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تحقق شرطة تورنتو بعد استدعائها 
اليوم  سكاربورو  في  مسجد  إلى 
يُزعم  متسلل  قضية  في  االثنين 
صالة  أثناء  إمام  على  اعتدى  أنه 
حوالي  في  الحادث  وقع  الفجر. 
مؤسسة  في  صباحًا   7 الساعة 
الواقعة   (IFT) اإلسالمية  تورنتو 
شارعي  تقاطع  من  بالقرب 

.McLevin و Markham
اإلمام  فإن   ، المسجد  وبحسب 

يوسف بدات "تعرض لالعتداء".
وقالت الشرطة في البداية إنه لم 
كجريمة  األمر  في  التحقيق  يتم 
المعتقل  الشخص  ألن  كراهية 
الصحة  في  مشاكل  من  يعاني 
أي  توجيه  يتم  ولم   ، العقلية 

اتهامات حتى اآلن.
المنتدى  قال  له  تغريدة  وفي 
تلقى معلومات عن  انه  االسالمي 
تورنتو  مؤسسة  إمام  على  اعتداء 

اإلسالمية في سكاربورو
من  الكثير  مع  الصالة  أثناء 
نتطلع  المنتدى"   وقال  القلق". 
التفاصيل  من  مزيد  سماع  الى 
من شرطة تورنتو بمجرد توفرها". 
"البقاء  للجالية  المنتدى  وتمنى 

في أمان"!.
في حديث صحفي أعرب المجلس 
الكنديين  للمسلمين  الوطني 
في  التحقيق  عدم  من  قلقه  عن 
دوافع  وجود  الحتمال  الحادث 

كراهية.
من  متأخر  وقت  في  تحديث  في 
قالت   ، االثنين  اليوم  ظهر  بعد 
شرطة تورنتو إنها تواصل التحقيق 
وأنهم ال يزالون "على اتصال وثيق 
االسالمية".  الجالية  قيادة  مع 
تحقق   " انها  الشرطة  وقالت 
جرائم  جميع  في  كامل  بشكل 
تم  وإذا  المحتملة،  الكراهية 

توجيه االتهامات ، فسيتم االعالن 
عنها".

وقال اإلمام الشيخ يوسف بدات ، 
بعد  فيسبوك  على  نُشر  بيان  في 
والعديد  إنه   ، االثنين  يوم  ظهر 
وخائفون  "مصدومون  رعاياه  من 
"الحادث  بعد  للغاية"  وقلقون 

المروع".
يريدون  إنهم  بدات  الشيخ  وقال 
من  عدد  على  إجابات  أيًضا 
اإلجابة  تتم  لم  التي  األسئلة 
عليها ، بما في ذلك لماذا "ُسمح 
السيارة  في  بالقيادة  به  للمشتبه 

بعد االعتداء؟"
قال: "أدعو هللا أال يواجه أي فرد 
الحادث  اإلطالق  على  مجتمع  أو 
ومصلي  أنا  شهدته  الذي  المروع 
مؤسسة تورنتو اإلسالمية IFT هذا 

الصباح".

باعداد  والعربية  المغاربية  الجالية  تجمعت 
يوم  ظهر  بعد  تالون  جون  شارع  في  كبيرة 
السبت بفرح عارم حيث تمايل المختشدون 
فريقهم  بفوز  الفرح  دموع  وذرفوا  وهتفوا 

التاريخي في ربع نهائي المونديال.
 ،  1-0 البرتغال  على  المغرب  تغلب  فقد 
ليصبح بذلك أول فريق أفريقي عربي يحجز 
مكاناً في نصف نهائي كأس العالم 2022. 
السبت  يوم  الحكم  صافرة  اعلنت  وعندما 
انتهاء المباريات ، خرج المشجعون العرب 
باعداد  السكنية  والشقق  المقاهي  من 
لالحتفال وجاب السيارات التي تحمل العلم 
العنان  مطلقين  مونتريال  شوارع  المغربي 

البواق سياراتهم .
فيما  واألخضر  األحمر  الدخان  انتشر  كما 
بات يُعرف بحي " المغرب الصغير" ، قلب 
األفريقية  والشمالية  المغربية  الجالية 
تعتبر  التي  المدينة  مونتريال،  في  الكبيرة 
مغربي  مهاجر   70000 من  ألكثر  موطنا 
صالت  لهم  ممن  غيرهم  اآلالف  وعشرات 

بالبالد.
األعالم  العشرات من  رفرفت  الحشد  وفوق 
المغربية و اعالم فلسطين في الهواء لينضم 
هالل المغرب الى الراية الفلسطينية واعالم 
تونس والجزائر في تعبير عن فرح باالنتصار 
قلب  لفلسطين،  الجماهير  حب  وعن 
تمحيها  لن  التي  والقضية  النابض  العروبة 
والتآمر  والتخاذل  التطبيع  محاوالت  كل 

الدولي .
وكان ساد شعور من الترقب في الحي قبل 
البرتغال.  مع  السبت  يوم  صباح  مواجهة 
لكن في وقت سابق من هذا األسبوع ، قال 
من  واثقون  إنهم  المغاربة  مونتريال  العبو 

نجاح فريقهم.
فرنسا  ضد  المغرب  يلعب  أن  المقرر  ومن 
إلى  سيصل  من  لتحديد  األربعاء  يوم 

النهائيات.

الزميل  صفحة  من  الفيسبك  من  *الصور 
نجاحي رشيد والزميلة اعتدال مطير

قلق من طريقة تعاطي شرطة تورنتو مع 
قضية االعتداء على مسجد سكاربورو

اآلالف احتشدوا في حي � 
المغرب الصغير � في مونتريال 

احتفاال بفوز المغرب.. 
وفلسطين كانت حاضرة
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Les fêtes arrivent vite.

Faites-vous vacciner contre
la COVID-19 maintenant pour

être protégé à temps.
Prenez rendez-vous au

Québec.ca/vaccinCOVID


