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Υποψηφιότητα Dubai για διοργάνωση World Expo 2020 

  

Εµιρατινή αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο/ΠΘ των ΗΑΕ και Ηγεµόνα του 

Dubai Σεΐχη Mohammed bin Rashid Al Maktoum συµµετείχε (12/6) στη Γενική Συνέλευση του 

∆ιεθνούς Γραφείου Εκθέσεων στο Παρίσι (BIE), κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα η 

τελική παρουσίαση της υποψηφιότητας του Dubai για τη φιλοξενία  της διοργάνωσης Expo 

2020.  

 

Ιδιαιτέρως θετική εντύπωση προκάλεσε στους συµµετέχοντες, αλλά και στο διεθνή τύπο η 

παρουσία της συζύγου του Αντιπροέδρου των HAE, Πριγκίπισσα Haya bint Al Hussein, η οποία 

ως κεντρική οµιλήτρια στην παρουσίαση της υποψηφιότητας του Dubai υπό τον τίτλο 

«Connecting minds, creating the future» επεσήµανε τη σηµασία της συνεργασίας και την 

ικανότητα των διοργανώσεων Expo να δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για συνοµιλίες 

και συνεργασίες διεθνώς. Επίσης, η Πριγκίπισσα Haya δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα 

επιτεύγµατα των ΗΑΕ και την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας.  

 

Κεντρικό θέµα στο βίντεο της παρουσίασης ήταν το ∆ιεθνές Χρηµατοπιστωτικό Κέντρο του 

Dubai (DIFC), ως καινοτόµο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών, το οποίο συνέβαλε σηµαντικά 

στην ανάπτυξη του Εµιράτου, προσελκύοντας επιχειρήσεις από διαφορετικές χώρες. Κατόπιν 

ολοκλήρωσης της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του BIE κ. Ferdinand Nagy σε δηλώσεις του 

χαρακτήρισε την παρουσίαση της Εµιρατινής αντιπροσωπείας ως εντυπωσιακή και το Dubai ως 

πολύ ισχυρή υποψηφιότητα.  

 

Ως προς τη κεντρική ιδέα της υποψηφιότητας του Dubai, ο Αντιπρόεδρος των ΗΑΕ επεσήµανε 

σε δηµοσίευµά του στον εγχώριο τύπο ότι αυτή εµπεριέχει τρία βασικά µηνύµατα: 

  

α) Το 1
ο
 µήνυµα απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα, στοχεύοντας να  γνωρίσει διεθνώς ότι η 

Μέση Ανατολή δεν αποτελεί περιοχή συγκρούσεων, πολέµων και εντάσεων, αλλά σηµείο όπου 

δύνανται να συναντηθούν και να ανθίσουν διαφορετικοί πολιτισµοί και η καινοτοµία. Οπότε 

διοργάνωση Expo 2020 αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να αποκατασταθεί αυτός ο ρόλος. 

  

β) Το 2
ο
 µήνυµα προορίζεται στους κατοίκους της Μέσης Ανατολής και αφορά τη διαπίστωση 

ότι η κοινή γλώσσα, η θρησκεία και ο πολιτισµός εάν αξιοποιηθούν δύνανται να δηµιουργήσουν 

δεσµούς και συνεργασίες που θα κτίσουν ένα καλύτερο µέλλον για τους κατοίκους περιοχής.  

 

γ) Το τελευταίο µήνυµα της υποψηφιότητας απευθύνεται στις Κυβερνήσεις των 166 χωρών, οι 

οποίες πρόκειται να ψηφίσουν για την Expo 2020, αναφέροντας ότι η Μέση Ανατολή αξίζει να 

αναλάβει την εν λόγω διοργάνωση, καθώς τα ΗΑΕ είναι έτοιµα και δεσµεύονται να 

φιλοξενήσουν την καλύτερη δυνατή Expo στην ιστορία της διοργάνωσης.  
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