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يف جملس معايل الشيخ �يان مبارك آل �يان، وزير الثقافة والشباب وتنمية خالل حفل أُقيم 

  ا.تمع، رئيس وراعي جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون
تفي 1لفنانني حت" 2015جلف كابيتال  -جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون"اإلبداع من جائزة 

  اإلماراتيني الشباب 
 

 التعليم، شهد حنوإطار التزام جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون  يف: 2015مارس  11أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة: 
، الفنونجملس معايل الشيخ %يان مبارك آل %يان، وزير الثقافة والشباب وتنمية ا�تمع، رئيس وراعي جمموعة أبوظيب للثقافة و 

للفنانني اإلماراتيني " 2015جلف كابيتال  -أبوظيب للثقافة والفنون"اإلبداع من جمموعة جائزة ليلة أمس حفل توزيع 
ُمؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون، املؤسس واملدير الفين وذلك حبضور كًال من سعادة هدى اخلميس كانو،  .بالشبا

، وعدد من مستشاري جمموعة ابوظيب للثقافة رئيس جملس إدارة شركة غلف كابيتال ،لحالدكتور كرمي الصو ، ملهرجان أبوظيب
  ماري كاردو.ة نور فهيم القامسي و الشيخاالستاذ زكي نسيبه، و  والفنون منهم

 
د حصة العجماين وعليا عبيد الشامسي، طالبات جامعة زاي من كما مت تكرمي كالً   جبائزة اإلبداع البادي عائشة جاسم وفازت

  .فنون التشكيليةال  جمال الرائع يف  نأدائهملشاركتهن و وذلك يف ديب، 
  

كجزء من   2004عام  مت إطالقهااليت جلف كابيتال"  -جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون"اإلبداع من جمموعة جائزة  و/دف
جماالت الفنون البصرية وفنون األداء  إىل مساندة املواهب اإلماراتية الشابة يف، بر3مج مهرجان أبوظيب التعليمي وا�تمعي

  آالف درهم يتم منحها للفنان الشاب الذي يقدم عمالً إبداعياً متميزاً.  10واألدب والسينما. وتبلغ قيمة اجلائزة 
  

وقال الدكتور كرمي الصلح، الرئيس التنفيذي يف "جلف كابيتال"، إحدى املؤسسات الراعية للمهرجان: "إن مهرجـان أبـوظيب 
بـدعم ‘ جلـف كابيتـال’م يف حتفيز الشباب اإلمارايت على التمّيز واإلبداع يف ا�ـاالت التعليميـة والثقافيـة والفنيـة. وتفخـر يسه

ومتكــني شــباب الــوطن يف خمتلــف نشــاطات الشــركة االجتماعيــة مــن خــالل شــراكات قّيمــة مــع مؤسســات مدنيــة ومؤسســات 
، وهي مؤسسات تعمل جبهود كبرية لترتك Hثريات إجيابية وعميقة وفعالة تدوم نجمموعة أبوظيب للثقافة والفنو النفع العام مثل 

  يف ا�تمع على املدى الطويل." 



 

 

 
مهرجان  من خاللاملواهب الشابة  اكتشاف ورعايةمع جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون Wدف  "جلف كابيتال"تعمل و 

  .ومساعد/م على احرتاف ا�االت الفنيةوير وصقل مهارا/م ذلك ملساعدة الطلبة على تطأبوظيب منذ أربع سنوات، و 
 

ملزيد من املعلومات عن برامج وفعاليات مهرجان أبوظيب، يرجى ز[رة املوقع اإللكرتوين 

www.abudhabifestival.ae  

 

  -انتهى-
 

 نبذة عن مهرجان أبوظيب

ويل ، حتت رعاية مسو الشيخ عبد هللا بن زايد آل �يان، وزير اإلعالم يومها، وحظي برعاية الفريق أول مسو الشيخ حممد بن زايد آل �يان، 2004ظيب يف شهر أبريل من عام سس مهرجان أبو 

معايل الشيخ �يان مبارك آل �يان، وزير الثقافة والشباب وتنمية ا@تمع، ويعّد  ، ويقام اليوم حتت رعاية2011لغاية  2007عهد أبوظيب، 9ئب القائد األعلى للقوات املسلحة، يف األعوام من 
العاملية  أرقى الفنون الكالسيكية والتشكيلية، وأمجل فنون األداء املهرجان اليوم أحد أبرز الفعاليات الفنية والثقافية يف اإلمارات، ومنربًا Pرزًا للفنون على أنواعها، حبيث جيمع بر9جمه املتنوّع

يف ترسيخ مكانته كأضخم حدث ثقايف وفين يف املنطقة،  مستقطبًا يف دوراته السنوية، كوكبًة من كبار الفنانني على املستوى اإلقليمي والعاملي، وقد جنح املهرجان وعلى مدار األعوام املاضية
مثل مهرجان أدنربه الدويل، ودار األوبرا امللكية الربيطانية، ومهرجان مانشسرت  سسات الثقافية والفنية حول العاملوذلك من خالل سيسه لعدد من الشراكات االسرتاتيجية املهمة مع كربSت املؤ 

 .الدويل، وقاعة كارنيغي هول
وعة أبوظيب للثقافة والفنون برؤية العاصمة أبوظيب كوجهة رائدة للثقافة والفن واإلبداع على املستوى العاملي، كما يسهم املهرجان يف تعزيز مكانة العاصمة اإلماراتية أبوظيب، انطالقاً من التزام جمم

دولة اإلمارات العربية املتحدة، سعياً  ية والثقافية من خمتلف أرجاءويستمر املهرجان يف تقدمي فعاليات بر9جمه التعليمي وا@تمعي، مبشاركة فاعلة للفنانني والطلبة وأولياء األمور، واملؤسسات ا@تمع
  Pملنجز الرتاثي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. إلبراز ودعم املواهب احمللية اإلماراتية، وإظهار التنوع الفين والثقايف الذي يزخر به ا@تمع اإلمارايت، فضالً عن التعريف عاملياً 

  

  نبذة عن جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون

كمؤسسة غري رحبية، انطالقاً من إميا�ا rمهية العمل   1996جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون برعاية ورoسة معايل الشيخ �يان مبارك آل �يان وزير الثقافة والشباب وتنمية ا@تمع، العام  سست
هارات الفنية، التعليمية، الثقافية، اإلبداعية واالرتقاء Pلوسائل التعليمية ملا فيه خري ا@تمع ومبا ينسجم مع الثقايف يف خدمة ا@تمع، وتسعى جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون إىل احتضان وصقل امل

  الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظيب.

استوديو الفنانني، والكثري  مج القيادات اإلعالمية، رواق الفن اإلمارايت،يتكون بر9مج جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون من العديد من املبادرات والفعاليات الرائدة اليت تتضمن مهرجان أبوظيب، بر9
تعمل ا@موعة على تعزيز ودعم املواهب اإلماراتية  من الربامج والفعاليات األخرى اليت جتمع الكثري من عشاق الفنون من مجيع األعمار والثقافات، ومن خالل بر9جمها التعليمي وا@تمعي،

 خمتلف املستوSت Pلشراكة مع مؤسسات عاملية وحملية رائدة. الصاعدة على 
 http://www.admaf.orgملزيد من االطالع يرجى زSرة املوقع اإللكرتوين:

 

 نبذة عن "جلف �ابیتال"

ار في منطقة  الخلیج وتسـتثمر فـي عـدة فئـات "جلف ابیتال" هي شرة رائدة في إدارة األصول البدیلة، حیث ترّز على االستثم

مل1ـار  3.3من األصول من بینها الملك1ة الخاصة واالئتمان وقروض المیزانین والتطو5ر العقار3.  وتدیر الشـرة حال1ـًا أكثـر مـن 

ال وتعز5ـز صـنادی= وأدوات اسـتثمار5ة. و5تمثـل هـدف "جلـف ابیتـال" فـي تنم1ـة رأس المـ 7دوالر أمیري من األصول من خالل 

الق1مة بواسطة خبراتها ومهاراتها العالم1ة المستوB ومن خالل أفضـل الممارسـات التـي تت@عهـا مـن أجـل تـوفیر أداء ممتـاز مسـتدام 

 لكل المعنیین @أعمالها. وتستثمر "جلف ابیتال" أموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمر5ن في صناد1قها. 



 

 

"جلـف ابیتـال" لتمّلـك حصـص اسـتراتیج1ة فـي شـرات تتمیـز @الرGح1ـة العال1ـة والنمـو السـر5ع تسعى ففي مجال الملك1ة الخاصة، 

فــي قطاعــات مختــارة وســر5عة النمــو فــي منطقــة الخلــیج ومــن ثــم إدخــال تحســینات فــي مجــال التشــغیل والمجــال المــالي فــي تلــك 

ائزة "أفضـل شـرة للملك1ـة الخاصـة فـي منطقـة الشرات من أجل تسر5ع وتعز5ـز رGحیتهـا وحجمهـا. وقـد فـازت "جلـف ابیتـال" بجـ

 . 2014و 2013و 2012و 2011الشرق األوسK" التي تقدمها مجلة "@انر میدل إ1ست" لعام 

  

وتنشــK "جلــف ابیتــال" أ1ضــًا فــي مجــال التطــو5ر العقــار3 مــن خــالل شــرتها "جلــف ر5لیتــد"، وهــي المشــروع المشــترك مــع "ر5لیتــد 

وتهـتم "جلـف لشرات الخاصة العاملة فـي مجـال التطـو5ر العقـار3 فـي الوال1ـات المتحـدة األمیر1ـة. وم@انیز"، وهي إحدB أبرز ا

ر5لیتــد" @ال@حــث عــن فــرص للتطــو5ر العقــار3 فــي دولــة اإلمــارات وفــي المملكــة العر1Gــة الســعود1ة مــن أجــل إنشــاء مشــار5ع ضــخمة 

  متعددة االستخدامات ومشار5ع سن1ة عمالقة. 

  

ك لالئتمان ولتمو5ل قروض المیزانین تحت مسمى "جلف ر5دیت @ارتنرز"، بهدف تلب1ة احت1اجات التمو5ل أطلقت الشرة ذل

@فضل م@ادراتها في مجال لدB الشرات السر5عة النمو ولتوفیر التمو5ل لصفقات التملك في ل أنحاء منطقة الشرق األوسK. و 

برB شرات إدارة األصول البدیل في  ومجال االئتمان، @اتت الملك1ة الخاصة والمجال العقار3  Bابیتال" الیوم إحد"جلف 

  www.gulfcapital.comمنطقة الخلیج. للحصول على المز5د من المعلومات، یرجى ز5ارة موقع 

 


