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أﺔ ﻣ اﻟﻠم اﻟﺎﺋﺔ ﻟاﺔ اﻟﺎء
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ﻞ أﺑ ع
أﺑزت ﺔ اﻟاﺔ إﺳاء  ،ﻣ أﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟﺔ ﻣ أﺟﻞ ﺗﺎن اﻟﺔ واﻟﺻل إﻟﻰ ﻧﺔ ﺎﺋﺔ ﻧﻬﺔ وﻣﺔ ،وﺗ اﻷدﻟﺔ اﻟاﻣﺔ
ﯾﻠ وﺟد أﺷﺎص أﻛﺎء ﻣ اﻟاء اﻟﺎﺋ واﻷﺎء اﻟ ،ووﺟد اﻷﺟﻬة واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﺎم اﻟﻞ وﺎﻷﺧ إﺟاء اﻟﺎﻟﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠف إﻟﻰ ﻣاد ﺳﺎﻣﺔ
ﻣﺔ أو أاض  ﺔ  ،أن ﺗن أدت إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺔ أو اﻹﺎﺔ أو اﻟﺎة ،ووﺟد إدارة ﻣﻠﺔ ﺗﻞ ﻠﻰ إﺻار اﻟﺎر ﺣ اﻟاﺻﺎت اﻟوﻟﺔ واﻟﻲ ﺗﺎل
ﺛﺔ اﻟﺎء واﻟا.
ﻼ  ﻟﻠﻬﺎز اﻟﺎﺋﻲ أن ﻞ و دون ﺑﺎء اﻟﺔ ﻣﻊ اﻟا ،وﺎء اﻟﺔ ﺄﺗﻲ ﻣ ﺧﻼل اﺗﺎع اﻟﺎﺔ وﺗ اﻷدﻟﺔ اﻟاﺿﺔ ،وذﻟ ﺄﺗﻲ ﻣ ﺧﻼل ض
اﻟﺎﺋ واﻟﺎﺋﻊ ﺄﺳﻠب ﻠﻲ ،ﺣ  ﻣ اﻟﻠم اﻟﺎﺋﺔ أﺣ اﻷﺳ ﻟﺎء ﻣﻞ ﺟﻬﺎز ﻬا .
وﻣ اﻟﻠم اﻟﺎﺋﺔ ،ﺳاء ﺎن ﺗﺎﺎ ﻟﻠﻬﺎز اﻟﺎﺋﻲ اﻟﻣﻲ أو ﻞ ﻣ ﺧﻼل ﻣﺳﺔ أﻠﺔ ﺎﻣﺔ أو ﻣ أﺎث ،أو ﺣﻰ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎع اﻟﺎص ،ﯾﻠ دو ار
ﻣﻬﺎ ﻲ اﺳﻼص اﻟﺎت وﺗﻠﻠﻬﺎ وﺗ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟ اﻟﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﻬﺎ اﻟ وﺻﻻ إﻟﻰ ار ﺎﺋﻲ ﺳﻠ ،وﻞ ذﻟ دو اًر ﻲ ﺗﻠﻞ و ﺎﺎ اﻟاﺋ،
اﻻﻧﺎرات ،واﻻاءات ﺄﻧاﻬﺎ اﻟﻠﺔ ،وذﻟ ﺄﺧ ﺎت ﻣ اﻟﺔ أو ﻣ اﻟﻪ ﺑﻬ ،ﻣﻞ ﺎت دم ،ﺑل ،ﺷ و ذﻟ وﺟاء اﻟﺎﻟﻞ اﻟورﺔ ﻟﻠف إﻟﻰ
ﻣﺎ ﺗﺔ ﻣ ﻣاد ﺳﺎﻣﺔ ،وﻞ ﻟ اﻟف إﻟﻰ ﺔ ﻣاد ﻣك ﺑﻬﺎ ﻣﻞ اﻷدوﺔ اﻟﻬﻟﺔ اﻟﻬﺔ ،واﻟاﺋﻞ ،واﻟاد اﻟﻠﺔ اﻟﻲ  أن ﺗ ﻣاد ﺳﺎﻣﺔ ،وﻟ
ﺎت ﻣ اﻟﺎم واﻟﺎﻩ وﺣﻰ اﻟﻬاء ﻟﺔ ﻣﺎ  وﺔ ر ذﻟ ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻷﺧ.
وﻲ إﺎر اﻻﺎد ﻠﻰ اﻟات ،ن اﻻﺳﺎر ﻲ »اﻟﻞ اﻟﺎﺋﻲ« أﻣ ا ﺣﺎ ﻟﻠﻠ ،وﻞ اﺳﺎر ﻬا اﻻﺳﺎر ﻲ اﻟﺎءات اﻟﺔ ﻣ ﺗر وﺗﺄﻞ واد ،وﻲ
اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ أﺟﻬة وﻣات واد ﺑﺎﻧﺎت وﻧﺎﺋﺞ ،وﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎء اﻻﺗﺎل واﻟاﺻﻞ اﻟﺎل ﺑ اﻷاف اﻟﻠﺔ ،ﻣ اﻟ اﻟﺎﺋﻲ واﻟ اﻟﺎﺋﻲ ،وﻟ ﺔ
ﺑﺎء اﻟﻼﺎت ﻣﻊ ﻣاﻛ اﻷﺎث واﻟراﺳﺎت واﻟر ذات اﻟﻼﺔ ﻲ اﻟﻊ اﻟﻠﻲ.
واﻟﻞ اﻟﺎﺋﻲ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺳﻪ ﺗﺄﺳﺎ ﺳﻠﺎ ،ﺎدر ﻠﻰ ﺗ اﻹﺟﺎﺔ  أﺳﻠﺔ ﺗﻠ ادث ﻣدة ،ﺣ ﻪ اﻟف إﻟﻰ اﻟاد اﻟرة ﺄﻧاﻬﺎ وﻲ أوﺳﺎ
ﻣﺔ ﻣﻞ اﻟم واﻟل واﻷﺎء واﻟ وﻟ اﻟف إﻟﻰ وﺗﯾ ﺔ اﻟل ﻲ اﻟ واﻹﺟﺎﺔ  ﺳال إذا ﻣﺎ ﺎن ﻟﻟ ﻼﺔ ﺎدث ﻣﺎ ،وﺟاء اﻟﺎﻟﻞ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠف إﻟﻰ ﻣاد ﺎﺋﺔ ﻣﻞ اﻟات ﺄﻧاﻬﺎ اﻟﻠﺔ ،وﻟ اﻟاد اﻟﺎﺔ اﻷﺧ ،ﻣﻞ ﻣﺎت ﺔ ﺳﺎﻣﺔ وﺎﺻ ﻣﻧﺔ ﺎﻟﺋ ،اﻟﺻﺎص ،اﻟوم وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟ ،وﻟ اﻟف إﻟﻰ وﺟد ﻣاد ﺳﺎﻣﺔ ذات أﺻل ﺔ أو ﻧﺎﺗﺔ ﻣ اﻟﻠث ﺎﺋﺎت ﻣوﻟﺟﺔ ،ﺳاء ﺎن ذﻟ ﻲ اﻟﺎم أو ﻲ اﻟﺎﻩ وذا ﺎن ﻟﻟ ﻼﺔ
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ17:28:22 22-10-2019 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺎدث ﻣﺎ.
وﻠ ﻟ» اﻟ اﻟﺎﺋﻲ« دو ار ﻲ اﻟف إﻟﻰ أﺷﺎص ﻣدﯾ ﻣ ﺧﻼل ﺗﯾ ﺔ اﻟﺎدة اﻟراﺛﺔ ،ور ذﻟ ﻣﻊ ﺑ ﻣﻠﻣﺎت ﻟاد وراﺛﺔ ﻟﻸﺷﺎص ،وﻣﺎ ﻟﻟ
ﻣ أﺔ ﺎﻟﺔ ﻲ ﺗﯾ وﺔ ﻣ  اﻟ أو ﻲ ﺣﺎﻻت ﯾة إﺛﺎت ﺑاءة أﺷﺎص  ﻣ ﺧﻼل ﻩ اﻟﺎﺋﺞ ،وﺎﺧﺎر ﺈن اﻟ اﻟﺎﺋﻲ  أن ن
ﺎد ار ﻠﻰ ﺗ أدﻟﺔ واﺿﺔ ور اﻷﺣاث ﻣﻊ ﻬﺎ اﻟ ،وﺻﻻ إﻟﻰ ار ﺎﺋﻲ ﺎدل ،واﻷ اﻟﺎﺔ ﻲ ﺑﺎء اﻟﺔ ﺑ اﻟا واﻟﺎء.
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