
ةريفس مداقلا رهشلا ررقملا هميلست ليبق
حانج ةرايزب موقت تارامإلا ىدل نيبلفلا
وبسكإ يف "اتوكجنابلا" نيبلفلا

Her Excellency Ambassador Hjayceelyn Quintana and

her delegates with the Expo Dubai 2020 officials

during the visit to the Philippines pavilion

A night exterior photo of the Philippines pavilion,

“Bangkóta” at the Expo 2020 Dubai

DUBAI, UAE, February 20, 2021

/EINPresswire.com/ -- 

،اناتنيوك نيلساج ةداعس ترّبع

ةلود ىدل نيبلفلا ةيروهمج ةريفس

نع ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

عقومل اهترايز لالخ ديدشلا اهحرف

وبسكإ يف ينيبيلفلا حانجلا ءانب

نم ثيح ةيئاهنلا هلحارم يف وهو 2020

 .مداقلا رهشلا هميلست ررقملا

ةثيثحلا دوهجلاب ةريفسلا تداشأو

ةراجتلا ةرازو اهتلذب يتلا

ةهجلا اهتفصب ةينيبلفلا ةعانصلاو

نيبلفلا ةكراشم ميظنت نع ةلوؤسملا

جوتتس ةرازولا نإ تلاقو ،ضرعملا يف

ًارظن حاجنلاب دوهجلا هذه

   .ةءافكب عورشملا اهترادإل

ةبقاثلا ةيؤرلا ىلع ءوضلا تطلس امك

تلمع يتلا تارامإلا ةلود ةموكحل

ةصنم 2020 وبسكإ ةناكم خيسرت ىلع

فراعملا لدابتل ةدئار ةيملاع

،تاجتنملاو ،تاربخلاو ،راكفألاو

.تامدخلاو

ةقث ىلع نحن" :اناتنيوك تلاقو

تارامإلا ةلودل ةديدسلا ىطخلاب

وبسكإ حاتتفال ةدحتملا ةيبرعلا

.ماعلا اذه ربوتكأ نم لوألا يف يبد

ةحنجألا عيمج يف ءانبلا روطت ربتعي

اذه ةفاضتسا ىلع تارامإلا ةلود ةردق رهظأ يذلا رمألا ،ةعيرس ةريتو اذ نيبلفلا اهنمو

”.19 – ديفوك اهضرف يتلا تايعادتلا مغر يملاعلا ثدحلا

http://www.einpresswire.com


ام دعب نم لماكتم ءانب لكش ىلع دسجتت اتوكجنابلا ةيؤر نأ دهشن اننأب ةروخف" :تفاضأو

نأ ىلإ ةفاضإ ،وبسكإ ضرعمل راوزلا بذج يف ًاريبك ًارود ءانبلا اذه بعلي .ططخم درجم تناك

".رخفلاب نيينيبلفلا ةفاك رعشُي

ةلوجب اوماق ثيح وبسكإ يلوؤسم نم ددع اهل قفارملا دفولاو ةينيبلفلا ةريفسلا لبقتسا

.ضرألا بكوك عم ةيلعافت ةبرجت هراوز ءاطعإ ىلع لمعي يذلاو "اريت" ةمادتسالا حانج لوح

ةرذجتم ةمادتسالا ةفاقث نأ ىلع وبسكإ يف ةمادتسالا ةقطنم يف نيبلفلا حانج عقوم دكؤي

يرامعملا ميمصتلل يجدوب لبق نم ممصملا حانجلا ربتعيو .نينسلا فالآ ربع نيبلفلا يف

ًاريوصت ،ًاعبرم ًارتم 1386 هتحاسم غلبت يذلاو سيسور روتساب نايرام ةياعربو يكلملا

ةينفلا مهتاغل اومجرت نيذلا نينانفلا نم ديدعلا هميمصت يف كراشو .لصأتم دحاو عمتجمل

.ةينيبلفلا ةراضحلا نع ةثيدح تامولعم لاصيإل
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