
 
 

 للمجلس الخامسة السنوية العمومية الجمعية في جديد إدارة مجلس ينتخب" ميناالك"
 

 حيث مايو شهر في الخامسة السنوية العمومية جمعيته" ميناالك" السياحي والجذب للترفيه أفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس عقد

 جديد إدارة مجلس انتخاب على التصويت تم كما باإلجماع السنوية المالية البيانات المجلس أعضاء اعتمد فقد بالفعاليات حافلة كانت

 عامين بعد وذلك ،المكتب ومسؤولين

 

 انتخابات نتائج عن ،2021 مايو 27 في مؤخًرا ُعقدت التي الخامسة السنوية العمومية جمعيته في ميناالك أعلن - دبي ،2021 يونيو 16

 .أعضائها من الحضور بأغلبية الترحيب تم كما إدارته، مجلس في الشاغرة المناصب

  

 انتخابهم أعيد الذين المكتب ومسؤولين الجديد ميناالك مدير على تعّرفوا

 

 قطاع وصول مع. لميناالك جديدًا رئيًسا الحكير مجموعة في الترفيه لقسم العام والمدير التنفيذي الرئيس نائب الحكير، مشعل انتخاب تم

 الرؤى من مجموعة سعودي، مواطن وهو الحكير، مشعل يقدم السعودية؛ العربية المملكة في جديدة آفاق إلى السياحي والجذب الترفيه

 .ميناالك إدارة مجلس إلى الجديدة

 

 طتيإلحا ممتن إنني" الحكير مشعل الحكير، مجموعة في للترفيه العام والمدير التنفيذي الرئيس ونائب ميناالك رئيس قال الصدد هذا وفي

 لرؤساء العميق تقديري عن أعرب أن وأود. باستمرار المتغيرة البيئة هذه في والتقدم للتطور مشتركة رؤية لديه متميز إدارة بمجلس

 والموردين المصنعين) ميناالك لجان لجميع بالشكر أتقدم أن أود كما. الماضية الفترة خالل ودعم جهد من قدموه لما السابقين ميناالك

 ".عام بشكل الترفيه وقطاع ميناالك إلى أضافوها التي العظيمة والقيم جهودهم على( والعضوية األحداث و اليةالم ولجان

 

 كانت لقد" فقال الزعابي كعبوس الحسن إكسبيرينسز، فرح شركة في التشغيلية للشؤون الرئيس نائبو واليته المنتهية ميناالك رئيس أما

 الجهات مع التعاون من المنصب هذا مكنني فقد للقيادة؛ رائعة فرصة الماضيين العامين مدار على كلميناال كرئيس قضيتها التي الفترة

 على الضوء تسليط في تستمر أن نأمل التي التحويلية القضايا على والعمل الحقيقي التغيير لبدء السياحي والجذب الترفيه قطاع في الفاعلة

 ".إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة توفرها التي المذهلة الفرص

 



 الند انتكس لدى العمليات مدير داتاكومار والدكتور المجلس لرئيس نائبًا ليجر لالندمارك التنفيذي المدير ليدتك سيلفيو انتخاب وأعيد

 .لميناالك العام األمين طهماسب روزا بقيت حين في عامين لمدة المجلس لصندوق أمينًا

 

 

 

 

 

 المشغلين فئة من ميناالك إدارة مجلس في الجدد األعضاء على تعرفوا

 

 انتخاب تم حين في الند بالي مونكيز تشيكي لـ التنفيذي الرئيس" علي شاهزاد" و الند ادفنتشر لـ العام المدير" توكر مارك" انتخاب أعيد

 واألعمال  للتسويق سالرئي نائب" سانغاري راجيف" و(  سعودية ترفيهية مشاريع)  سفن لدى العمليات مدير" تشارلزوورث جيمي"

 لمدة المشغلين فئة من ميناالك إدارة مجلس عضوية في مناصب أربعة لشغل ادفنتشرز أوف وورلدز جي إم آي لدى والترخيص الدولية

 (. 2023-2021) عامين

 

  والموردين المصنعين فئة من ميناالك إدارة مجلس في الجدد األعضاء على تعرفوا

 

 رئيس نائب" بيرغارد إيرك" مرة ألول إنتخب و ووتر وايت في والهند األوسط للشرق التنفيذي الرئيس نائب" ريغبي مايك" انتخاب أعيد

 عامين لمدة والموردين المصنعين فئة من ميناالك إدارة مجلس عضوية في منصبين لشغل ترايوتك لدى والتسويق الدولية المبيعات

(2021-2023 .) 

 

  المالية موارده ومراقبة إنشاء جانب إلى المجلس وسياسات إستراتيجيات تطوير في بارًزا دوًرا ميناالك دارةإ مجلس أعضاء ويؤدي

 .المجتمع أفراد لجميع تُضاهى ال قيمة تحقق التي والتقارير األحداث وتنظيم

 

 الخامسة السنوية الجمعية في بالحماس لمفعما الحضور هذا رؤية الرائع من كان لقد" لميناالك العام األمين طهماسب روزا قالت وبدورها

 العروض إثراء نحو بااللتزام ويتميز دولة، 17 في عملية 600 من أكثر يمثلون عضًوا 86 يضم النمو سريع مجتمع ميناالك إن. للمجلس

 من األول التقرير إطالق خالل من إثارة أكثر لمستقبل التخطيط جانب إلى ألعضائه تُضاهى ال قيمة وتحقيق الترفيه مجال في تقدم التي

 ".المجلس ألعضاء الحصرية األحداث من للعديد والتخطيط السياحي والجذب الترفيه مجال في نوعه

 

 

 :الجديد ميناالك إدارة  مجلس على تعرفوا

 (رئيًسا) الحكير مجموعة الحكير، مشعل .1



 (نائبًا) ليجر الندمارك ليدتك، سيلفيو .2

 (صندوق أمين) الند انتكس داتاكومار، الدكتور .3

 (إدارة مجلس عضو) اكستريم ترامبو آند انتربرايزيز بالي الصباح، منيرة الشيخة .4

 (إدارة مجلس عضو) للترفيه العثيم فايد؛ كريم .5

 (إدارة مجلس عضو) السينما ودور للترفيه الفطيم ماجد ويغمان، هاك مارك .6

 (إدارة مجلس عضو) انترتينمت ايدياكرات يوسوفالي، شيفا .7

 (إدارة مجلس عضو) القدية ماكانتاير، كريج .8

 (إدارة مجلس عضو) اركيد اميوزمنت زون ذا فيفيكاناند براكاش .9

 (إدارة مجلس عضو) وادي وايلد سوارتز، كريس .10

 (إدارة مجلس عضو) انترتينمنت إعمار داغر، زينة .11

 (إدارة مجلس عضو) الند ادفنتشر توكر، مارك .12

 (إدارة مجلس عضو) الند بالي مونكيز تشيكي علي، زاد شاه  .13

 (إدارة مجلس عضو) سفن وورث، تشارلز جيمي .14

 (إدارة مجلس عضو) ادفنتشرز أوف وورلدز جي إم آي سانغاري، راجيف  .15

 (إدارة مجلس عضو) ووتر وايت ريغبي، مايك .16

 (إدارة مجلس عضو) ترايوتك  بيرغارد، إيرك  .17

 

 

 االنتهاء وشك على إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للترفيه الرائد ميناالك تقرير

 

 وشمال األوسط الشرق منطقة في للترفيه والرائد الجديد ميناالك تقرير على لميناالك الخامسة العمومية الجمعية في الضوء تسليط تمت

 األوسط الشرق منطقة في للترفيه ميناالك تقرير يعد. نشره قبل النهائية للمراجعة حاليًا ويخضع االنتهاء وشك على أصبح الذي إفريقيا

 .رقمي تصفح وككتاب مقوى بغالف ككتاب متاًحا وسيكون الترفيه صناعة عالم في مرجعًا إفريقيا وشمال

 

 االقتصادية الحالة حول الحيوية والبيانات الرئيسية اإلحصائيات على الضوء تسلط مع الدول حسب مصنفة بتقارير المرجع هذا وسيزخر

 .بلد لكل يةوالديموغراف والسكانية

 

 التي الحيوية الصناعة لبيانات مخصًصا قسًما إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للترفيه ميناالك ريرتق سيضم ذلك، إلى وباإلضافة

 من دارتهوإ إنشاؤه تم استطالع من البيانات تلك تُستنبط كما. المنطقة في السياحي والجذب الترفيه صناعة في المشغلين كبار من تلقيها تم

 . واقعية بصورة للصناعة الحالي التمثيل رؤية والمستثمرين والموردين الشركات لجميع مرة ألول وسيتيح ميناالك فريق قبل

 



 منطقة في واالزدهار النمو مواصلة على السياحي والجذب الترفيه صناعة تساعد أن شأنها من وثاقبة قيمة معلومات التقرير سيقدم كما

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق

 

 

 وشمال األوسط الشرق منطقة في للترفيه ميناالك تقرير لجنة ورئيس ميناالك إدارة مجلس عضو فيفيكاناند، براكاش قال اإلطار، هذا وفي

 منطقة في يةالسياح والجذب والتسلية الترفيه صناعة من معتمدة ببيانات غنية استثنائية مادة الترفيه ألنشطة ميناالك تقرير يعد" إفريقيا

 في والتسلية الترفيه قطاع حول شامل تقرير أول وإصدار تجميع من النهائية المراحل في اآلن نحن وها. إفريقيا وشمال األوسط الشرق

 على يجعلنا مما التقرير؛ في نضعها التي والمعلومات جمعناها التي بالبيانات بالفعل سعداء أننا كما. إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

. المجال بهذا والمهتمين األعمال وقادة الصناعة في القرار وصناع ميناالك مجلس ألعضاء كبيرة فائدة ذا سيكون التقرير هذا بأن يقين

 ."إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في والحيوية بالحياة النابضة الترفيه بصناعة حقيقيًا احتفااًلا التقرير سيكون

 

 ، افتراضية بصفة ُعقد الذي غاال الجوائز حفل و ميناالك مؤتمر نجاح على الضوء لتسليط الفرصة العمومية الجمعية اجتماع أتاح كما

 إلى تهدف والتي والمهمة المستوى عالية الصناعية الفعاليات لبعض يخطط أن المجلس ويسعد. المجال هذا رواد من كبير بتقدير وحظي

 .الشركات جميع بها تعمل أن يجب التي االعتيادية الطريقة اآلن أصبحت التي" الجديدة األوضاع" عم التكيف مواصلة في أعضائه مساعدة

 

 قدموه ما كل على خدمتهم مدة انتهت ممن المجلس في منصبًا تقلد من وكل اإلدارة مجلس أعضاء لشكر الفرصة هذه انتهاز ميناالك ويود

 .اللجان ورؤساء المناصب وأصحاب الجدد اإلدارة مجلس أعضاء بجميع والترحيب لميناالك، وتفاني دعم من

 
 

 www.menalac.org/en بزيارة تفضلوا ميناالك، عن المعلومات من لمزيد

 

 

 - انتهى -

 : ميناالك حول

 
 تمثل ربحية غير منصة عن عبارة وهو ٢٠١٤ عام" ميناالك" السياحي والجذب للترفيه أفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس تأسس
 وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب والتسلية الترفيه صناعة
  .أفريقيا
 إلى إضافة" المينا" إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في دولة ٢٢ من تجارية عالمة ٢٠٠ و عملية ٤٧٠ من أكثر وجود ومع

 هو ما كل على اطالع على والبقاء للتفاعل منصة كونها المصلحة ألصحاب المزايا من العديد" الكمينا" تقدم وأفغانستان، باكستان
  .جديد

 انضمت عندما ٢٠١٦ عام في والمهنية االقتصادية للهيئات دبي ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة رعاية تحت المجلس تأسس لقد
 ومراكز المائي والمتنزهات السياحي الجذب ومناطق الترفيهية المنتزهات ذلك في بما المنطقة، في الترفيه صناعة في رائدة شركات

http://www.menalac.org/en


الصناعة وتطور نمو دعم على قائم مجلس لتشكيل العائلية الترفيه .  

 يكون وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية والتنمية اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس انشاء تم

 يكون وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية والتنمية اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس ءإنشا تم
السياحي الجذب لصناعة دولية سلطة وبمثابة المجلس ألعضاء عنه غنى ال موردا  

 
 

 www.menalac.org/en: االكتروني الموقع
  Menalac@: تويتر
 Menalac@: لينكدان

 

 

 

 ": سوسييت" بـ االتصال التواصل،الرجاء بوسائل المتعلقة لالستفسارات
 

 االجتماعي التواصل وسائل و مةالعا العالقات تنفيذي  شلون، مالك

  0506574708: جوال /malek.shlone@sociate.ae: االكتروني البريد

http://www.menalac.org/en
https://twitter.com/menalac
https://www.linkedin.com/company/menalac/
mailto:malek.shlone@sociate.ae

