
 
 

 

 "الجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات"  مؤتمر يفالمشاركون 

 االبتكار وتنمية المواهبالرامية إىل دعم  المبادراتثقافة ديب وعلى  سيّطلعون
 

 "إبداعية جلسات" تتضمنو المقبل نوفمبر 14 حتى 11 يف الفترة من 57 الـ الدورة ديب تستضيف*

 

كتوبر  7 ديب، ويل عهد ديب  ،تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: 2018أ

 للجمعية والخمسين السابع السنوي المؤتمر فعاليات تستضيف ديب، رئيس المجلس التنفيذي

تتاح الفرصة أمام سو  .المقبلنوفمبر  14 حتى 11يف الفترة من  واالجتماعات للمؤتمرات الدولية

إىل جانب  نيتضمّ  الذي قالمشوّ  برنامجالالستفادة من لالحدث المهم  هذاالمشاركة يف  دالوفو 

التي  المبادراتوثقافة ديب  ف علىلتعّر ا إىل تهدف جوالت وزيارات ميدانيةاالجتماعات واللقاءات 

 .االبتكار وتنمية المواهب دعمتنفذها ل

 

 
 

 Outside”االعتيادي غير لتفكيرإىل ا التي تدعو ،"اإلبداعية جلساتال"أعمال المؤتمر  جدول يضمو 

The Box Sessions”،  على المشاركين إطالعباإلضافة إىل  ديب، يفالمبتكرة  الجوانب على ستركّزو 



 
 

كسبو " معرض يتيحها التي والفرص التطّورات آخر ً . "2020إ قاعات مركز ديب التجاري عن  وبعيدا

، زةستخوض الوفود المشاركة عدداً من التجارب المميّ ، اتاالجتماع ستستضيفالتي العالمي، 

 وموقع "،مؤسسة ديب للمستقبل"و "،ديب أوبرا" تشمليف المدينة ت جوالقيامهم بمثل 

كسبو" كاديمية اإلمارات لتدريب "، باإلضافة إىل "2020إ األنشطة إىل هذه وتهدف  ."الطيارينأ

 االبتكار.وكمركز للمعرفة وبل كوجهة لفعاليات األعمال،  فقط تسليط الضوء على ديب، ليس

 

 مؤتمريعد : "التنفيذي لمؤسسة ديب للسياحة والتسويق التجاري مديرعصام كاظم، الوقال 

الدويل  مجتمعال أجندةضمن فعالية رئيسية  2018الجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات 

. ونأمل رائد للمعرفة كمركزاتها يالستعراض إمكان مهّمة ةر لديب منّص وهو يوفّ األعمال، فعاليات ل

فترة  خالل شركائنا مع بالتعاون ةأنحاء المدين مختلفيف  ننّظمهاالتي  والجوالت أن تلهم التجارب

 رها ديب.التي توفّ  الواعدة فرصبال جّدياً يفكّرون  جعلهموت ،المشاركين كافةهذا الحدث  انعقاد

اليات الفعبما فيها  ،الجمعية للوفوداعتمدته الذي الرئيسي  لبرنامجمع ااألنشطة  هذهتتكامل و 

 االجتماعية".

 



 
 

 
 

كسبو  زيارة إىل رتيبسيتم تعن ديب، شامل ومتكامل  وضع تصّور على  ولمساعدة الحضور موقع إ

. كما كثيرةيتيحه من فرص  وما العالمي، الحدث هذاالطالع مباشرة على حجم ذلك ل، و  2020

كاديمية اإلمارات لتدريب يف  لهم جولةتنظيم  سيتم التي  التدريبية البرامجعلى للتعرّف ، الطيارينأ

وف . وسوالبنية التحتية الطيران يف تطوير المدينةقطاع أهمية  تبرزو  ،المهارات تحسينتساهم يف 

 محاكاةالأجهزة كذلك رؤية و ،يف طيران اإلمارات السالمةأنظمة  الجولة إلقاء نظرة على يتخلّل

التدريب على الخدمات، فضالً عن تقديم الخدمة يف  كذلكو ،اإلخالء يف حاالت الطوارئالخاصة ب

 . 380مقصورة طائرة إيرباص إيه 

 

هم فكرة ئمن أجل إعطا وذلكمؤسسة ديب المستقبل،  يفار يتم إعداد جولة تعريفية للزوّ  وفوس

ً  ستتاح الفرصةو ، واإلبداع االبتكارتحفيز  يفديب  جهودأوسع عن  منطقة " لرؤية ضيوفللأيضا

الناشئة المشاريع  كذلكو ،دة الجنسياتوالشركات متعدّ  ،تجريبي للحكومات مجّمع و، وه"2071

إىل  باإلضافة. 2071اإلمارات المئوية  رؤيةحقيق تو المستقبل مالمح  رسمإىل  جميعها تهدف التي



 
 

أسابيع يجمع  9"، وهو برنامج مدته المستقبل ديب مسّرعاتعلى برنامج "ون فسيتعّر أنهم 

، فضالً عن المدينة نماذج مستقبلية يف طرحالشركات الدولية والمحلية والناشئة مع حكومة ديب ل

كثرها االطباعة ثالثية  بتقنيةيف العالم تم تشييده جولة يف أول مكتب   ماً.تقدّ ألبعاد وأ

 

ً  كما سيشهد الحضور ً  عرضا ً  ثقافيا ً  ترفيهيا سيتعرفون  فيما، أوبرا" ديب"أثناء جولتهم يف وذلك ، فريدا

 تاريخ ديب.من  ةالمستلهموللمبنى الهندسة المعمارية المعاصرة على 

 

للجمعية الدولية للمؤتمرات  دنيس سبيت، الرئيس التنفيذي المؤقت قالجهته  منو

أول مؤتمر  إلقامة ديب ىلإلذهاب للجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات ا تتطلّع" :واالجتماعات

كثر من حضور مع  ،اً عام 55على  الممتد تاريخها عبروذلك  ،يف منطقة الشرق األوسط لها  963أ

كبر مؤتمر يصبحالمتوّقع أن  منوالذي ، لدى الجمعية دولة مسجلة 75من  شاركاً م خارج لها  أ

 يهبالنسبة يل أحد أبرز النقاط إّن ، والبداية ذمن اً جديد اً برنامجوضعنا أوروبا على اإلطالق. لقد 

هذه الجلسات، التي  وضعمن أجل كبير  جهدب المنظمةجنة للاقامت  حيث. اإلبداعية جلساتال

ويمتلك وتنمية المواهب.  ،واالبتكار الرائد ،تعطي وجهة نظر فريدة حول العروض الثقافية يف ديب

كثر الفعاليات من توفرها  البد والتي نجاحه، تضمنالتي مات المقوّ جميع  المؤتمر  حضورجذباً لليف أ

الدورة،  لهذهجرى تصميمه خصيصاً الرئيسي والذي  المؤتمردمج برنامج يف قطاع االجتماعات، من 

االجتماعات  قطاعالتواصل مع كبار المتخصصين يف  وكذلك، والخبراتلومات تبادل المعفرص  مع

ً التعرف على المقومات  القطاعات، مختلفومديري الجمعيات من جميع أنحاء العالم و وأيضا

 ".المستضيفة النابضة بالحياةالتي تتمتع بها المدينة 

 



 
 

 
 

 يتضمنها" أحدث التجارب التي بداعيةاإلجلسات المع استمرار األعمال التحضيرية، تعتبر "و

ً أي شتمليس، والذي نووالخمسالسابع  االجتماع  ين أحدهما اجتماعي واآلخر يعنى برنامج على ضا

يف المميزة  األنشطةتجربة المعالم و  أبرز زيارةللمشاركين األول  وسيتيح. المجتمعية ليةوالمسؤب

 الترفيهيةالعروض  مشاهدة، مع تناول الطعام وديب أرما�فندق ستقبال" يف اال حفلديب، مثل "

 وكذلك الصحراء، يفتخييم ذات طابع عريب  ليلةقضاء  يف الهواء الطلق بجوار برج خليفة، فضالً عن

خيارات الطعام والشراب الحائزة على جوائز. مجموعة من  توفر"، مع CAT Night" حفلةحضور 

 مؤسسة نور ديب،أهداف تتماشى مع  التي على عدد من المبادراتالثا�  برنامجالشتمل ي فيما

 .العالم مستوى على البصرية واإلعاقة العمى مكافحةالرامية إىل 

 

لجمعية الدولية السابع والخمسين ل مؤتمرالحضور ب الراغبينيف القطاع  للمتخّصصينيمكن و 

 هنـــــا الرابط هذا عبر اآلن التسجيل يف ديب للمؤتمرات واالجتماعات

 -انتهى-
 
 

 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=294747&tabid=638794

