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يف الوقــا الــدد طــد ت ايــا رتبار  الطبيــة الوطنيــة رتممسشــاتها ة ــغ مشــ لة  اربــة ال ــع   

رتأحاطـــا   ـــوت قاةـــات اجماخـــاش بـــوصرا ات مظـــد  ل رتمـــ ا لدرصـــة طـــر  الا ميـــد   

ــيع          ــر  مواض ــا باش ــا عات ــا يف الوق ــل  اةطا ــا الريف ــب الوق ــا  ة ــدقائط اق ــ  ريب ب املا

ــاةلل       ــ  اجصام ــع الاوام ــغ مواق ــنة ة  ــدم الش ــع ع ــاذ رتاس ــغ نس ــا رتة  ــات البكالوري اماخان

ــد ا ش    ــا   ــاةات رتجبال ــاش بش ــد اجماخ ــ  موة ــدد  قب ــاش ال ــح اجماخ ــد يف مص ــ  بع مل تفص

ةـــرذ عـــدم الفطـــائ  الـــا يســـر  ة مـــات اســـافهاس ةديـــد  حـــوت اجلهـــة الـــ  ســـربا  

ــل          ــبال ا قيق ــة الش ــد معرا ــاسيع أح ــا ج يش ــريال ل تم ــة الاش ــب   في ــات رتة اجماخان

الــدد صعــ  رتبار  الطبيــة الوطنيــة يففــط اعــ  يف  ايــة اجماخــاش الــوط  لا ميــد          

ــ ــا رتقـ ــد    البكالوريـ ــ  موةـ ــاةات قبـ ــد بشـ ــدد الا ميـ ــاش لت أيـ ــم ة اجماخـ ــ ا أسـ د رتمـ

 .اجماخاش

ــ          ــم ة  م ــريال األس ــنايو  لت أش   تش ــة  اجس ــات الطبي ــة لعم ــة الوطني ــا النقاب ــدا ت ف هل

رتبار  الطبيـــة الوطنيـــة مشـــمرتلية تـــبح ل لاقصـــحعا يف  ايـــة اجماخـــاش ل رت ع نـــا  

اا حتــا ةــع رتيفــع الــوبار    مــب صهــة أ ــر   ناشــا ت حــوت   أعميــة اماخــاش تاشــر  أســم 

ــبح     ــ  ت ــود رترتط ــد ترب ــد ععــال صه ــوش   ق ــم ة اجماخــاش يك ــا باشــريال أرتراذ أس نعاــأ أن

ــدج     ــ  ب ــو  لت ا   ــا  س ــد  سون ــوش ق ــدا نك ــال رتبه ــط أعداا ــر يف حتقي أ راج الريــا  رتتع 

ــة الــ         ــة  ــح املدررتس ــرا ات اجررالي ــات رتارص ــاسل بفعــ  الشياس ــدس ل،م ــب الاق   رااقــا م

ــ           ــ  تام ــو حتمي ــرل ع ــا أت  ــا ااص ن ــح لت أش م ــاش ل رتنظ ــدا اجماخ ــد هل ــدا  رتالانفي ارة

املشــمرتلية يف عــدا الاشــريال ألطــراذ  هولــة  ــد الشــاةة ل رتاتهــامهم بهــدا اجلــرسل تعميــة   

 .ةب أمخا  املشمرتلية املباطر  رتالنااديب

الا ميـــد قبـــ  بـــد   رترتصـــو م ب يـــدد 0202لش تشـــريال مواضـــيع اماخانـــات بكالوريـــا   

ــا        ــ نا لليـ ــ  رتمـ ــل الـ ــدعور األ  قـ ــة الاـ ــح  الـ ــر  سـ ــو ممطـ ــاةاتل عـ ــاش بشـ اجماخـ

ــ سات      ــع الش ــارتش م ــدد بالاع ــط ص ــا  حتقي ــة ا ــة الوطني ــغ رتبار  الطبي ــدا ة  ــعل هل تمجام

ــر       ــب س  ــة ل لش م ــدميهم ل مخاتم ــمرتلع رتتق ــب املش ــ  ة ــف ل كظ ــة يف عل ــة املصاص األمني

لا ميــدنا رتج مامعنــال رتلرــا يريــد تكــريص حالــة ا  ــ         اجماخــاش ج يريــد ا ــح  

ــة          ــريص حال ــغ تك ــ  ة  ــات تعم ــال صه ــاقب نا ل رتعن ــدنا رتمش ــفوذ ت مي ــل يف م القيم

ا مــوت الــدد تقــو م مقولــة   ال ايــة تــأر الوســي ة  رتالنجــا  بــ د زــب ل لش الناــائ  املزيفــة   

ــدس    ــات رتة ــريال اجماخان ــبال تش ــد بش ــا الا مي ــ  ة يه ــ   ص ــرج  ال ــوذ يف ــال س ــة ايه النزاع



 

ــوت      ــاعر ل ياخ ــدم الت ــاةم ع ــنع رتتع ــررتر الش ــع م ــديهال رتم ــا   ل ــنه  ة ــدا ال ــب  ع ــاج يص أصي

ال ـــع رتالازييـــ  لت ســـ ول رتةـــا   اصاماةيـــة مقبولـــة رتطـــرةية تنـــا  صـــي  ضـــعيفا 

ــر      ــا ينات ــزل رتلر ــا  رتالامي ــة ل نج ــد رتالساق ــدت اجله ــال رتج يب ــغ نفش ــد ة  ــا ج يعام اتكالي

  .يص  لت النجا  ب سه  السرذ رتلش تانا أقدرعامب يشاةدم ل

ــررتر           ــغ ض ــد ة  ــال نمت ــدنا رتط بن ــ خة ت مي ــر ذص ــدد يط ــح ال ــع ا س ــدا الوض لبا  ع

ــريال    ــو  تشـ ــدم ار فاقـــات املاكـــرر  يف موضـ ــب عـ ــمرتلع ةـ ــة املشـ ــبة رت اتمـ  اسـ

ــات لت     ــاعج اجماخان ــات ر ــ م ريص ــة األس ــا  السريق ــنوات ل رت ل  ــد س ــات من ــدارض اجماخان امل

ــح       ــا    ــع أي ــات ب ــدم اجماخان ــقوب ع ــدس س ــريبهال رت ة ــدس تش ــمب ة ــ  تط ــغ ال ــالسرذ امل   ب

ــط          ــررت يف الف ــ  تك ــاعر  ال ــدم الت ــة ع ــبة اارب ــرذ املناس ــوبار  الس ــد ال ــة  رتأش ر أمين

ــ          ــا يكف ــنة ذ ــدم الش ــا ع ــوص بكالوري ــة خبص ــرذ صكم ــررتر  الاص ــع ض ــح  م األ 
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