
 

 

 الخدمة الجديدة تنطلق في الشهر الجاري وتغطي أسواق الشرق الأوسط

عمال أ" العالمية تطلق نشرة إنترناشونال قناة "سي إن بي سي

 مباشرة من سوق أبوظبي العالمي

 
"، شبكة أخبار المال والأعمال إنترناشونال كشفت "سي إن بي سي: 7102أبريل  24، ولندن أبوظبي

مباشرة حول الأعمال في الشرق الأوسط  إخبارية جديدةالعالمية، اليوم عن عزمها إطلاق فقرة 

 ةمن قلب سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي يقدمها هادلي جامبل، مراسل

 القناة في الشرق الأوسط بدايًة من الشهر الجاري.

 

، خبرة واسعة 7101" في عام نترناشونالإ لشبكة "سي إن بي سي تي انضمتال ,مبلمتلك جاتو

قدم فقرته الاخبارية المباشرة ضمن تفي تغطية أخبار المال والأعمال في الشرق الأوسط، حيث س

 ك بوكس".انامج "سكوعدد من برامج القناة الشهيرة عالمياً مثل بر 

 

لشؤون البرامج والأخبار العالمية في شبكة "سي إن بي وقال، جون كاسي، نائب الرئيس الأول 

"تشكل الأخبار الاقتصادية القادمة من الشرق الأوسط أحد مجالات اهتمامنا ": نترناشونالإ سي

عمل تفي القناة، نظراً لما شهدناه من مجالات نمو كبيرة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وس

 في قلب الحدث على تغطية أخبار المنطقة بشكل متكامل وعميق". اهادلي من خلال تواجده

 

م : "أتطلع لتقدي" العالمية إنترناشونال "سي إن بي سي ةهادلي جامبل، مراسل ت، قالامن جانبه

العالمي. ونحن طالما عملنا  للقناة من سوق أبوظبي هذه النشرة الإخبارية الجديدة والمباشرة

على تغطية أخبار الأعمال في الشرق الأوسط على مدى سنوات، ومتابعة وتوثيق التأثير المتنامي 

خلال السنوات القادمة.  متزايدةب أهمية سللمنطقة على مجتمع الأعمال العالمي الذي سيكت

ة، الاخبارية لاقتصاد المنطق وتأتي هذه النشرة الجديدة لتعكس اهتمام القناة بتعزيز تغطياتها

حيث سنحاور ونستضيف خلالها أبرز الشخصيات الاقتصادية اللذين يساهمون في رسم وترسيخ 

 والشخصيات الفاعلة في تشكيل مستقبل المنطقة". كقوة مالية عالمية، أبوظبي الدور الذي تلعبه

 

ي ف الاستراتيجية وشؤون الأعمالمبارك الناخي، مدير وحول بث النشرة الجديدة من أبوظبي، قال 

" العالمية في أبوظبي  إنترناشونال : "نرحب بشبكة "سي إن بي سيسوق أبوظبي العالمي

. يوبنشرتهم الجديدة حول الشرق الأوسط التي ُتبث بشكل مباشر من داخل سوق أبوظبي العالم

سهم في نجاح الأعمال وبلا شك تشكل الشبكات الإخبارية العالمية أحد العناصر الهامة التي ت



 

والأسواق المالية. ونحن نتطلع في سوق أبوظبي العالمي لتقديم القناة محتوى خبري متعمق 

 دقة".وحول المنطقة لتمكين الشركات والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر فعالية 

 

وشاملة أمراً هاماً لتحقيق نمو  وموثوقة"يعد الحصول على تقارير اخبارية موجزة  وأضاف:

ور من القناة بد تأكيداً واستدامة أي اقتصاد في العالم. وتأتي هذه الخطوة الجديدة التي تشكل 

متطابق مع الالتزام المستمر  أبوظبي القيادي في المشهد الاقليمي والعالمي للأعمال، بشكل  

والجهود التي يبذلها لتعزيز بيئته  المركز المالي الدولي في العاصمة لسوق أبوظبي العالمي

باعتباره منصة متميزة تتيح المالية ومجتمعه المتكامل للأعمال، كما تؤكد على مكانة السوق 

 الوصول لأسواق المنطقة".

 

 -انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 HadleyGamble_@يمكن متابعة هادلي جامبل عبر حساب تويتر 

 ADGlobalMarket@عبر حساب تويتر  العالمي سوق أبوظبييمكن متابعة 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 70سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

معتمد ومسؤول وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم  .7102أكتوبر من عام 

في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من 

خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي 

يد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصع

 وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

ها ضمن بيئة خالية العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطات

من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها 

 من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

لأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات الثروات، وإدارة ا

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.



 

هكتار  001يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، كلم مربع(، وتتضمن مرافق  0.01)

وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 

 اقتصادية على المدى"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية وال

الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 

 في العاصمة أبوظبي.

 ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com وق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول س

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 rashid.shaali@adgm.com البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:

 

 

 

 

 

  

http://www.adgm.com/

