
 
 بها الخاص الجوائز توزيع حفل اطالق من إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي والجذب الترفيه صناعة تقترب

 الرسميين الراعاة من عدد بحضور 2022 لعام ميناالك جوائز حفل يقام

 االن حتى اقيمت التي االحتفاالت اكبر من يكون قد والذي الجوائز لتوزيع حفل القامة ميناالك تستعد -دبي ،2022 مارس 16 
 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق في واألفراد والمنتجات السياحي الجذب مناطق أفضل لتكريم مخصصة أمسية - المجال هذا في

 دبي مركز كارلتون، الريتز فندق في 2022 مارس 29 الموافق الثالثاء يوم الرابعة نسخته في ميناالك جوائز توزيع حفل يقام
 .مساء 11 الساعة حتى مساء 7 الساعة من دبي، – العالمي ماليال

 وقد الجوائز، فئات من فئة 26 في ترشيحا 134 مجموعه ما على المرموقة أفريقيا وشمال األوسط الشرق جوائز حصلت وقد 
. العادل التحكيم لضمان تلفةمخ تحكيم مجموعات أربع إلى منهم كل تقسيم تم - المجال هذا في خبيرا 39 قبل من الجوائز تقييم تم

 .فئة كل من الفائزين وتحديد الحكام درجات بمراجعة المستقلون المدققون وسيقوم

 منطقة في والتسلية الترفيه قطاع يخص أنه األوسكاراال جوائز توزيع لحفل نظيرا 2022 ميناالك جوائز توزيع حفل يعتبر
 .للنجاح جديدة معايير عدة ويضع المختلفة اإلنجازاتو بالتميز يعرف حيث أفريقيا، وشمال األوسط الشرق

 إفريقيا شمال ومناطق األوسط الشرق منطقة عن الممثلين أهم سيجتمع حيث المستوى، رفيعة أمسية عن عبارة االحتفال سيكون
 والرؤساء لكيينوالما والمؤسسين القرار صانعي كبار حضور المتوقع ومن. تحقيقها تم التي باإلنجازات واالحتفال للتكريم

 .عالميين موردين الى باالضافة المنطقة في الرائدة للعمليات التنفيذيين

 موائد على جلوسهم قبل بينهم فيما والتواصل لالختالط فرصة الضيوف يمنح مما متنوعة، ترحيبية فقرات مع الحفل ليلة ستبدأ
 .الجوائز وتقديم االحتفال وبدء العشاء

"  :ووتر وايت في والهند األوسط الشرق لمنطقة التنفيذي الرئيس ونائب ميناالك في الفعاليات نةلج رئيس ريجبي، مايك قال
. لحضوره الشخصيات كبار جذب االحتفال هذا استطاع حيث المجال هذا في بريقا األكثر ميناالك جوائز حفل أمسية أصبحت
 مالحظتها ليتم والترفيه والمرح والفوز االحتفال هذه في تشارك التي التجارية العالمات ألنظار محطا ً الرائع المنتدى هذا وأصبح

 القطاع يجتمع حيث الجوائز توزيع حفل وخاصة مبادراتنا جميع لدعمهم الكرام رعاتنا لجميع ممتنون نحن. االخرين قبل من
 "  الماضي العام خالل حققناها التي الرائعة اإلنجازات ببعض لالحتفال

 :التالية الراعية الجهات عن نباإلعال ميناالك تفخر

 الفضيين الرعاة

 الكبير الكيان هذا مثل بدعم فخورون نحن" منيرة، الشيخة وتديرها تملكها التي( Play Enterprises) شركة تحدثت
 األوسط الشرق منطقة في والتسلية الترفيه صناعة معايير رفع باستمرار تحاول التي  -ميناالك الترفيه، صناعة في والبارز
 التعليم مبادرات تدعم ان Play Enterprises)) شركة ويشرف. الهامة المبادرات من العديد خالل من إفريقيا وشمال



 رفع وبالتالي ايجابي بشكل الصناعة معاييرهذه رفع شأنها من التي الجوائز دعم إلى باإلضافة االنترنت وشبكات والمعلوماتية
 .الرائعة صناعتنا مكانة

 مديرها خالل من (Abdullah Al Othaim Leisure & Tourism Co) شركة صرحت لميناالك، ايتهارع وعن 
 من نكون أن المطلق سرورنا دواعي لمن إنه: "بقوله والسياحة للترفيه العثيم عبدهللا شركة في للترفيه العام المدير ،فايد كريم
 العثيم هللا عبد شركة ونحن. السنين مر على للترفيه العثيم عبدهللا شركة قدمتها والتي ميناالك، لجوائز الرسميين الرعاة ضمن
ا نكون أن المعايير اعلى حسب للتميز تطمح تجارية كعالمة يسعدنا  صناعة في التميز يكرم الذي البارز الحدث هذا من جزء 
 . الساحرة الليلة هذه في واحد سقف تحت المجال هذا في ما أفضل ويجمع والسياحية، الترفيه

 حيث ميناالك لجوائز مخلصا داعما ً المتحدة الواليات في اأعاب وإدارة تصنيع شركة وهي( Bob’s Space Racers) تعد
ا إيمان ا لدينا(: "Bob’s Space Racers) رئيس كوك جاك يقول. إنشائها منذ مبادراتها لجميع رسميا راعيا ً كانت  راسخ 
 العاملين وجميع المجال هذا تتطوير على يعمل ان شأنه من والسياحية، الترفيهية مجاالتال جميع في المطلوبة المعايير ارتفاع بأن
 والحاصلين المتنوعة الجوائز فئات خالل من األفضل تكريم يتم حيث االتجاه، هذا في حقيقية خطوة  ميناالك جوائز تعد. به

 يتشرف. اآلخرون ليعتمدها معاييرجديدة تضع انها كما يزها،وتمي عليها التعرف من كبير بشكل التجارية العالمات وتستفيد. عليها
(Bob’s Space Racers )لجوائزميناالك رسميا راعيا يكون بأن " 

  البرونزيون الرعاة
 

 براكاش التنفيذي رئيسها يد على أُسست التي Amusement Services international LLC شركة صّرحت
 بقولها، لميناالك برونزيا ً راعيا ً وبصفتها المنطقة، في شهرة والتسلية الترفيه منتجات يمورد أكثر أحد تعد والتي فيفيكاناند

 األماكن بأفضل وتحتفل تقدّر  حقا ألنها السنين مر على ملحوظ بشكل بها الجوائزالخاص وبرنامج ميناالك مكانة تطورت"
 برنامج في المشاركات عدد يسلط حيث. إفريقيا مالوش األوسط الشرق في والتسلية الترفيه صناعة في والخدمات والمنتجات

 وما الحدث لهذا الكبيرة األهمية على الضوء الجوائز، تقديم أمسية في والتسلية الترفيه قطاع لمشاركة باإلضافة الجوائز حفل
 "الفعالية هذه من جزءا ً بكوننا للغاية فخورون  حق ا نحن. القطاع هذا لتقدم يعنيه

 

 إن: "تقول ،دلجاد نواك جوناثان باإلدارة المفوض والعضو المشارك المؤسس خالل ومن SPREE INTERACTIVE شركة
ا لتكون متحمسة انتراكتيف سبري شركة  إفريقيا، وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب الترفيه صناعة نجاح قصة من جزء 
 شركة غزت. لها مثيل ال التي بعروضها الجميع وتفاجئ ،االبتكار حدود أقصى بتخطي ومعروفة بالفرص سخيّة منطقة أنها حيث
 إمكانيّاتها جميع تضع أن ويسعدها المنطقة أنحاء جميع في للتوسع مستقبلية خطة وضعها مع بقوة األسواق انتراكتيف سبري
 "االحتفال ليلة تبدأ حتى اراالنتظ يمكننا وال للغاية متحمسون نحن. ميناالك جوائز حفل وهو القطاع في بالتميز احتفال أكبر لدعم

  

 واالستقبال العشاء لحفل الرسميين الرعاة

 لقد: "العشاء لحفل رعايته اثناء ،عاصي غسان( Trampo Extreme) الترفيهي المركز في للعمليات التنفيذي المدير يقول
. األخيرة اآلونة في صعوبة أكثراالوقات من خرج أن بعد خاصة االحتفال، والسياحة الترفيه قطاع على ويجب االحتفال وقت حان

 يسر كما. المقبلة األيام في أقوى ظهور مع الترفيهي  بالقطاع واالحتفال الجوائز واستضافة الطريق ريادة في لميناالك التوفيق
 .االحتفالية األمسية هذه في فخورا وراعيا شريكا تكون أن( إكستريم ترامبو)

 علي يقول. ميناالك في االستقبال وحفل العشاء لحفل الرسمي الراعي بدور (Unique Hospitality) شركة وستقوم
. العالية والخبرات التميز ونمثل للضيافة متفردة تجارية كعالمة نحن" :هوسبيتاليتي يونيك لشركة التنفيذي الرئيس الصقري،



ا نكون أن يسعدنا  فإن وبالتالي،. المذهلة خبراتهم عرض في فضلاأل يعدون الذين هؤالء وتكّرم بالتميز تحتفل أمسية من جزء 
ا يتوافق ميناالك جوائز حفل  ".رسمي كراع ً إليها االنضمام ويشرفنا يسعدنا كما االحتفال هذا في المقدمة الضيافة حسن مع تمام 

 االحتفال بعد لما الرسميين الرعاة

 بفخر Worldwide Zooو Whitewater وستقوم. 2022 لعام ميناالك جوائز حفل بعد آخر احتفال هناك سيكون 
 .الحضور جميع مع االحتفال إلى نتطلع حيث الجوائز، حفلة بعد الساحر الحدث هذا برعاية

 www.menalac.org الرسمي موقعنا زيارة يرجى الجوائز، توزيع حفل حول المعلومات من لمزيد 

 -النهاية-

 

 :ميناالك حول
 ربحية غير منصة عن عبارة وهو ،2014 عام في إفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب الترفيه مجلس تأسس
 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب والتسلية الترفيه صناعة تمثل

 
 ذلك في بما إفريقيا وشمال األوسط قالشر منطقة في دولة 22 من تجارية عالمة 200و عملية 470 من أكثر خالل من

 رعاية تحت إنشاؤه تم. اطالع على والبقاء للتواصل للمعنيين كمنصة للصناعة كبيرة فوائد المجلس يقدم وأفغانستان، باكستان
 بما المنطقة، في الترفيه صناعة في رائدة شركات انضمت عندما 2016 عام في دبي جمعية ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة

 لتشكيل القوى. العائلي الترفيه مراكز وشركات المائية، والمتنزهات السياحي، الجذب ومناطق الترفيهية، المتنزهات ذلك يف
 .الصناعة وتطوير نمو لدعم مجلس

 
 موردا ً يكون وألن الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والنمو اإلقليمية، والتنمية العمليات، لتعزيز كمنصة المجلس إنشاء تم
 .الجذب لصناعة دولية وسلطة المجلس ألعضاء عنه غنى ال
 

 www.menalac.org/en: إلكتروني موقع
  @Menalac :تويتر
 @Menalac : إن لينكد

 
 : العامة للعالقات سوسيت مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 
 االجتماعي التواصل وسائل و العامة العالقات تنفيذي  شلون، مالك

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