
أســرة دي إكس بي إنترتينمنتس

محمد المال
الرئيــس التنفيذي

ُعين محمد المال رئيســيا تنفيذيًا للشــركة 
فــي يونيــو 2017، ويمتلك محمد خبرة 

واســعة في مجموعة واســعة من القطاعات 
المعنية بأعمال وســائل اإلعالم والترفيه، 
والتي تشــمل اإلذاعة والبث التلفزيوني 

والطباعة والنشــر ووسائل اإلعالم 
الرقميــة واإلعالن الخارجي وإدارة الفعاليات 

والمتنزهــات ومعالم الجذب.

كان محمــد المال يشــغل في الســابق 
منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 

العربيــة لإلعالم، حيث تولى اإلشــراف 
علــى جميــع الجوانــب التشــغيلية لوحدات 

األعمــال الرئيســية للمجموعة: شــبكة 
راديــو العرب وشــركة دون إيفنتــس والقرية 

العالميــة. وقــد قــاد محمد منــذ تعيينه 
فــي عــام 2008 المجموعــة إلــى تحقيق نمو 
ملحــوظ في الســوق من خــالل االبتكار في 

الترفيــه واالســتراتيجيات الجديــدة المرتكزة 
علــى العمالء.

وشــغل محمد، قبل انضمامه إلى 
المجموعــة العربية لإلعالم، العديد من 

المناصــب القياديــة في مجموعة تيكوم، 
ومــن بين هــذه المناصب منصب الرئيس 
التنفيــذي لمدينــة دبي لإلعالم، حيث قاد 

عمليــة تعزيــز الوضع الدولي لمركز األعمال، 
كما لعب دوًرا رئيســًيا في جذب عالمات 

تجاريــة إعالميــة عالمية رائدة إلى المنطقة.

يمتلك فريق اإلدارة لدينا ثروة 
التشغيلية  الخبرات  هائلة من 

والقدرة  والتسويقية  واإلعالمية 
األفضل. التغيير نحو  على 

اللعبــة المفضلة

"ال يمكننــي اختيــار لعبة واحدة 
ُمفضلــة لــدي! ولكــن ما أحبه هو أن 

أرى االبتســامة علــى وجوه الزوار بعد 
انتهائهــم من اســتخدام األلعاب."

أحمد حســين بن عيسى
نائب الرئيــس التنفيذي

التحق أحمد حســين بالعمل لدى دي إكس 
بي إنترتينمنتس في أغســطس 2017. وهو 

اختصاصــي ُمحنك في قطاع المتنزهات 
الترفيهيــة اإلقليمية، يتمتع بخبرة واســعة 

فــي األعمال وإدارة األعمال.

وقــد التحق أحمد حســين بالعمل في 
القريــة العالميــة، وهي إحدى الوجهات 

الثقافيــة والعائليــة والترفيهيــة المتميزة 
فــي المنطقــة، كمدير العمليــات التنفيذي  

فــي عــام 2013. وتمــت ترقيته في عام 2015 
ليصبــح الرئيــس التنفيذي للقريــة العالمية، 

حيث ُأســندت إليه مهمة التوســع الناجح 
في األعمال.

يشــغل أحمد منصب عضو مجلس اإلدارة 
فــي االتحاد الدولــي للمتنزهات الترفيهية 

والمعالم الســياحية )أيابا(، وقد شــغل في 
الســابق عدد من المناصب في شــركة 

اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( وقســم 
تشــغيل المرافق في المكتب الهندســي 

لســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وشــركة أدنوك، كما عمل كمهندس 

بحري لدى شــركة بريتيش بتروليوم في 
بحر الشمال.

حصل أحمد على شــهادة جامعية في 
الهندســة الميكانيكية من نورثمبريا 

بالمملكــة المتحدة، وحصل على درجة 
الماجســتير في اإلدارة الهندســية من جامعة 

ســندرالند بالمملكة المتحدة.

اللعبــة المفضلة

"لطالمــا ُأعجبت بقطــار المالهي. كما 
أن قطــار كابيتــال بوليــت، ولعبة هانجر 

جيمــز من األلعاب الرائعــة، فيمكنك 
أن تســمع الصراخ من مســافة بعيدة!! 
إننــي أصطحــب زوجتي إلى بوليوود 

باركــس دبي الســتمتاع بتجربة حافلة 
بالرومانسية."
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اللعبــة المفضلة 

“لعبــة "كريش" فــي منتزه بوليوود 
باركــس دبي هــي المفضلة لدي، 

ولكنــي اشــعر بمتعــة أكثر حين ارى 
ردة فعــل الناس لاللعاب.”

اللعبة المفضلة

"احب وجهة "ممر النهر" في مسبح 
فندق البيتا، انني اقل اهتماما بااللعاب 
المثيرة، لالني افضل قضاء الوقت في 
االسترخاء، باالضافة الى انني معجب 
بلعبة "فيرتشل أرينيا" في هب زيرو. 
كما انني احب لعبة اطالق النار على 

الزومبي، احب االلعاب الواقع االفتراضي 
والتي ستصبح من اهم مفاتيح اعمال 

التسلية والترفيه."

بول باركر
المديــر العام لمراكــز الترفيه العائلية 

التحــق بــول باركــر بالعمل في دي إكس 
بــي إنترتينمينتــس فــي منصب المدير 

العــام لمراكــز الترفيــه العائلية في أكتوبر 
2017. وهــو يتمتــع بأكثر من 20 عاًما 

مــن الخبرة اإلدارية في مجاالت التســويق 
والمبيعــات والعمليات. 

لقد ســبق له شــغل العديد من المناصب 
الرفيعة في بعض الشــركات اإلعالمية 

األكثر نجاًحا في أســتراليا، ومن بين هذه 
الشــركات شــركة ناين نيتورك وأيه آر إن، 

كما نجح في إنشــاء شــركة لإلعالم الرقمي. 
وقــد تولى مؤخــًرا منصب المدير التنفيذي 
للشــؤون التجارية في مشــروع 21 سنشري 

فوكس في منطقة الشــرق األوسط.

حصــل بول على درجتــه العملية في جامعة 
ديكســون في كانبرا في أســتراليا، حيث 

درس فيهــا علم النفس واإلعالم.

جون أيرلند
المديــر التنفيذي المالي

التحــق جــون أيرلند بالعمل في دي إكس 
بــي إنترتينمينتــس في منصب المدير 

التنفيــذي المالــي في يونيو 2017، ويمتلك 
خبــرة كبيــرة في مجموعة كبيرة من 

المجــاالت، ومن بينها البث واألعمال 
الرقميــة واألعمال الخارجية والطباعة وإدارة 

الفعاليات والتســجيل الموسيقى.

وشــغل جون سابقًا منصب المدير التنفيذي 
المالــي في المجموعة العربية لإلعالم، 

حيث كان يتولى اإلشــراف على الجوانب 
المالية واالســتراتيجية والقانونية لعمليات 
المجموعة، ومن بينها شــبكة راديو العرب 

وشــركة دون إيفنتس والقرية العالمية.

التحــق جون بالعمل لــدى المجموعة العربية 
لإلعالم قادًما من 21 سنشــري فوكس، 

حيث شــغل فيها عدًدا من المناصب المالية 
الرفيعــة عبر مختلــف عمليات المجموعة 

في أوروبا وآســيا ومنطقة الشرق األوسط، 
وشــملت تجربة إقليمية عندما تولى 
منصب المديــر المالي التنفيذي في 

مجموعــة روتانا اإلعالمية.

وحصــل جون على درجة بكالوريوس اآلداب 
في األعمال واإلدارة من جامعة إكســتر 

بالمملكة المتحدة وهو محاســب قانوني 
مؤهل، ســبق له العمل لدى ديلويت في 

قطــاع االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا.

اللعبــة المفضلة

"إننــي أفضل لعبة ماد بورســويت في 
موشــنجيت دبــي -  فهــي المفضلة لدي 

بســبب الخوف الكبير الذي أشــعر به 
 عنــد لعبهــا... فدائًمــا ما تعتقــد أنها لعبة 

لألطفــال الصغار ثم ..."

أحمد الريس
المدير التنفيذي للشــؤون التجارية

التحــق أحمــد الريس بالعمل في دي إكس 
بي إنترتينمينتس في أغســطس 2017.

وقبــل انضمامه إلى دي إكس بي 
إنترتينمينتــس شــغل أحمد منصب المدير 

التنفيذي للشــؤون التجارية في القرية 
العالمية، وهــي إحدى الوجهات الثقافية 

والعائليــة والترفيهية المتميزة في 
المنطقة، حيث لعب دوًرا أساســًيا في زيادة 

أعمالها، كما كان يتولى مســؤولية إدارة 
جميع القنــوات التجارية وقنوات العائدات، 

وقد نجح في وضع وتنفيذ اســتراتيجيات 
لتحســين اإليرادات وتسليم الشراكة 

وتوسيع فرص السوق.

تولى أحمد ســابقًا إدارة قســم المصادر 
التجارية والمشــتريات في شــركة اإلمارات 

لالتصــاالت المتكاملــة )دو(. وقضى 
أكثر من ثمان ســنوات مع شــركة 

االتصــاالت، عمل خاللها علــى وضع وتنفيذ 
اســتراتيجيات المشتريات.

كما سبق له العمل في قسم الهندسة 
والبث في مؤسسة دبي لإلعالم، المؤسسة 

اإلعالمية الرسمية لحكومة دبي.

وهــو حاصــل على درجة البكالوريوس في 
الهندســة الكهربائية وهندسة الحاسوب.
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