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«أوابك»: تطوير حقل الدرة توطيد 
للتعاون القائم بني الكويت والسعودية

أعرب األمني العام ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت 
عــن ترحيبه بالتوقيع علــى وثيقة تطوير 
حقل الــدرة الغازي باملنطقــة املغمورة في 
اخلليج العربي بني صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير 
الطاقة في اململكة العربية السعودية، ونظيره 
د.محمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفط، مشــيدا بأهميــة هذه اخلطوة 
لتعزيز وتوطيد التعاون القائم بني البلدين 

الشقيقني في مختلف القطاعات احليوية.
وقال بن سبت إن التوقيع على هذه الوثيقة 
يأتــي تنفيذا ملقتضى مذكــرة التفاهم التي 
وقعتها اململكة العربية السعودية والكويت 
في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩، والتي تضمنت العمل 
املشترك على تطوير واستغالل حقل الدرة، 
ومن املتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم 
مكعبة يوميًا من الغــاز الطبيعي و٨٤ ألف 

برميل يوميا من املكثفات، وســتقوم شركة 
عمليات اخلفجي املشــتركة، وهي مشروع 
مشــترك بني شــركة أرامكو ألعمال اخلليج 
والشركة الكويتية النفط اخلليج، باالتفاق 

على اختيار استشاري.

علي بن سبت

احلقل سينتج مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي و٨٤ ألف برميل من املكثفات

٨٫٧ ماليني دينار إجمالي مشتريات الكويتيني 
باألسهم اإلماراتية منذ بداية ٢٠٢٢

عالء مجيد

املســتثمرون  اســتمر 
الكويتيــون في ضخ املزيد 
اســتثماراتهم فــي ســوق 
أبوظبــي لــألوراق املاليــة 
خالل شهر فبراير من العام 
احلالــي، حيث بلــغ صافي 
قيمة تداوالت املســتثمرين 
الكويتيني في سوق ابوظبي 
لألوراق املالية بالشراء خالل 

الكويتيني  جاءت مشتريات 
ابوظبــي  لألســهم بســوق 
لألوراق املالية بنحو ١٠٤٫٨٧ 
مليون درهم (ما يعادل ٨٫٦٧ 
مليــون دينــار)، وعمليات 
البيع بقيمــة ٨٦٫٠٣ مليون 
درهم اماراتي، (ما يعادل ٧٫١١ 
مليون دينار)، ليكون صافي 
التعامالت الشرائية منذ بداية 
العام ١٨٫٨٤ مليون درهم (ما 

يعادل ١٫٥٦ مليون دينار).

فبرايــر املاضي تقدر بنحو 
٥٣٧٫٦٩ مليــون درهــم (ما 
يعادل ٤٤٫٤٧ مليون دينار) 
وعمليات بيع بقيمة ٣١٤٫٢٠ 
مليــون درهــم (مــا يعادل 
٢٥٫٩٨ مليون دينار) لتبلغ 
صافي تعامالتهم الشرائية 
خالل الشهر بقيمة ٢٢٣٫٤٨ 
مليون درهم (ما يعادل ١٨٫٤٨ 

مليون دينار).
وخالل الشهرين املاضيني 
ومنذ بدايــة العام جند أن 
اخلليجيــني حققوا صافي 
شــراء بلــغ ١٨١٫٨٥ مليون 
درهــم (مــا يعــادل ١٥٫٠٤ 
مليــون دينار) مــن خالل 
عمليات شراء بلغت قيمتها 
٩٤٦٫١٣ مليــون درهــم (ما 
يعادل ٧٨٫٢٥ مليون دينار 
كويتي) وعمليات بيع بلغت 
قيمتها ٧٦٤٫٢٨ مليون درهم 
(مــا يعــادل ٦٣٫٢١ مليون 

دينار).

وجاءت هذه املشتريات 
متماشــية مع أداء سوق 
املالية  لــألوراق  أبوظبي 
الذي حقق مكاسب شهرية 
قوية، حيث ارتفع بنسبة 
٧٫٠٦٪ خالل شهر فبراير، 
ليســجل مســتوى ٩٣١٩ 
نقطة مقابــل ٨٧٠٤ نقطة 
بنهاية شهر يناير ٢٠٢٢.

وخــالل شــهر فبراير 
الســوقية  القيمة  بلغــت 
ألســهم أبوظبــي ١٫٧٠٥ 
تريليون درهم مع نهاية 
تعامالت الشهر، مقابل نحو 
١٫٥٦٦ ترليــون درهم في 
نهاية تعامالت شهر يناير 
املاضي، مبكاسب ١٣٩ مليار 

درهم.
أمــا علــى صعيد دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
اخلليجيــني  ان  فنجــد 
جــاءت مشــترياتهم فــي 
بورصــة ابوظبــي خالل 

٥٨٠ ألف دينار صافي مشترياتهم بسوق أبوظبي خالل فبراير املاضي

فبرايــر املاضي نحــو ٦٫٩٨ 
ماليني درهم، ما يعادل (٥٨٠ 
ألف دينار)، وذلك من خالل 
عمليات شــراء بلغت ٣٩٫٠٦ 
مليون درهم، (ما يعادل ٣٫٢٣ 
مليون دينار)، وعمليات بيع 
بلغــت قيمتها ٣٢٫٠٧ مليون 
درهم (ما يعادل ٢٫٦٥ مليون 

دينار).
وخالل الشهريني املاضيني 
منــذ بداية العــام حتى اآلن 

«البورصة» حتدد مواعيد
 التداول خالل شهر رمضان

أعلنت بورصة الكويت أمس، عن املواعيد الرسمية 
للتداول بالسوق خالل شهر رمضان املقبل، حيث قالت 
إن مزاد االفتتاح خالل جلسات الشهر الكرمي ستبدأ 
في متام الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١٠:١٠ صباحا 
بتوقيت الكويت. وقالت البورصة في بيان على موقعها 
إن جلسة التداول ستبدأ الساعة ١٠:١٠ صباحا وتنتهي 
الســاعة ١:٠٥ بعد الظهر، في حني ميتد مزاد اإلغالق 
حتى السعة ١:١٥ بعد الظهر، وحددت البورصة التداول 
بسعر اإلغالق في الساعة ١:١٥ بعد الظهر ويستمر ملدة 
٥ دقائق، ليبدأ بعدها فترة الشــراء اإلجبار في متام 

الساعة ١:٢٥ حتى ١:٣٠ بعد الظهر.


