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 دبي يُكمل أعمال تشييده الضخمة  2020العنوان: جناح الواليات المتحدة األمريكية في إكسبو 

ى  بيان صحف 
18 2020 ،  نوفمبر

يسر بعثة الواليات المتحدة إلى اإلمارات العربية المتحدة أن تعلن عن االنتهاء من أعمال البناء   -دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 دبي 2020الضخمة لجناح الواليات المتحدة األمريكية في إكسبو .

ة، جون ترأس سفير الواليات المتحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمفوض العام لجناح الواليات المتحدة األمريكي

راكولتا جونيور، ومستشار وزارة الخارجية ت.أولريش بريشبول، مراسم حفل بمناسبة هذا اإلنجاز الهام. يعد استكمال البناء 

 المعرض العالمي المقبل -دبي  2020عالمة فارقة مهمة، مما يؤكد التزام الواليات المتحدة بالمشاركة في إكسبو .

، وسيتم االنتهاء من التشطيب النهائي خالل فصل الصيف. 2021ناح في أوائل عام سيتم تركيب المعرض الرئيسي في الج

 2020، يوم افتتاح إكسبو 2021أكتوبر  1سيكون جناح الواليات المتحدة األمريكية جاهًزا للترحيب بالزوار في .

بالتعاون مع مجموعة  Thinkwell Groupالواليات المتحدة األمريكية تجربة  الشريكة العالمية للتصميم واإلنتاج، سيقدم جناح 

فريدة للزوار، احتفاالً بالقيم والثقافة األمريكية تحت شعار "الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل". سيختبر الضيوف كيف 

 يزدهر االبتكار واإلبداع في بيئة تدعمها الحريات األمريكية.

يادة األمريكية في قطاع الفضاء وجعله متاحا للجميع. يفخر جناح سيقوم معرضنا الحديث بتسليط الضوء على كيفية تحرك الق

ألي جناح دولة، من خالل نسخة طبق   2020الواليات المتحدة بعرض العنصر األعلى ارتفاعا في أرض معرض إكسبو 

ولى قادر  طابقًا، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة األ 14. يبلغ ارتفاع الصاروخ 9األصل عن صاروخ سبيس إكس فالكون 

هو الصاروخ األكثر تحليقًا في الواليات المتحدة، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة لالستهالك   9على إعادة الطيران. فالكون 

 التي تم إطالقها منذ عقود.

دبي سوف يجتذب الزوار من جميع أنحاء العالم  2020كونه أول معرض عالمي يتم استضافته في الشرق األوسط، إكسبو 

 لمشاركة في ستة أشهر من البرامج وفرص األعمالل.

من خالل مؤسسة Global Ties USغير الربحية، يعمل جناح الواليات المتحدة األمريكية بنشاط على توظيف فناني األداء 

 والمتحدثين الثقافيين باإلضافة إلى األمريكيين الشباب للعمل كسفراء للشباب ومرشدين لجناحنا خالل اكسبو .

www.usapavilion.org يد من المعلومات، يرجى زيارة الموقعلمز 

http://www.usapavilion.org/

