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السعودية تطلق جزيرة «سندالة».. بوابة للسياحة العاملية بالبحر األحمر

«واس»: أعلن صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن 
ســلمان، ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء الســعودي 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة نيوم، أمس، عــن تطوير 
جزيرة «سندالة»، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية 
الفاخــرة، وأحد أهم املشــاريع الداعمة لالســتراتيجية 
الوطنية للســياحة، والتــي مت تصميمها لتكون البوابة 
الرئيســة للرحالت البحرية في البحر األحمر، ولتقدمي 
واحدة من أهم التجارب العاملية في الضيافة والترفيه، 
ومــن املتوقع أن تبــدأ اجلزيرة في اســتقبال الزائرين 

مطلع العام ٢٠٢٤.
وقال األمير محمد بن ســلمان: «ميثل هذا املشــروع 
حلظة مهمة تعكس تســارع التطوير في نيوم، ويجسد 
خطوة رئيســة لتحقيق طموحاتنا الســياحية في إطار 

رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأضاف: «ســتكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة 
ونوادي اليخوت على البحر األحمر في نيوم، كما ستكون 
بوابة للسياحة العاملية في البحر األحمر واملنطقة، تتميز 
مبوقع فريد وطبيعة ساحرة يؤهالنها ألن تكون منصة 

للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».
وتقع جزيرة «سندالة» في البحر األحمر على مساحة 
إجماليــة تقــارب ٨٤٠ ألف متر مربــع، وتعد واحدة من 
مجموعة من اجلزر التي سيتم تطويرها في نيوم وفق 

رؤى وتصاميم مختلفة متيز كل جزيرة عن األخرى. 
وسيتم تطويرها لتقدم موسما جديدا لليخوت ميثل 
وجهة جذب عاملية توفر لعشاق السفر والسياحة البحرية 
الراقية إلى جانب جتارب فريدة متكنهم من االســتمتاع 
بطبيعة اجلزيرة، ورؤية اجلمال احلقيقي لنيوم والبحر 

األحمر في اململكة العربية السعودية.
ومن املخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 
٣٥٠٠ وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة 

والترفيه.
وستضم جزيرة سندالة مرسى ساحرا وحيويا مع ٨٦
رصيفا بحريا، يجعله وجهة مثالية الستيعاب القوارب 
واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيســية للبحر 
األحمر، التي تقدم جتارب استثنائية للرحالت البحرية.
وســتوفر جزيرة ســندالة ٤١٣ غرفــة فندقية بأعلى 

املعاييــر العامليــة، إضافة إلى ٣٣٣ شــقة فندقية راقية 
تتميز مبستوى عال من اخلدمات، هذا باإلضافة إلى ناد 
شاطئي فاخر وناد لليخوت، مع تقدمي جتارب استثنائية 

في املطاعم العاملية في اجلزيرة.
وســتجمع اجلزيــرة مزيجا من العالمــات التجارية 
العامليــة واملصممة لتوفــر منظومة ســياحية متكاملة 
متفردة تلبي احتياجات مختلف الشرائح من خالل وجود 
عدد من املتاجر الفاخرة واملصممة خصوصا للجزيرة.

كما ســتوفر اجلزيرة حملبي رياضــة اجلولف أرضا 
تبلغ مســاحتها ٦٫٤٧٤ ياردة (٥٫٩٢٠ مترا)، تتكون من 
ملعبني عامليني يحتويان على ٩ حفر، ومخصصني لـ ٧٠
ضربة مع ١٨ نقطة انطالق، لالستمتاع بتجربة رياضية 

وترفيهية مميزة.
وستجسد سندالة مميزات نيوم وإمكاناتها في تصميم 
وجهات سياحية بأفكار ورؤى مبتكرة تنافس مثيالتها 

عامليا.
وستعمل نيوم على حتقيق هذه التطلعات بالتعاون مع 
العالمات التجارية العاملية في قطاعي الترفيه والفنادق 

لتطوير اجلزيرة وجعلها وجهة حصرية وســاحرة في 
البحر األحمر ملجتمع اليخوت في العالم، محاطة ببيئتها 
البحريــة اخلالبة واملتنوعة التي تضم واحدة من أجمل 

محميات الشعاب املرجانية في العالم.
ويعكس هذا اإلعالن اخلطوات املتسارعة التي تشهدها 
نيوم لتنفيذ الرؤى االســتراتيجية للمشــروع العاملي، 
حيث أعلن مؤخرا عن تصاميم مدينة املستقبل في نيوم 
«ذا الين»، والتي وجدت أصداء علمية وإعالمية واسعة 

محليا وإقليميا ودوليا.
وكان ولــي العهد قد أطلق أيضــا، في مارس املاضي 
«تروجينا» الوجهة الســياحة اجلبليــة في نيوم، التي 
ســتتميز برياضة التزلج على اجلليد في الهواء الطلق، 
كأول جتربة من نوعها في اخلليج العربي، باإلضافة إلى 
إعالن سموه عن إنشاء «أوكساجون»، املدينة الصناعية 
فــي نيوم، والتي تقدم منوذجا جديــدا ملراكز التصنيع 
املستقبلية وفقا الســتراتيجية نيوم املتمثلة في إعادة 
تعريــف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشــرية في 

املستقبل بالتناغم مع الطبيعة.

أولى وجهات «نيوم» و«نادي اليخوت» للسياحة البحرية الفاخرة.. وستبدأ استقبال الزائرين مطلع ٢٠٢٤

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

األمير محمد بن سلمان: املشروع حلظة مهمة تعكس تسارع التطوير في «نيوم».. ويجّسد خطوة رئيسية لتحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»

٨٤٠ ألف متر مربع مساحة «سندالة».. وتعد إحدى اجلزر التي سيتم تطويرها مبشروع «نيوم»
املشروع مخطط له استحداث ٣٥٠٠ وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه

اجلزيرة ستضم مرسى ساحرًا وحيويًا بـ ٨٦ رصيفًا بحريًا.. لتستوعب القوارب واليخوت الكبيرة
اجلزيرة ستوفر ٤١٣ غرفة فندقية بأعلى املعايير العاملية.. و٣٣٣ شقة فندقية راقية

إستراتيجية «النفط» .. تعّظم القيمة املضافة ورأس املال البشري

كشفت وزارة النفط عن االنتهاء 
من إعداد استراتيجية الوزارة اجلديدة 
املمتدة للســنوات اخلمــس املقبلة 
وصياغة الرؤية التي تسعى الوزارة 
إلــى حتقيقها، وذلك بعد قيام فريق 
عمل االستراتيجية بإعدادها وحتديد 
احملــاور والتوجهــات املســتقبلية 
بالتنسيق والتعاون مع كافة اإلدارات 

وبرامج العمل في الوزارة.
وقالــت وزارة النفــط فــي بيان 
صحافي، إن وفدا من وزارة النفط هم 
وكيل الوزارة الشيخ د.منر فهد املالك 
الصباح والوكيل املساعد للشؤون 
الفنية في الوزارة م.خالد وليد الديني 
ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر 
الصباح، قاموا بتسليم االستراتيجية 
اجلديدة للوزارة إلى مدير عام املعهد 
العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال 

اهللا، يوم األحد املاضي، وذلك ملراجعة 
االســتراتيجية وإبداء أي مالحظات 
عليهــا، ويأتي ذلك التعاون تأصيال 
ملذكرة التعــاون املوقعة بني وزارة 
النفط واملعهد العربي للتخطيط في 

فبراير ٢٠٢٢.
وفــي هــذا الســياق، قــال وكيل 
وزارة النفط الشيخ د.منر الصباح 
إن فريــق عمــل الــوزارة جنــح في 
وضــع االســتراتيجية اجلديــدة، 
وذلك ضمن التوقيت الزمني احملدد 
بغية تعظيم القيمة املضافة للنفط 
والغاز في الكويت وتعزيز رأس املال 
البشري املستدام والذي يعتبر نفط 
املستقبل، حيث مت حتديد الطموحات 
االستراتيجية للوزارة والتي ينبثق 

منها األهداف التشغيلية.
وذكر أنه مت إعداد االستراتيجية 
لــكل قطاع من قطاعات الوزارة ومت 

حتديد األهداف االســتراتيجية لكل 
برنامج وفق رؤية الوزارة وأهدافها 
االستراتيجية املتمثلة في احملافظة 
البترولية واالستخدام  على املوارد 
األمثــل لها وتطويرهــا وفق أفضل 
املمارسات لضمان استدامتها وتعزيز 
االقتصــاد الوطنــي واحملافظة على 
البيئــة وســالمة املنشــآت وصحة 
العاملــني ضمن نهج رؤيــة الدولة 

في التحول الرقمي.
وأوضح الصباح أن وزارة النفط 
تسعى دائما إلى التحول الرقمي الكامل 
من خالل ضوابط وإجراءات وقواعد 
بيانات عالية اجلودة، ولتحقيق ذلك 
تعمل الوزارة على ميكنة اخلدمات 
والربط اإللكتروني وتطوير البنية 
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات 

واألمن السيبراني.
وبــني أن اســتراتيجية وزارة 

مــن  النفــط تتضمــن مجموعــة 
املكونات الرئيســية التي تتمثل في 
الرؤية والرســالة والقيم واألهداف 

االستراتيجية واحملاور.
هــذا، وقــد أشــرف علــى إعداد 
استراتيجية وزارة النفط للسنوات 
اخلمس املقبلة فريق عمل مكون من 
الوكيل املساعد للشؤون الفنية في 
الوزارة م.خالد وليد الديني، ومدير 
العامــة واإلعــالم  العالقــات  إدارة 
الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر 
الصباح، واملستشــار قصي موسى 
حمــد الدرويش، وكل من أروى بدر 
البشــر وحصة بدر الراشــد ودعاء 
فهد الكندري ودالل عبدالعزيز الغامن 
وســارة ناصر املزيــد ولطيفة داود 
العصفــور ومــرمي محمــد العرادة 
ومنى معتوق الفليج وهديل درويش 

العرادي.

سلّمتها ملعهد التخطيط ملراجعة اإلستراتيجية وإبداء أي مالحظات عليها

الشيخ د.منر الصباح مسلماً اإلستراتيجية اجلديدة لوزارة النفط إلى د.بدر مال اهللالشيخ د.منر الصباح ود.بدر مال اهللا في لقطة جماعية بحضور م.خالد الديني والشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح

«كي نت» تعلن جاهزيتها الستقبال 
عمليات الدفع بنظام «آبل باي»

أعلنت شــركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املشتركة «كي 
نت» عن جاهزية أجهزة نقاط 
البيع اخلاصة بها الستقبال 
عمليات الدفع بنظام آبل باي. 
وفي هذا الســياق، قالت 
التنفيذي بالوكالة  الرئيس 
الياقــوت ان أجهــزة  دالل 
«كي نت» التي تعمل بتقنية 
 (NFC) التواصل قريب املدى
تستقبل عمليات الدفع عبر 
خدمــة آبــل باي مــن خالل 
األجهزة التــي تعمل بنظام 

تشــغيل IOS من الدول التي تعمل فيها هذه 
اخلدمة. 

وأوضحت انه مع تدشني آبل باي رسميا في 
الكويت، فيمكن للعمالء ممن لديهم حسابات 
في البنوك الكويتية التي قامت بتفعيل هذه 
اخلدمة باستخدام آبل باي للدفع عبر أي نقطة 
بيع خاصة بـ«كــي نت»، والتي يقدر عددها 

في الكويت بـ ٩٠ ألف جهاز. 
ودعت الياقوت مستخدمي 
خدمة آبل باي إلى احلرص 
على اتبــاع كل اإلجــراءات 
التي تضمن حماية أجهزتهم 
وحســاباتهم مــن االختراق 
واالحتيال، لذا عليهم تفعيل 
أســاليب احلماية املوجودة 

على أجهزتهم.
الياقــوت أن  وأضافــت 
الشــركة مقبلة على تطوير 
عدد من اخلدمات في الفترة 
املقبلــة والتــي تســتهدف 
شــريحتي األفراد والتجار، والتي من شأنها 
أن تســاهم في تطوير جتربة املستخدم في 
تعامالتهم املالية اليومية، سواء على املستوى 
الشخصي أو في مشترياتهم، وستعلن «كي 
نــت» عن هذه اخلدمات في وقتها، حيث انه 
مــن املتوقع أن يبدأ طرح هذه اخلدمات قبل 

نهاية الربع األول من العام املقبل.

عبر نقاط البيع اخلاصة بالشركة والبالغ عددها ٩٠ ألف جهاز

دالل الياقوت

مساهمو «تسال» قلقون من توسع
إيلون ماسك مبشاريع مثل «تويتر»

تزايد قلق املساهمني في 
شركة تسال من خطوة توسع 
الشــركة ورئيسها  مؤسس 
التنفيذي إيلون ماســك في 
مشاريع مثل تويتر، وذلك في 
الوقت الذي تعتمد فيه ثروة 
إيلون ماسك على سهم تسال 
الذي تراجع ٥٠٪ هذا العام.

ومع استحواذ ماسك على 
«تويتر»، تواجه شركة تسال 
منافسة محتدمة، والتي أثرت 
بالفعل على حصتها السوقية 

من السيارات الكهربائية، وفقا ملا ذكره موقع 
«أكسيوس»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ومؤخرا، قامت «تسال» أخيرا بشحن أولى 
شاحناتها الكهربائية الثقيلة واملعروفة باسم 
«Semi-truck»، األســبوع املاضي. يأتي هذا 
فيمــا وعد إيلون ماســك في عــام ٢٠١٧، بأن 
الشاحنة الكهربائية الكبيرة ستكون ثورية، 
إال أنــه رغم مرور وقت طويل منذ تصريحه 

تظل هناك شكوك كثيرة.
وفي «تويتر»، يحتاج ماســك إلى زيادة 
اإليرادات فيما بات عليه العمل مع ثلث القوة 
العاملة للشركة، إذ تكافح الشركة مع إصالح 
نظام االشتراكات الذي مت الترويج له كثيرا 
بعد أن أدى إطالق اخلدمة إلى انتشار عمليات 

انتحال الهوية عبر العالمة الزرقاء.
وأدى ذلك، إلى توقف العديد من املعلنني 
- مصــدر الدخل الرئيســي للشــركة - عن 
اإلعالن على املنصة مؤقتا عندما تولى ماسك 
زمام األمور. وعلى الرغم من خفض تكاليف 

رواتب الشركة، إال أنه يتعني على املنصة دفع 
ما يقرب من مليار دوالر من الفوائد السنوية 
على الدين البالغ ١٣ مليار دوالر الذي أخذته 

الشركة كجزء من صفقة شراء ماسك.
أما بالنسبة لشركة SpaceX، فقد سجلت 
رقما قياسية لعدد الصواريخ الفضائية التي 
مت إطالقها، كما جنحت في إطالق صاروخها 
العمــالق فالكــون هيفــي إلى الســماء. لكن 
الشركة شهدت زيادة غير عادية في املعارضة 
والشكاوى في مكان العمل. ويدير ماسك أيضا 
شركة Boring Company، وهي شركة ناشئة 
تابعة ملاسك تهدف إلى بناء أنفاق حتت املدن 

األميركية لتسريع حركة املرور.
ومع هوس ماســك بالعلوم، فقد أســس 
شــركة Neuralink، والتي تعمل على تطوير 
شريحة سيتم زرعها في أدمغة البشر، وقال 
مؤخرا إنه سيتم جتربتها على البشر خالل 
٦ أشــهر، والتي ســتحل العديد من املشاكل 

الصحية واملشاكل ألصحاب اإلعاقة.

املنافسة احملتدمة تقلص احلصة السوقية للشركة في سوقها للسيارات الكهربائية

إيلون ماسك

متسك «أوپيك+» باإلنتاج وتخفيف الصني قيود «كورونا».. يقفزان بالنفط
وكاالت: قفزت أسعار النفط 
٢٪ خــالل جلســة تعامــالت 
األمــس، وذلك بعــد أن أبقت 
دول «أوپيــك+» على أهدافها 
املتعلقة باإلنتــاج قبل حظر 
االحتــاد األوروبــي للخــام 
الروســي ووضــع ســقف له 
والذي سري اعتبارا من أمس، 
وفي الوقت نفسه وفي إشارة 
إيجابية للطلب على الوقود، 
خففت املزيد من املدن الصينية 
قيود مكافحة كوفيد-١٩ خالل 
عطلة نهاية األسبوع. وخالل 
تعامالت امس، ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام برنت ١٫٨٤ دوالر أو 
٢٫٢٪ إلى ٤١٫٨٧ دوالرا للبرميل، 
فيما ارتفعــت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط 
األميركي ١٫٦٤ دوالر أو ٢٪ إلى 

٦٢٫٨١ دوالرا للبرميل.

مبقدار مليوني برميل يوميا 
بداية من نوفمبر وحتى نهاية 
عام ٢٠٢٣. وأفاد احملللون، بأن 
قرار «أوپيك+»، كان متوقعا 
مع انتظار كبار املنتجني ملعرفة 
تأثير حظر االحتاد األوروبي 
على الواردات وقرار مجموعة 
الدول السبع الصناعية وضع 

وفي سياق آخر، توقع بنك 
أوف أميركا، ارتفاع سعر برميل 
خــام برنت إلــى ١١٠ دوالرات 
في عام ٢٠٢٣، على الرغم من 
وجود العديد من املخاطر التي 
قد تضيف املزيد من الضغط 
على األســعار. وبلغ متوسط 
أسعار النفط القياسي الدولي 
حوالي ١٠١ دوالر للبرميل هذا 
العام، ويرى بنك أوف أميركا 
استمرار أسعار النفط بالقرب 
من هذا املســتوى كمتوســط 
للعــام املقبل، علــى أن تكون 
ذروة السعر عند ١١٠ دوالرات.

وأضــاف محللون أن خام 
برنت ســينخفض بشكل عام 
في الربع األول من عام ٢٠٢٣

مقارنة ببقيــة العام، وفقا ملا 
ذكرته «Insider»، واطلعت عليه 

«العربية.نت».

سقف لســعر النفط الروسي 
املنقول بحــرا عند ٦٠ دوالرا 
للبرميــل، مع تهديد روســيا 
بقطــع اإلمدادات عن أي دولة 

تلتزم بهذا احلد األقصى.
وقــال محللون مــن «إيه.
إن.زد ريســيرش» في مذكرة 
للعمالء، إن «القرار يشير إلى 
عدم القدرة على التنبؤ بحالة 
العرض والطلب في األشــهر 
املقبلة». وقالت نائبة رئيس 
شركة وود ماكينزي، آن لويز 
هيتل، في مذكرة، إنه سيتعني 
علــى االحتــاد األوروبــي أن 
يستعيض عن اخلام الروسي 
بشراء نفط من الشرق األوسط 
أفريقيــا والواليــات  وغــرب 
املتحدة، األمــر الذي يجب أن 
يضع حدا أدنى ألسعار النفط 
على املدى القريب على األقل.

«بنك أوف أميركا» يتوقع سعر برنت عند ١١٠ دوالرات في ٢٠٢٣

واتفقــت منظمــة البلدان 
املصــدرة للبتــرول «أوپيك» 
وحلفاء مــن بينهم روســيا، 
الذين يطلق عليهم مجموعة 
«أوپيك+»، يوم األحد املاضي 
علــى التمســك باالتفاق الذي 
توصلــت إليــه فــي أكتوبــر 
واملتمثــل في خفــض اإلنتاج 


