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Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cPydVsOtrvM 

Date : 04 février 2019 

Durée : 3’28 

Titre : Colloque sur la protection de l’environnement – Université de Bagdad, Faculté des Sciences 
pour filles 

Résumé : Le département de Sciences naturelles de la faculté des Sciences pour filles, Université de 
Bagdad, a organisé son quatrième colloque annuel intitulé : « L’environnement et les changements 
climatiques ». Ce colloque a réuni plus de cinquante chercheurs irakiens ainsi que des représentants 
de diverses sociétés et grandes multinationales. Selon le président de l’université de Bagdad, le sujet 
de ce colloque dépasse le cadre national, puisque les changements climatiques accentuent la 
désertification, le manque de poissons et le recul des terres agricoles. Le président de l’université a 
par ailleurs souligné le rôle majeur des études scientifiques menées dans ce domaine afin de 
résoudre ces problèmes environnementaux et de proposer de nouvelles sources d’énergie. 

Plusieurs sujets ont été abordés durant ce colloque, notamment l’eau, la biodiversité, la santé, les 
changements climatiques et la pollution.  

Ce colloque vise non seulement à approfondir la recherche dans ce domaine et à proposer des 
solutions, mais également à faire prendre conscience de l’urgence de la situation, notamment en 
matière de pollution de l’air et de l’eau. 



 البيئة على للحفاظ ندوة - للبنات العلوم كلية - بغداد جامعة
 

الموسوم : "البيئة والتغييرات المناخية"  نّظم قسم الحياة في كلية العلوم بجامعة بغداد مؤتمره العلمي السنوي الرابع
الدكتور أحالم  ةاألستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد الرسول وبحضور عميد الكلية األستاذبرعاية رئيس جامعة بغداد 

محمد فرحان وعدد من المدرسين من مختلف الجامعات، فضاًل عن ممثلي شركات عالمية معروفة وعدد من شركات 
العراق بشكل خاص نظرًا عام و القطاع الخاص. وأّكد رئيس جامعة بغداد أن المؤتمر يمّس شريحة من المواطنين بشكل

ة فضاًل عن األمطار غير حاالت التصحر ونفوق األسماك وتراجع الزراعللتغييرات المناخية التي طرأت عليه وتفاقم 
 ذه المشاكل البيئية.الموسمية، مؤّكدًا على البحوث العلمية والدور األكاديمي لحّل ه

. "هذا التأثير المناخي يجب أن يرافقه بحوث علمية تنتج من قبل االختصاصيين تساهم في وضع حلول لهذه التغييرات
وليس في العراق، ينظر إلى ما هي البدائل في العالم  ، حتىالقادم المستقبل اآلن؟ عمل ماذا ننظر إلى المستقبل ؟ كيف ن

والطاقة الشمسية. هذه يجب أن نفكر بها كيف وطاقة الطواحين مة ألن هناك الطاقة المستنيالنفط،  طاقاتللطاقة ؟ 
 أيضًا من الطاقة الشمسية الموجودة أيضًا بالعراق."نتجاوز هذه االستخدامات وكيف نستقاد ونستثمر 

، إذ تّمت التي طرأت على المناخ قش المؤتمر في محاوره موضوعات حيوية تعّلقت بالتلّوث البيئي والتغييراتونا
رئيس قسم أشار مناخية كالتكّيف والتخفيف. ومناقشة موضوع المياه والتنوع اإلحيائي والصحة،  فضاًل عن التغييرات ال

بتقليل تزام لأن التلوث بات حقيقة واقعية وعلى الجميع االعلوم الحياة في الكلية األستاذ المساعد الدكتور مختار خميس 
 االنبعاثات الناتجة عن الغازات الدفينة للحفاظ على البيئة.

األرضية هو معني في االشتراك في التقليل من "يجب أن يكون االهتمام من كل الشرائح، كل إنسان على وجه الكرة 
 انبعاث الغازات الدفيئة التي ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي إلى هالك ما في الكرة األرضية."

لسلة المؤتمرات أن المؤتمر ُيعّد أحد أبرز س أحالم محمد فرحانلبنات األستاذة الدكتورة الكلية ل من جانبها أشارت عميد
وتوعوية للباحثين والعراقيين لالهتمام بالجانب البيئي التي بحثت في البيئة ونوع التلوث، فهو نواة تثقيفية العلمية 

 وانعكاسات تلّوثه على الحياة.
قية ومن خالل الكليات المعنية اقي من خالل الجامعات العراوتوعية للشعب العريكون نواة تثقيفية  "هذا المؤتمر

للتلوث البيئي الذي نعاني بشكل أساسي  با الجانأن تهتم بهذ الزموزارة البيئة التي المختلفة، وخاصة ات الدولة وزارو
 منه بشكل عام، سواء كان تلوثًا هوائيًا أو تلوثًا مائيًا."

 28ات العراقية، فضاًل عن قبول ن مختلف الجامعاحثة مهذا وُيذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من خمسين باحثًا وب
ليات حّل مشاكل التلّوث البيئي والتهيؤ آؤتمر والتي بحثت في مجملها ًا علميًا تّم إلقاؤها على مدار يومين في المحثب

 قد تطرأ مع تقّدم السنين.للتغييرات المناخية التي 
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Lien vidéo : https://youtu.be/hXhA-kCjLRY 
 
Date : 4 septembre 2018 

Durée : 3’ 

Titre : Scandale au Ministère de l’éducation : des mots en dialectal dans les programmes scolaires 

Résumé : L’apparition de mots en arabe dialectal dans les nouveaux livres scolaires au Maroc a 
suscité une vague de protestations tant au niveau des parents qu’au niveau des spécialistes en 
éducation. Ainsi, certains parents disent que le dialectal est de toutes les manières acquis au 
quotidien et qu’il n’est nul besoin qu’il figure dans les programmes. De plus, le dialectal diffère d’une 
région à une autre et d’un milieu à un autre. Par ailleurs, certains défenseurs de la langue arabe 
affirment que, selon des études menées au niveau mondial, l’usage du dialectal dans l’enseignement 
réduit l’esprit d’ouverture. 

Pour sa part, le ministère de l’éducation explique que l’usage de ces mots en dialecte marocain a des 
raisons pédagogiques. Il ne concerne que des noms de pâtisseries, de plats ou de vêtements pour 
lesquels il n’existe pas de désignation en arabe littéral, et que le fait de les faire figurer dans 
l’enseignement attirerait l’attention des apprenants. 

https://youtu.be/hXhA-kCjLRY
https://youtu.be/hXhA-kCjLRY


 فضيحة وزارة التعليم : كلمات بالدارجة في المقررات الدراسية
 

بعض آباء وأولياء أمور التالميذ عند تصفحهم لمقّررات دراسية بوجود نصوص بالدارجة العامية  فقد تفاجأ
الوصية  والمعلمات حول ماهية هذه النصوص. والوزارة وهو ما أثار جداًل واسعًا حتى في أوساط المعّلمين

األمر يتعلق بأسماء َعَلم لحلويات أو أكالت أو مالبس مغربية، وإدراجها في المقرر يعود تؤّكد في بالغ لها أن 
 مريم أمالل :لمبّررات بيداغوجية صرفة. روبرتاج 

ا رّواد مواقع التواصل االجتماعي. مفردات من البديهي صور مرفوقة بمصطلحات باللهجة العامية يتداوله
 ستعمالها في حياتنا اليومية، لكن أن نصادفها في مقرراتنا الدراسية فهو أمر استشاط منه العديد غضبًا.ا

ونفتخر بالـ"ْديالكت". ولكن في يالنا" ونفتخر بالمغربية "ْداربة من "الْدياِلكت ْديالنا"، فنحن مغ"ال ننقص 
 التدريس، ما "خّصاش تكون".

يحتاجون إلى العامية، فهي "أنا ضد الفكرة أن يدمجوا اللغة العامية في المقررات المدرسية ألن أوالدنا ال 
 مكتسبة، يأخذونها يوميًا. 

، سنزيد الطين بّلة، مع العلم أن م إلى إقليم ومن مستوى جهوي إلى مستوي جهوي آخر"العامية تختلف من إقلي
 ."المستوى التعليمي في تدهور مستمر

 عارم تجاوبت معها الوزارة الوصية، مبّررة هذا االختيار بأسباب بيداغوجية :بعة استياء زو
أكالت مغربية وما عندها  هيردة في هذه الكتب هي أسماء َعَلم، إما لمالبس، إما ألكالت، و"المفردات الوا

مرادفات باللغة العربية. وبالتالي، فاستعمال هذه األسماء في نصوص وخصوصًا في حكايات شيء عنده غاية 
 متداوله في وسطه". ذ، ألنها كلماتوالهدف التربوي منه هو أنها تجذب انتباه الطفل، التلميتربوية 

من أجل اللغة العربية كان له تالف الوطني ئأسماء إذن ليس لها مرادف في اللغة العربية الفصحى، لكن اال
 رأي آخر :

ألن كل الدول التي التدريس، نظرًا  ي المناهج التربوية وفي"النقاش اللغوي في المغرب ضد استعمال الدارجة ف
على ن تدّرس بلغتها الوطنية، والتالي فإن استعمال الدارجة بدليل ما تقوله الدراسات العالمية آلتحترم نفسها ا

 أنها تقود إلى تسطيح فهم المتعّلم وتضييق رؤيته."
اختلفت اآلراء وتعّددت المبّررات ليبقى جعل اللغة العربية الفصحى تحظى بموقع متميز في الهندسة اللغوية 

 خيارًا تربويًا تراهن عليه مشاريع إصالح منظومة التعليم.



• ECRICOME BACHELOR •ECRICOME PRÉPA• ECRICOME LITTÉRAIRES • ECRICOME TREMPLIN 1 et 2• 
90 rue de la Victoire  –  75009 Paris – Tél. : 01 40 73 83 30

www.ecricome.org  -  infos@ecricome.org – Association Loi 1901 – Siret : 384 926 564 000 46

Nouvelle épreuve vidéo 

de langues vivantes 

CONCOURS ECRICOME PRÉPA 2020 

VERBATIM & RÉSUMÉ 

Mentions légales 

Les concours organisés par ECRICOME© sont des marques déposées. Tous les 
sujets, corrigés, résumés et verbatim sont la propriété exclusive d’ECRICOME. 

Reproduction interdite en dehors du site internet d’ECRICOME© 

Tous droits réservés. 

Toutes les vidéos sont sourcées (voir document en ligne) au titre des droits 
d’auteur. Utilisation à des fins pédagogique, accord du 4 décembre 2009 conclu 
entre la PROCIREP et le Ministère de l’Éducation Nationale. 

https://www.ecricome.org
mailto:infos@ecricome.org


 : Titre original ألردن : جدل بشأن ضرائب ورسوم جديدةا

Traduction du titre : « Jordanie : polémique suscitée par l’application de nouvelles taxes » 
Source :RT Arabic 
https://www.youtube.com/watch?v=WdMBPYWJBhw 

Durée :2’59 
Date :10 septembre 2019 
 

VERBATIM 

البريدية، ما تسبب في انخفاض  لكترونية والطرودألردن بفرض ضرائب على التجارة اإلحالة من الجدل أثارها القرار الحكومي في ا

من الشركات بسبب اإلجراء الذي يعتبره البعض خطوة تتناقض مع استراتيجيات  اإلنترنت وأدى إلى إغالق العديدالشراء من مواقع 

 التي تطالب بتمكين ثقافة اإللكترونية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والسلع بأقل كلفة وجهد ممكن.الحكومة 

اتخاذ القرار، فقد ُنفّذ في أربعة منهجية الحكومة، أثر سلبياً أيضاً في  ن قبل"القرار المتخذ بالنسبة للجمارك غير مدروس لألسف م

نت بالمئة وأثر على شركتنا بشكل سلبي جداً. وكا 50أيام بشكل سريع جداً، فلألسف هذا قل عدد الطلبات التي عندنا إياها بأكثر من 

 [المترتبة]هناك طلبات تجيء أصالً على الطريق حينما تنفذ هذا القرار وأصبح من الالزم أن نتكلف بالتكاليف الجمركية الجديدة 

 وهذا ال يؤثر فقط علينا مباشرة لكن أيضاً على الشركات التي تتعامل معنا". عليها.

على كثير من الشركات الناشئة والتي توفر ينعكس سلباً قد  ترونيةخبراء االقتصاد بدورهم يرون أن فرض ضريبة على التجارة اإللك

طاردة المئات من فرص العمل للعاطلين من خريجي الجامعات الجدد في البالد، باإلضافة إلى زيادة عمليات التهريب وخلق بيئة 

 موال في خزينتها على حساب المواطن.مع آمال الحكومة في جني مزيد من األض أمر يتناق لالستثمار، وهو

اب والسيدات الذين يحاولون "هذا قرار أدى إلى كثير من األضرار وخصوصاً المشاريع الريادية والصغيرة. هناك كثير من الشب

يعني مفردات الثورة الرابعة واإلنترنت وما بعد استخدام إلى اإلبداع واالبتكار والدخول من خالل من األزمة االقتصادية  الخروج

بعة أيام حتى يمتثل أيام فقط أو أر ةاإلنترنت، كل هذا تم إحباطه تماماً من خالل هذا القرار. أيضاً عندنا مشكلة ثانية أنهم أعطوا ثالث

كانت م جمركية وغرامات وهذه ي سيكون هناك كثير من الناس لن يكونوا يعرفون بالقرار وسيدفعون رسو، وبالتاللقرارالناس ل

 ة."مشكلة كبير

ف عربي لفرض األمر لم يتوقف عند التجارة اإللكترونية إذ أعلن وزير االقتصاد الرقمي مثنى غرايبة أن األردن يبحث عن تحال

أن تخرج المملكة نفسها من عصر المعلوماتية بالسرعة ثيرين غيرها، ما يهدد وفق كسبوك وغوغل ويضريبة دخل على مواقع كالف

 التي دخلتها فيه.

سرعاً فيه توغل في العصر فرض الضرائب على التجارة اإللكترونية للبحث عن مصادر جديدة لألموال يعتبرها كثيرون قراراً مت

مواكبة الحداثة والتطور، باإلضافة إلى رفع مستوى البطالة وزيادة تفاقم األزمة االقتصادية بسبب خلق عقبات أمام الرقمي، ما يعرقل 

 المستثمرين.

 عمان –آر تي  –مور قادسية الض

 

RESUME 

Le gouvernement jordanien a surpris tout le monde en votant de nouvelles taxes sur les opérations 

électroniques, parallèlement à une augmentation des taxes douanières. Beaucoup estiment que ces 

taxes, votées et entrées en vigueur très rapidement, porteront préjudice tant aux sociétés qu’au 

marché du travail en général qui enregistre déjà un taux de chômage important.  

https://www.youtube.com/watch?v=WdMBPYWJBhw


Titre original : « المستقبل مسار ترسم تكنولوجيا.. 2019 جيتكس  » 

Traduction du titre : « Gitex 2019 : quand la technologie dessine le futur » 

Source : Skynews arabic 
https://www.skynewsarabia.com/video/1288829%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3-2019-
%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84 
Durée :3’22 
Date : 07 octobre 2019 
 

VERBATIM 

قنية في دورته التاسعة والثالثين. أسبوع يعلن للت GITEXتشارك في أسبوع الـدولة  مئةشركة من  4500أكثر من 
مرورًا بالمدن الذكية وما تصدره ا المستقبل من الذكاء االصطناعي إلى أنترنت الجيل الخامس انطالق سباق تكنولوجي
كلفة شركات جديدة وابتكارات ثورية لعل أبرزها "قورجن هايبر لوب وان" المهذا العام  GITEXمن بيانات ضخمة. في 

 دقيقة.  12دبي في نحو سرعة "هايبر لوب" الذي يستطيع قطع المسافة بين مدينتْي أبو ظبي وبتنفيذ القطار الفائق ال

شياء بسرعة وأمان. يمكن القول إنها الوسيلة وسيلة نقل جديدة ومختلفة كليًا لنقل األفراد واأل "هايبر لوب" -
تي تواجهنا في المستقبل. فنظامنا كهربائي الخاصة بالقرن الحادي والعشرين والقادرة على حل كل التحديات ال

مع دولة  كونه أكثر توفيرُا للطاقة من الطائرات.إلى  إضاقة ،بيئةبالعاثات مضرة بنبالكامل وليست هناك ا
ل تطلع إلى خليج عربي متصل بالكامل بحيث نربط المدن بين دول الخليج في أقاإلمارات و"دي بي ورلد"، ن

 واحدة.من ساعة 

"، ناهيك عن نظام ذكي لتحسين بيئة 2020حلول المتعلقة ب"أكسبو دبي فاستعرضت أبرز الشركة سيمنز األلمانية  أما
 العمل ورفع كفاءة وإنتاجية الموظفين.

مبنى في  137 حيث نريكم إمكانية ربطبالعالم الرقمي، كما تشاهد خلفي  ج العالم الحقيقيفي سيمنز نحن ندم -
من خالل المتقدمة في عالم أنترنت األشياء. "أكسبو" بعضها ببعض، ومن ثم بتطبيقات مبتكرة تمثل المرحلة 

ل المنطقة األكثر ذكاء في وسالمة وأمن كل زوار "أكسبو دبي" الذي أعتقد أنه سيمث تقنياتنا، سنعزز راحة
 العالم، بما يؤدي إلى تجربة غير مسبوقة للزوار، ترفع الكفاءة واإلنتاجية إلى مستويات عالية. 

تطلق وتستعرض أكثر من سبعين مشروعًا ومبادرة الهيئة ركة مميزة لهذا العام، فالرقمية مشالهيئة أبو ظبي  -
 لقيادة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي. كرة وذلك في إطار جهود حكومة أبو ظبيمبت

رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى مصادر البيانات منظومة  في سبيل إنشاء و ظبي إلدارة البياناتالهيئة أطلقت برنامج أب
 الموثوقة بشكل سريع وآمن وتوفر خدمات استباقية للمتعاملين. 

تنموية إلمارة أبو مسرعات الالي من البرامج الطموحة في اإلمارة، جزء من هومية كبرنامج إدارة البيانات الح -
" مشروع طموح معني بتطوير أو بناء منظومة متكاملة التي هي منصة البيانات 21ظبي، برنامج "غدًا 

https://www.skynewsarabia.com/video/1288829%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3-2019-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/video/1288829%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3-2019-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/video/1288829%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3-2019-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/video/1288829%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B3-2019-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84


والقطاع الخاص والشركات الناشئة واألفراد وأيضًا القطاع األكاديمي. الهدف  المفتوحة للتبادل بيننا كحكومة
 على مستوى األفراد في اإلمارة.جودة الحياة الرئيسي : تطوير الخدمات، تعزيز االبتكار، تحسين المعيشة و

 

RESUME 

Le salon GITEX, dans sa 39 édition, se tient aux Emirats Arabes Unis et réunit près de 450 

sociétés porteuses de projets à la pointe de la technologie, tels que le projet d’un train 

entièrement électrique assurant la liaison entre les villes de Dubai et Abu Dhabi en douze 

minutes, le projet de villes ultra-connectées ou encore le développement de bases de 

données gigantesques visant à améliorer la circulation de l’information entre l’Etat, le 

secteur privé et les citoyens. 



Titre original : حراك الجزائر.. هل عاد اإلعالم إلى بيت الطاعة؟ 
Traduction du titre : « Mobilisation en Algérie : la presse obéit-elle de nouveau au pouvoir ? » 

Source : France 24 
https://www.youtube.com/watch?v=daLLNwvSP-A 
Durée :3’ 
Date : 10 novembre 2019 
 

VERBATIM 

بارزة في المظاهرات التي تشهدها الجزائر كل جمعة منذ شهور. فالمحتجون يعيبون نتقدة لإلعالم مأصبحت الشعارات ال
الصحفية المحلية األصوات المطالبة ي األوساط تعالت ف: في بداية الحراك،  على الصحافة أنها قلبت لهم ظهر المجن

. حدثت مراجعات في األداء الصحفي. ُغّطيت الدولي في البالدبالتوقف عن التبعية العمياء للسلطة وعن تجاهل الحراك 
االحتجاجية. لكن شرعان ما تبددت  مجااًل للتعبير أمام المعارضة وممثلي الحركةلفزية المظاهرات وأفسحت القنوات الت

صحافة أقرب إلى أداة للدعاية منها إلى وسيلة لإلعالم.  ا القديمة، أي إلىوعادت حليمة إلى عادتهالمكاسب هذه 
خارج السرب. ما هي بالتوازي مع ذلك، تزايدت مضايقات اإلعالميين والمؤسسات الصحفية التي حاولت التغريد 

عالم ؟ وما دور الهيئات الصحفية أسباب هذه االنتكاسة ومن المسؤول عنها ؟ أي أذر لها على عالقة الجمهور باإل
ستديو سعدني أن أستضيف اليوم هنا في الوالجمعيات األهلية في التصدي لها ؟ لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها، ي

والكاتب الصحفي علي أيت جودي ومعنا من تونس لو، صحفي في إذاعة موت كاراإلعالمي عالء الدين بونجار، وهو 
بير في منظمة "مراسلون بال حدود"، وعنا من لندن عبر سكايب صهيب الخياطي وهو مسؤول قسم المغرب الك

 اإلعالمي الجزائري سليم صالح. 

ت". بوس "هفملها أحد المتظاهرين ونشرها موقع أواًل لفتتني هذا األسبوع الفتة ح أهاًل وسهاًل بكم جميعًا. -
ا بك وماذا دهاك ؟ أريد أن " بمعنى أيتها الصحافة، ماذواش بيك؟صحافة !  وهذه الالفتة تقول ببساطة : "يا

 أسألك عالء الدين بونجار، لماذا رفع هذا المواطن الجزائري هذه الالفتة ؟

نعم، في الواقع، ربما هذه صرخة مواطن تعبر عن صرخة اآلالف بل الماليين من الجزائريين الذين يعيشون  -
ي الذي يعيشونه كل يوم، من إصرار بغرابة هذا الحراك الشعبي الجزائري سواء من خالل التضييق األمن

هذه ة إلجراء توجد فيها...من شأنها أجواء مهيأ بات يرفضها الحراك والالسلطة على الذهاب إلى انتخا
فبراير، خرج التلفزيون العمومي  22تحرر بعد أنه  واوظناالنتخابات، وهذا اإلعالم الذي حسب الجزائريون 

ن أنه عندما كان يزداد يالمظاهرات، والقنوات الخاصة رفعت سقف الحرية، لكن لألسف تبين للجزائرييغطي 
 ضغط النظام بدأ اإلعالم يتخلف عن األداء في مهمته.

-  

RESUME 

Après s’être octroyée plus de liberté, la presse algérienne officielle et privée accuse un net 

recul. Ainsi, après avoir couvert les événements du 22 février, et suite aux pressions subies, 

https://www.youtube.com/watch?v=daLLNwvSP-A


la presse est de nouveau baîllonnée, ce qui provoque l’ire des manifestants. Parallèlement, 

le gouvernement reste sourd aux revendications des manifestants et n’offre, comme 

réponse, que des élections anticipées. 

 



Titre original : 3 مشاريع شبابية باألردن استطاعوا بها التغلب على البطالة 

Traduction du titre : « Trois projets menés par des jeunes pour sortir du chômage » 

Source : Alghad Extra 
https://www.youtube.com/watch?v=HZQW2UO0EzE 
Durée :2’47 
Date : 1er novembre 2019 
 

VERBATIM 

االنتظار بين صفوف المتقدمين للوظيفة في بلد يعاني من ارتفاع نسبة سامر شاب أردني ارتأى أن يبتعد عن 
له. بدأ بالحصول على قروض لمشروعه الذي البطالة وصعوبة الحصول على وظيفة تمّكنه من تأمين مستقب

 األطعمة من خالل المسنجر الناطق. يهدف إلى تقديم الخدمة للمواطنين بطلب
يسبك. أن يركبوا متحدثًا آليًا على صفحتم في الفهي عبارة عن خدمة تمكن أصحاب المتاجر من  -

ويساعدهم المحدث اآللي هذا في أن يستقبل الزبون ويساعده في بيع منتجه كله من داخل الفيسبك 
و يدفع أ عنوانًاجات كاملة وأن يضيف ائل(، ويمكن أن يرى المنتوالمسنجر عن طريق المساجات )الرس

 كله من داخل المسنجر." حتى عن طريق "كردت كارد

وال تختلف الفتيات في طموحهن حيث وجدت بتول ضالتها من خالل حاضنة األعمال "إنجاز" لتبدأ بإنجاز 
دالنية وبدأت بعمل فيديوهات صحية لتتطور وتفتح مشروعًا يعود مشروعها الصحي اإلعالمي. فهي صي

 مجتمعها. بالفائدة عليها وعلى 

" الخاصة باإلنجاز، ومن خالل هذه الحاضنة My start-upحاضنة األعمال "ب incubatorدخلنا بِـ -
 clientالذي سمح برفع مستوى الخدمة التي تقدمها للـ mentorshipوأخذنا  consultationأخذنا كل 

 مستمر. fundندنا الـوهكذا صار وع clientsحتى يكون عندما أكثر 

ويل المشروع، في حين تنتشر تموتختلف مشاريع الشباب وتتنوع بحسب ميولهم وحاجة السوق وقدرتهم على 
 18خفض نسب البطالة التي تجاوزت الـفي  المساهمةالمؤسسات والمنظمات لتمويل مشاريع الشباب من أجل 

 بالمئة في األردن.

تمويل مشاريع المرأة التي تخطت حاجز وقيود الوظيفة  في حين ُيعد سوق المرأة أحد األذرع األساسية في
مشاريعهن  ه للحصول على قروض وافتتاحالتي تسعى إليها المرأة بشكل عام. لذا بدأت السيدات يقبلن علي

 الخاصة. 

شيئًا ما صغيرة. فبدأت أدرسه ولما خلصت الدراسة فكرت بأن أعمل شيئًا لي. وكان منذ أنا أنا أحب الفن  -
ت لمواد وبدأت بها شيئًا فشيئًا وصرفاشتريت بعض اأبدأ به. صعبًا، فاضطررت أن آخذ تموياًل صغيرًا 

 كما أريده أنا.أرى الموضوع 

https://www.youtube.com/watch?v=HZQW2UO0EzE


المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في ظل االرتفاع غير المسبوق في ي الحكومة األردنية وتول
لتفكير خارج الصندوق من خالل المؤسسات . لذا بدأ الشباب انسب البطالة والتضخم في أعداد الخريجين

 التي تمنح القروض بفوائد ال تتجاوز الخمسة بالمئة وتجنب المخاطر في حال العجز عن السداد. 

 داما الكردي، قناة الغد.

 

RESUME 

La Jordanie enregistre un taux de chômage sans précédent qui dépasse 18%. Pour faire face 

à cette conjoncture, de plus en plus de jeunes, hommes et femmes, tentent de créer leur 

propre entreprise, aidés pour cela par diverses institutions et divers organismes publiques 

ou privés. 



Titre original : انطالق أعمال االجتماع السنوي األول للجنة التعاون االقتصادي بين الكويت وبلجيكا 
Traduction du titre : Début de la réunion annuelle de la commission de coopération économique 
entre le Koweit et la Belgique  
Source : Newsktv 
https://www.youtube.com/watch?v=S4bqNqLAlYk 
Durée :3’12 
Date : 19 novembre 2019 
 

VERBATIM 

ة، انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسيل في إطار تعزيز العالقات الثنائية في العديد من المحاالت الحيوي
 أعمال االجتماع السنوي األول للجنة التعاون االقتصادي بين دولة الكويت وبلجيكا.

دف به أعمال االجتماع السنوي األول للجنة التعاون االقتصادي بين دولة الكويت وبلجيكاُعقدت في بركسيل 
كويتي يضم ممثلين عن . وحضر هذه االجتماعات وفد ةتعزيز العالقات الثنائية في العديد من المحاالت الحيوي

ن اعدة وزير الخارجية للشؤوالعديد من الوزارات والمؤسسات المعنية بالتخطيط واالستثمار، ترأسته مس
 أمل الحمد.االقتصادية 

قبل هذه التاريخ.  نااجتماعات، وهذه فترة طويلة كان يجب علينا أن تكون 1974 كان آخر اجتماع لنا سنة -
نية، اجتماع هام واجتماع دية الفنحن هذا هو االجتماع األول للجنة الكويتية البلجيكية االقتصالكنا اليوم 

تجارية واالستثمارية بين الجانين، نحرص على دفع عجلة التعاون مهم لتعزيز العالقات االقتصادية وال
 نسعى لرفع مستوى التبادل التجاري...، بيننا

اقع العالقات االقتصادية القائمة مع التأكيد على ضرورة الدفع بها لتواكب مستفيضًا لووقّدم الجانبان عرضًا 
 المستوى التطور للعالقات السياسية والدبلوماسية.

قت طويل، لكن رأينا أن هناك مجااًل لتحسين بين الكويت وبلجيكا كانت ممتازة منذ وات الثنائية العالق -
 ادل أفضل ومعرفة أكبر باقتصادينا.قات االقتصادية، لهذا قررنا إطالق هذه االجتماعات لتوفير تبالعال

 للتعاون ةكبيروما توفره من فرص  2035الجانب الكويتي عرض بشكل واٍف لخطط الدولة المتصلة برؤية 
ت الكوي هت إليها البنك الدولي بتصنيفاالقتصادي واالستثماري خصوصًا مع تطوير األرضية التشريعية التي لف

 شر األكثر تحسنًا في مجال سهولة األعمال.بين الدول الع

نحن فخورون بهذه الخطوات الجدية المتمثلة بسياسات عامة تشمل قطاعات متعددة في دولة الكويت.  -
ين دولة الكويت ومملكة بلجيكا لتوضيح وانتهزنا فرصة انعقاد االجتماع األول للجنة الفنية االقتصادية ب

فيها حاليًا هذه الخطوات وهذه القوانين الجديدة وهذه الخطط الجميلة التي تقوم بها دولة الكويت وتضطلع 
 من أجل تحسين أدائها االقتصادي وتنويع مصادر الدخل الكويتية.

https://www.youtube.com/watch?v=S4bqNqLAlYk


طاعات البحوث والتنمية والموانئ االجتماعات بحثت تطير التعاون في مجاالت مختلفة منها البنية التحتية وق
 والطيران المدني مع التأكيد على وجود فرص مهمة لشراكة فّعالة ومنتجة. 

مية الفاعلة يلتقي الوفد غدًا ممثلين عن المؤسسات القطاع الخاص في مختلف بعد اجتماعاته مع الجهات الحكو
 المجاالت الحيوية.

 براهيم لتلفزيون دولة الكويت من جانب مقر وزارة الخارجية البلجيكية.‘وسيم 

 

RESUME 

Les Emirats Arabes Unis et la Belgique entretiennent de très bonnes relations depuis de 

nombreuses années. Pourtant, la dernière réunion organisée entre les deux pays au sujet de 

leurs commerciales remonte à plusieurs décennies. D’où l’importance de ce premier forum 

annuel organisé à Bruxelles qui redéfinit ces relations et favorise leur développement. 



Titre original : المغرب.. منصة صناعية عالمية في مجال صناعة السيارات 
Traduction du titre : Le Maroc, pôle mondial de l’industrie automobile  
Source : Medi1TV 
https://www.youtube.com/watch?v=7bZteQPv92Q&feature=youtu.be 
Durée :3’26 
Date : 20 août 2019 
 

VERBATIM 

طاع السيارات بات من المحاور الرئيسية لالستراتيجية الصناعية للمغرب التي تروم تطوير اقتصاد منتج ق
وكذا  2014وتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة ال سيما بعد إطالق مخطط التسريع الصناعي في العام 

رة ة على المنافسة دوليًا. في القاالتدابير المتخذة في مجال التكوين. كل ذلك فتح الباب للبالد لتكون قادر
 متجه أوروبافي و ، يارات متفوقًا على جنوب إفريقياأول منتج للسصبح اإلفريقية، استطاع المغرب أن ي

ات األوروبية. كما أنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاجه السنوي من موردًا رئيسيًا لمصانع السيارليصبح 
طب ركاته االقتصادية، استقة من جعل هذا القطاع واحدًا من محالسيارات نظيره بإيطاليا. بعد سنوات قليل

بيجو ورينو على ضخ  الفرنسيتيناستثمارات أجنبية مهمة. فقد تمكن من إقناع المجموعتين  المغرب
باالستقرار في كل ائدة في المجال رمجموعة من الشركات العالمية الفي هذه الصناعة وإغراء  راستثمارات أكب

مزايا متعددة قدمتها لها المملكة، من الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، حيث استفادت هذه الشركات من  من
وبية وكذا تواجد ميناء طنجة المتوسط إلى جانب تحفيزات بينها الخدمات اللوجستية والقرب من القارة األور

لبشرية المؤهلة التي يتوفر عليها. في دعم وتقوية هذه القطاع الهام، كاليد العاملة والموارد ا أخرى ساهمت
 ستقطابًا لخريجي مراكز التكوين المهني المتخصصة في البالد. فهذا القطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات ا

م معامالت القطاع على ألف سيارة، األمر الذي أدى إلى زيادة في رق 345، أنتج المغرب 2017في عام 
. كما مّكن من خلق أزيد 2014مليار درهم في العام  40مليار درهم مقابل  70، ووصل إلى يرصدمستوى الت

في  50تجاوز ، وتحقيق اندماج محلي متزايد بمعدل 2017و 2014ألف منصب شغل ما بين عامي  83من 
مليار درهم  100رقم معامالت يصل إلى تحقيق تظار ن، في ا2019في المئة في  65ع متوقع إلى المئة وارتفا

 في المئة العام المقبل.  85ومعدل اندماج محلي يصل إلى 

ومن خالل االتفاقيات الموقعة مع عدة شركات دولية في مجال صناعة السيارات، يسعى المغرب لتحويل هذه 
دد السيارات المصنعة في المملكة مليار درهم ويرفع ع 100هذه الصناعة إلى قطاع مندمج يخلق السنة 

 200. كما تراهن المملكة على تحقيق 2020ألف في أفق العام  800إلى ألف  400والموجهة للتصدير من 
 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة. 2025مليار درهم من رقم معامالت التصدير في أفق العام 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7bZteQPv92Q&feature=youtu.be


RESUME 

 

L’industrie automobile est en plein croissante au Maroc et elle est appelée à se développer 

encore plus. Ceci est dû à plusieurs facteurs tels que la main d’œuvre, les ressources 

humaines qualifiées, la proximité avec l’Europe, le port de Tanger, ainsi que les multiples 

avantages offerts aux entreprises étrangères qui investissent ou s’implantent au Maroc. 
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