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أول مفاعل لألبحاث النووية في السعودية

وضع ولي العهد السعودي نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد
بن سلمان بن عبد العزيز ،حجر األساس
لسبعة مشاريعا استراتيجية في مجاالت
الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه
والطب الجيني وصناعة الطائرات ،وذلك
خالل زيارته لمدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية.
وشملت المشاريع التي وضع ولي العهد
حجر أساسها ،ثالثة مشاريع كبرى ،من
بينها أول مفاعل لألبحاث النووية ،ومركز
لتطوير هياكل الطائرات.
ي
ودشن بن سلمان المختبر المركز للجينوم
ّ
ي
البشر السعودي ،ومحطة لتحلية المياه
المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي .كما
أطلق حاضنات برنامج "بادر" في كل من
الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ،وهو

البرنامج الذي يرأس حالياً الشبكة العربية
لحاضنات تقنية المعلومات واالتصاالت،
والمدن التقنية بالمنطقة العربية التابعة
لألمم المتحدة .ومن بين المشاريع التي

وضع ولي العهد حجر أساسها محطة
لتحلية المياه المالحة في مدينة ينبع،
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

المركزي اإلماراتي يتو ّقع نم ّوا  2.8في المئة

كشف محافظ مصرف اإلمارات المركزي
عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي  2.8في
المئة مع نهاية العالم  2018الحالي.
وأشار المحافظ مبارك راشد المنصوري
خالل مؤتمر في أبو ظبي ،إلى ّأنه "من
المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي
 3.1في المئة خالل الربع الثالث من العام
الحالي .فيما من المتوقع أن ينمو الناتج
المحلي اإلجمالي  4.2في المئة خالل
عام ."2019
وتوقع المنصوري أن يبلغ معدل التضخم
مرجحا
 3.6في المئة مع نهاية هذا العامّ ،
أن ينمو القطاع غير النفطي في اإلمارات
 3.3في المئة مع نهاية الربع الثالث من
أن "ربط عملة
العام الجاري ،مشي ار إلى ّ

البالد بالدوالر خدمها بشكل جيد".
أن "دولة اإلمارات
وشدد المنصوري على ّ
تجتذب مزيداً من المال ألنها تتبع ما

يصدر عن مجلس االحتياطي األميركي
في أسعار الفائدة".
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

أمير قطر يتو ّقع نم ّوا  2.8في المئة

أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في
خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى ،إلى ّأنه
"من المتوقع تسجيل معدل نمو اقتصادي
بنحو  2.8في المئة بنهاية ."2018
إن "قطر اتبعت سياسة مالية محافظة
وقال ّ
في ظل انخفاض أسعار النفط ،حيث شهد
االنفاق الحكومي لالستهالك انخفاضا
بنحو  20في المئة خالل العام الحالي".
أن "قطر ستحافظ على مركزها
وأشار إلى ّ
كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم
أن "الصادرات القطرية نمت
" ،موضحا ّ
بنسبة  18في المئة خالل العام الماضي
كما حافظت العملة القطرية على قيمتها".
وحول تصنيف البالد االقتصادي كشف
األمير تميم بن حمد آل ثاني عن تعديل

وكاالت التصنيف االئتماني نظرتها
القتصاد قطر من سلبية لمستقرة.

بتصرف)
المصدر (موقع  CNBCعربي،
ّ

تراجع البطالة في المغرب إلى  10في المئة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في
المغرب عن تراجع معدل البطالة في
المملكة إلى  10%في نهاية سبتمبر
(أيلول) ،انخفاضا من  10.6%قبل عام،
وعزت ذلك إلى نمو في فرص العمل التي
توافرت بقطاع الخدمات .ووفقا للمندوبية
فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل 64
ألفا إلى  1.172مليون عاطل.
وبينت أنه على مدى عام ،بدءا من الربع
ّ
الثالث  ،2017وفر االقتصاد  122ألف
فرصة عمل مقارنة مع  89ألفا في السنة
السابقة .ووفر قطاع الخدمات  98ألف
فرصة عمل ،تتبعه الصناعة والحرف
اليدوية بتوفير  19ألف وظيفة .كما
أضاف قطاعا المصايد والزراعة ،اللذين
يشكالن معا نحو  17%من الناتج المحلي

اإلجمالي المغربي ،تسعة آالف وظيفة،
بينما فقد قطاع البناء أربعة آالف وظيفة.
وفي تقديراتها السنوية لعام  ،2018تتوقع
المندوبية أن يظل معدل البطالة مستق ار

عند  ،10.4%مقارنة مع  10.2%في
.2017
بتصرف)
المصدر (موقع  CNBCعربي،
ّ

