
كبار الشخصيات

يزورون إكسبو في يناير
كوكبة من الرؤساء والقادة والوزراء!



فخامة الجنرال ديفيد هيرلي

حاكم عام أستراليا

فخامة مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا الجنوبية



فخامة سيسيل ال غريناد

الحاكمة العامة لغرينادا

رئيس دولة إسرائيل

فخامة إسحاق هرتسوغ



فخامة عمر سيسكو إمبالو

رئيس جمهورية غينيا

فخامة غابرييال روبيرتا
رودريغيز دي بوكيلــي

السيدة األولى للسلفادور



معالي محمد حسين روبله

رئيس وزراء جمهورية
الصومال الفـيـدرالــيــة

معالي فيلب دافيس

رئيس مجلس الوزراء في جزر البهاما



معالي خافيير إسبوت زمورا

رئيس وزراء إمارة أندورا

معالي عبد القادر كميل محمد

رئيس وزراء جيبوتي



معالي الدكتور معين عبدالملك

رئيس وزراء الجمهورية اليمنية

معالي تيو تشي هين

كبير الوزراء والوزير المنسق لألمن
القومي في جمهوريــة ســنـــغـــافــــورة



معالي محمد ولد بالل مسعود

الوزير األول في موريتانيا

معالي فيصل اإلبراهيم

وزير االقتصاد والتخطيط في
المملكة العربية السعوديـــة



معالي توماس انورث

وزير البنية التحتية في السويد

معالي جوزيف سيكيال

وزير الصناعة والتجارة 
في جمهورية التــشــيــك



معالي أوليفر جوزيف

وزير خارجية غرينادا

معالي جيونغ وي يونغ

وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية



معالي أوزفالدو دابرو

وزير الـبــنـــيــــة الـــتـــحـــتــــيـــــة والـــمـــوارد
الطبيعية في ساو تومي وبرينسيبي

معالي فريدريك ميتشل

وزير خارجية في جزر البهاما



معالي مونيكا زاالكيت

وزيــــرة شــــؤون المرأة والـــمــســـاواة
بين الجنسين في جمهورية تشيلي

معالي سيلفيو سكيمبري

وزيــــــر االقــــتــــصــــــــاد
والصناعة في مالطا



معالي إيفا ماريا ليميتس

وزيرة خارجية جمهورية إستونيا

معالي فضيلة الرابحي بن حمزة

وزيرة التجارة وتنمية
الصادرات في تـونـــس



معالي باوال سالوموني

وزيرة التعليم والجامعة والبحوث واألجــنــدة 
الرقمية بإقليم إميليا رومانيا بشمال إيطاليا



معالي علي جادة كومبارد

وزير التجارة والصناعة
فـــــي جـمـهـــوريــــة تشاد

معالي أمينة محمد

نائبة األمين العام لألمم المتحدة



سعادة روبرت الور

سفير لوكسمبورغ

معالي تا كوانع دونغ

نائب وزير الثقافة والرياضة
والسـيــــاحــــة فـــــي فـــيـــتـــنــــام



سعادة لي سيوك غو

سفير جمهورية كوريا الجنوبية

ســـــعــــادة مـــحـــمـــــد
محمد فرارة الشتر

سفير جمهورية نيكاراغوا
لدول الخلـــيـــج الـــعـــربـــــي



سعادة شابوكا كاويشا

رئيس غرفة زامبيا

د. عصام الكردي

رئيس جامعة العلمين الدولية بمصر



صاحب السمو الملكي األمير عــبـــد الرحـــمـــن 
بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود

ممثل المملكة العربية السعودية
ICO فـي المنظـمــة الدولــيـــة لإلبل

الجنرال دنكان كابس

كاديمية ساندهيــرســت قائد أ
العسكرية الملكية البريطانية



لتستمر دبي في استقبال العالم وقادته 

كـــســبــــو 2020 دبــــــي! على مدار أشهر إ


