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تيلغراف

قالت  صحيفة (تيلغراف) ال��طانية أن حركة (حماس) التي تسيطر ع� قطاع غزة حظرت  مؤخرا تجول األشخاص بصحبة الكالب التي يعملون ع� تربيتها.

وقالت الصحيفة � تقر�ر مطول لها نشرته اليوم الجمعة نقال عن فتاة من غزة تعمل موظفة � أحد البنوك استيائها من هذا القرار "ألنه ال يمكن لها إبقاء
الكلب � املنزل دون التجول به خارجا".

وبحسب الصحيفة قال الناطق باسم الشرطة � غزة أيمن البطنيجي أن هذا القرار يأ� لصالح املواطن� بعد تلقي العديد من الشكاوى بخصوص االضرار
واملخاوف الناجمة عن تجول هذه الكالب � الشوارع واالماكن العامة التي يرتادها املواطنون.
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واعت� البطنيجي "ان ظاهرة تجول األشخاص مصطحب� كالبهم � الطرق واملناطق عامة ليست من عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني"، مش�ا إ� أن الشرطة
ال تمنع اصطحاب الكالب � املناطق النائية او � حدود املمتلكات الشخصية ولكن ليس � املناطق العامة خوفا من إيذاء املواطن� ، ال سيما األطفال والنساء.

واوضح البطنيجي  أنه لم تحدد عقوبة ملن يخالف هذا القرار لكنه � حال ضبط أي شخص مخالف سيتم إرغامه ع� توقيع ع� تعهد.

وكانت الشرطة � غزة  اصدرت  تعميماً  الشهر املا� بمنع أي شخص يمتلك كلباً من التجول  به � شوارع قطاع غزة وجاء � التعميم :"  بناء ع� تعليمات
القيادة يتم إحضار أي مواطن يصطحب معه كلباً � الشوارع والطرقات العامة. 

 

#كالب (https://samanews.ps/ar/tag/550/كالب) #حظر (https://samanews.ps/ar/tag/612/حظر)  #حماس (https://samanews.ps/ar/tag/4/حماس) 

#تجول (https://samanews.ps/ar/tag/6174/تجول)

/https://samanews.ps/ar/post/421283)
شاهد-تفاصيل-مثيرة-لعملية-نصب-

واحتيال-بغزة-نفذها-منتحل-صفة-
ضابط-شرطة)

شاهد: تفاصيل مثيرة لعملية نصب واحتيال بغزة نفذها منتحل صفة ضابط شرطة..
(https://samanews.ps/ar/post/421283/شاهد-تفاصيل-مثيرة-لعملية-نصب-واحتيال-بغزة-نفذها-منتحل-صفة-ضابط-

شرطة)

/https://samanews.ps/ar/post/421251)
إيدي-كوهين-يهدد-باحتالل-األردن-

في-3-ساعات-وقائد-عسكري-أردني-
كبير-يرد)

/https://samanews.ps/ar/post/421251) إيدي كوهين يهدد باحتالل األردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد
إيدي-كوهين-يهدد-باحتالل-األردن-في-3-ساعات-وقائد-عسكري-أردني-كبير-يرد)

/https://samanews.ps/ar/post/421284)
ال-مجال-لالنتظار-حماس-توجه-عدة-

رسائل-للرئيس-عباس-وحركة-فتح)

"ال مجال لالنتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح.. (https://samanews.ps/ar/post/421284/ال-مجال-
لالنتظار-حماس-توجه-عدة-رسائل-للرئيس-عباس-وحركة-فتح)

/https://samanews.ps/ar/post/421303)
حماس-تكشف-تفاصيل-لقاء-هنية-مع-

مجموعة-السالم-العربي-بخصوص-
مبادرتهم-حول-الوحدة)

حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية مع مجموعة السالم العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة
(https://samanews.ps/ar/post/421303/حماس-تكشف-تفاصيل-لقاء-هنية-مع-مجموعة-السالم-العربي-بخصوص-

مبادرتهم-حول-الوحدة)

/https://samanews.ps/ar/post/421330)
لن-تشربوا-إال-السم-الزعاف-أول-رد-

على-تهديد-إسرائيلي-باحتالل-األردن-
في-3-ساعات)

"لن تشربوا إال السم الزعاف".. أول رد على تهديد إسرائيلي باحتالل األردن في 3 ساعات
(https://samanews.ps/ar/post/421330/لن-تشربوا-إال-السم-الزعاف-أول-رد-على-تهديد-إسرائيلي-باحتالل-األردن-في-3-

ساعات)
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/https://samanews.ps/ar/post/421301)
الخارجية-الروسية-تصف-تسريبات-

إسرائيلية-حول-وعد-بوتين-لنتنياهو-
بالسخيفة-تماما)

الخارجية الروسية تصف تسريبات إسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة تماما
(https://samanews.ps/ar/post/421301/الخارجية-الروسية-تصف-تسريبات-إسرائيلية-حول-وعد-بوتين-لنتنياهو-بالسخيفة-

تماما)

/https://samanews.ps/ar/post/421287)
استقالة-وزراء-أزرق-أبيض-من-عضوية-

الكنيست)

استقالة وزراء "أزرق أبيض" من عضوية الكنيست (https://samanews.ps/ar/post/421287/استقالة-وزراء-أزرق-أبيض-من-
عضوية-الكنيست)

/https://samanews.ps/ar/post/421379)
غانتس-يعلن-ألول-مرة-لن-اؤيد-فرض-

السيادة-على-مناطق-فيها-عدد-
فلسطينيين-كثير)

غانتس يعلن ألول مرة : لن اؤيد فرض السيادة على مناطق فيها عدد فلسطينيين كثير
(https://samanews.ps/ar/post/421379/غانتس-يعلن-ألول-مرة-لن-اؤيد-فرض-السيادة-على-مناطق-فيها-عدد-

فلسطينيين-كثير)

/https://samanews.ps/ar/post/421375)
وزيرة-الصحة-تسجيل-19-إصابة-

بفيروس-كورونا-في-محافظة-الخليل)

وزيرة الصحة : تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل (https://samanews.ps/ar/post/421375/وزيرة-الصحة-
تسجيل-19-إصابة-بفيروس-كورونا-في-محافظة-الخليل)

/https://samanews.ps/ar/post/421353)
حسين-الشيخ-وصول-وزير-خارجية-

االردن-لتنسيق-الخطوات-في-مواجهة-
الضم)

/https://samanews.ps/ar/post/421353) حسين الشيخ: وصول وزير خارجية االردن لتنسيق الخطوات في مواجهة الضم
حسين-الشيخ-وصول-وزير-خارجية-االردن-لتنسيق-الخطوات-في-مواجهة-الضم)

/https://samanews.ps/ar/post/421357)
نتنياهو-حتى-لو-عارض-غانتس-فإننا-

سنمرر-السيادة-األسبوع-المقبل)

نتنياهو: حتى لو عارض غانتس فإننا سنمرر السيادة األسبوع المقبل (https://samanews.ps/ar/post/421357/نتنياهو-
حتى-لو-عارض-غانتس-فإننا-سنمرر-السيادة-األسبوع-المقبل)

/https://samanews.ps/ar/post/421307)
اغالق-المستشفى-التخصصي-5-

إصابات-جديدة-بكورونا-في-نابلس-
والخليل)

/https://samanews.ps/ar/post/421307) اغالق المستشفى التخصصي ..5 إصابات جديدة بكورونا في نابلس والخليل
اغالق-المستشفى-التخصصي-5-إصابات-جديدة-بكورونا-في-نابلس-والخليل)

األخبار الرئيسية
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