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يحتفل بهما المسلمون  طابعاً احتفاًء منها بالعيدين اللذينهيئة البريد الكندية ُتصدر 
 في كندا وحول العالم

 تم طرح الطابع في فعاليتين في مونتلایر وريتشموند هيل، أونتاريو.
 
بعيد الفطر وعيد األضحى، وهما من أهم األعياد التي يحتفل بها المسلمون  طابعاً خاصاً بالعيد احتفاءً أصدرت هيئة البريد الكندية اليوم   -أوتاوا  

 الكنديون والمسلمون في جميع أنحاء العالم.  
 

. تمثل مونتلایر هيل بمقاطعة أونتاريووريتشموند  بمقاطعة كيبك، مونتلایرأعضاء الجاليات المسلمة في  أقيمتا معتم عرض الطوابع خالل فعاليتين 
 ومنطقة تورونتو الكبرى موطنا ألكثر من نصف مسلمي كندا الذين يزيد عددهم على المليون.

 
 عيد الفطر 

 
 الشعائر الدينيةحيث يعد الصوم واحدا من أكثر  طلوع الفجر حتى غروب الشمس.يحل عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان، وهو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون من 

يونيو/  26، في اليوم األول من الشهر العاشر من التقويم اإلسالمي، أي شهر شوال (حوالي بانتهاء شهر الصومتميزا في اإلسالم. يحل عيد الفطر، أو االحتفال 
في يوم العيد، يتجمع العديد من المسلمين في المساجد أو في الساحات المفتوحة، و. حدحلول عيد الفطر بشهر وافي كندا). سيتم إصدار الطابع قبل  2017حزيران 

 .ويزورون األقارب واألصدقاءالهدايا (العيديات) لألطفال،  ويقدمونحيث يقومون بأداء صالة العيد. يرتدي الناس أفضل مالبسهم، ويزينون منازلهم باألضواء، 
 

 عيد األضحى
 

. يصادف العيد أيضا نهاية ذكرى امتثال إبراهيم عليه السالم ألمر ربه بأن يذبح ابنه اسماعيلبيحتفل المسلمون عيد تقديم األضاحي، عيد األضحى أو  في
اإلسالمية. يحل عيد األضحى في اليوم  أهم األماكنفي مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، وهي  الكعبة والمشاعر المقدسةرحلة الحج السنوية إلى 

 ). هالل شهر ذي الحجة، اعتمادا على موعد رؤية 2017سبتمبر/ أيلول  2العاشر من الشهر الثاني عشر من التقويم اإلسالمي، أي شهر ذي الحجة (حوالي 
. ويشمل أيضا تقديم الهدايا األقارب واألصدقاء الشهي وزيارة والطعام، عيد األضحى، يتضمن هذا االحتفال صالة وكما هو الحال في عيد الفطر

 واألعمال الخيرية.
 

 العناصر اإلسالمية به بعضتصميم الطابع 
 

تحت قوس مدبب، يرمز  تظهر هذه العبارة. "نتمنى لكم عيداً سعيداً"والذي يعني "عيدكم سعيد" أو باللغة العربية "عيد مبارك"،  عبارةُكتب على الطابع 
. هذه األلوان والنمط الهندسي للطابع كلها في الثقافة اإلسالمية. تم تلوين الطابع باألزرق الداكن، والذهبي الدافئ واألصفر الدين والدنياإلى الفصل بين 

 العمارة اإلسالمية. ويشير الهالل الجديد في أعلى الطابع إلى بداية العيد. مستمدة من
 

 الطابع نبذة عن
 

، وتبلغ Colour Innovationsوقامت بطباعته شركة ، Entro Communicationsونيلو وإيرين إنز من شركة صمم الطابع من قبل دورين كول
ملم، وتمت طباعته بستة ألوان باإلضافة إلى الورنيش، وهو متوفر في كتيبات  35ملم في  28قياسات هذا الطابع الدائم المخصص للمراسالت المحلية 

 أيضا بنسخة تذكارية مكبرة ذات إطار.  وهو متوفراإلطالق الرسمي في اليوم األول في تورونتو، أونتاريو.  الفغطوابع. تم إلغاء  10من 

 
 بأعياد الديانات الكبرى األخرى طوابع لالحتفاء: نظرة عامة

 
صورة مقدسة  الكريسماسطوابع . في السنوات األخيرة، صّور أحد 1964منذ عام  أعياد الكريسماستصدر هيئة البريد الكندية طوابع سنوية في 

 طابع آخر موضوعا علمانيا لموسم العطالت.  يعكسفيما ، العقيدة المسيحيةتعكس 
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ة الديوالي، وفي وقت سابق من هذا العام، اتفقت هيئة البريد الكندية وهيئة البريد الهندية على إصدار طابع تاريخي مشترك يضم طابعين اثنين بمناسب
ي وقت سابق . كما أعلنت هيئة البريد الكندية ف2017إصدار طابع واحد من كل بلد في نفس اليوم في خريف  وسيتموهو مهرجان األضواء الهندوسي. 

يحتفل بإعادة تكريس أنها ستصدر طابعا للهانوكا هذا العام، احتفاال بعيد الديانة اليهودية الذي يستمر لمدة ثمانية أيام في ديسمبر/ كانون األول، والذي 
 الهيكل في القدس في القرن الثاني قبل الميالد.

 
لمختلف األديان والعادات  أرضاً ، وتصّور افتخارنا بكندا باعتبارها الكريسماستقليد طوابع  إرساء تسهم جميعها فيطوابع العيد، والديوالي والهانوكا 

 واالحتفاالت. 
 

 لمزيد من المعلومات:
 العالقات اإلعالمية
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