خبر صحفي:

»الجناح السويسري يحتفل بــ «أسبوع التسامح والشمولية» في «اكسبو  2020دبي
استعراض ترميم «معبد بعل شمين» في «تدمر» بسوريا
دبي 16 ،نوفمبر :2021 ،يستكشف الجناح السويسري التسامح من خالل عدسة الحفاظ على التراث الثقافي خالل «أسبوع
التسامح والشمولية» الذي يقام ضمن فعاليات «اكسبو  2020دبي» ،حتى تاريخ  20نوفمبر ،لتسليط الضوء على دور
صنع مستقبل أفضل.
التراث الماضي في ُ
اتقطب الجناح السويسري بالتعاون مع «سويسنيكس» خبراء من سويسرا والشرق األوسط للمشاركة في الحلقة النقاشية
التي أقيمت تحت عنوان «اإلست لهام من الماضي من أجل مستقبل أفضل :كيف يمكن للحفاظ على التراث الثقافي أن يحمي
التسامح في مجتمعاتنا؟» ،لتسليط الضوء على المشروع البحثي «كوالرت -تدمر» التابع لجامعة «لوزان» السويسرية.
ويتكون المشروع من عملية ترميم رقمي لـ «معبد بعل شمين» ،بمدينة «تدمر» األثرية السورية ،وذلك من واقع البيانات
المتوافرة في أرشيف عالم اآلثار السويسري ،بول كوالرت ،الذي وثّق الموقع خالل الفترة من ثالثينيات إلى ستينيات القرن
الماضي.
وافتتح سعادة ماسيمو باجي ،سفير سويسرا لدى اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ،الجلسة النقاشية ،بحضور السيد علي
الشعالي ،الوكيل المساعد باإلنابة لشؤون التراث والفنون بوزارة الثقافة والشباب .وتضمنت قائمة المشاركين في الحلقة
النقاشية مجموعة من الخبراء الدوليين ،منهم المحاضر باتريك ميشيل ،من جامعة «لوزان» ،والذي قدم مشروع «كوالرت-
تدمر» ،د .ذكي أصالن ،الممثل اإلقليمي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «ايكروم» لدى الدول
العربية ،السيد فاليري فريالند ،المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاعات «ألف» ،والبروفيسورة
جراتسيا توشي ،مديرة «مختبر جيكو»  -جيوماتكس للبيئة والحفاظ على التراث الثقافي.
وقال سعادة ماسيمو باجي« :يعكس كل من المعرض والحلقة النقاشية حول أهمية التراث الثقافي اللتان نظمناهما التزام
سويسرا بالحفاظ على المواقع الثقافية والطبيعية المتمتعة بقيمة عالمية استثنائية لألجيال المستقبلية ،كما يسلط الضوء أيضا
على تبنيها للحوار والتسامح في كافة أنحاء العالم».
وحتى تاريخ الــ  20من نوفمبر الجاري ،يستطيع زوار الجناح السويسري في «اكسبو  2020دبي» اكتشاف المعرض
الخاص بــ «أسبوع التسامح والشمولية» في الجناح .وبجانب مشروع «كوالرت -تدمر» ،يستعرض الجناح أيضا برنامج
«رافيزا آي سي تي  4أوتيزم» للتعليم المهني في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لألشخاص ال ُمصابين بحاالت التوحد.
ويقع الجناح السويسري في «منطقة الفرص» ،أحد مناطق الموضوعات الرئيسية الثالثة التي يتكون منها موقع «اكسبو
 2020دبي» .ويتيح الجناح لزواره لمحات من االبتكار السويسري ،مشاهد بانورامية للمناظر الطبيعية ،اإلبداع ،والتركيز
من جانب سويسرا على االستدامة والبيئة.

 -انتهى -

نبذة تعريفية عن جناح سويسرا:

تعتبر سويسرا أول دولة أكدت مشاركتها في معرض إكسبو  2020دبي.
ويقدم إكسبو فرصة مميزة لسويسرا لتسليط الضوء على قدراتها وجاذبيتها االقتصادية ،فضالً عن توفيره فرصة للتعريف بها كدولة رائدة في مجال البحوث العلمية
واالبتكار.
وتم تصميم الجناح السويسري "انعكاسات" ليقدم تجربة للتنقل في أنحاء سويسرا باعتبارها دولةً مليئة بالروائع الريفية ومركزاً لالبتكار في الوقت ذاته ،حيث سيتيح
الجناح لزواره فرصة خوض تجربة مليئة بالمفاجآت الممزوجة بسلسلة من العناصر التفاعلية والصور للتعرف أكثر على سويسرا.
وتتولى مسؤولية إدارة وإنتاج الجناح "بريزانس سويتزرالند" ،الوكالة الدبلوماسية العامة التابعة لوزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية؛ والمسؤولة عن إدارة صورة
سويسرا خارجيا ً وتمثيلها في الفعاليات الدولية ،بما في ذلك معارض إكسبو العالمية.
ترتبط سويسرا ودولة اإلمارات العربية المتحدة بعالقات طيبة طويلة األمد ،وتعد دولة اإلمارات أهم شريك تجاري لسويسرا على مستوى منطقة الشرق األوسط.
وكانت إمارة دبي على وجه الخصوص قد استقطبت المقرات اإلقليمية للعديد من الشركات السويسرية.
كما اختارت ما يقارب  200شركة سويسرية دولة اإلمارات لتشكل منطلقا ً ألنشطتها التجارية إلى منطقة الشرق األوسط وآسيا ،في حين تضم الجالية السويسرية في
دولة اإلمارات حوالي  3,000مواطن سويسري.
يعتمد الجناح السويسري نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث سيسلط الضوء على منتجات وخدمات شركائه ،بما في ذلك شيندلر ،رولكس إس إيه،
هيئة السياحة السويسرية ،كالريانت ،نوفارتيس ،روش ،نستله الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مجموعة كي جيه أس المحدودة لأللماس ،ومجموعة من الموردين.

لالطالع على آخر األخبار والمستجدات الخاصة بالجناح السويسري ،يمكنكم متابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

فيسبوك

@SwissPavilion

إنستغرام
تويتر

@swisspavilion

@Swiss_Pavilion

تويتر Manuel Salchli @CGSwissPavilion
الموقع االلكتروني www.swisspavilion.org

لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
رنا رضوان
مدير اتصال إقليمي
0502544138
البريد الكترونيrana.radwan@eda.admin.ch media@swisspavilion.org :
نبذة تعريفية عن «سويسنيكس»:

«سويسنيكس» ،هي شبكة عالمية تربط سويسرا بالعالم في مجاالت التعليم ،البحث واالبتكار.
وتعرض سويس نيكس في الجناح السويسري محتوى يتوافق مع أسابيع موضوعات إكسبو  2020والمرتبطة بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وستقوم الجامعات ،والشركات الناشئة والمبتكرة السويسرية باستعراض أبحاثها وابتكاراتها لعامة الجمهور عبر معارض مؤقتة وعروض توضيحية.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل ،ومسابقات العروض التقديمية وفعاليات التواصل في الموقع المخصص للفعاليات وعلى
شرفة السطح العلوي .
وتهدف "سويس نيكس" أيضا ً إلى خلق روابط االتصال بين شركاء الجناح السويسريين ونظرائهم من دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وغيرها
من أجنحة الدول األخرى .ومن خالل دعوة الباحثين المحليين والدوليين والطلبة للمشاركة في فعاليات وورش عمل ،سيكون الجناح السويسري
بمثابة نقطة انطالق لتسهيل إمكانية خلق روابط الشراكة.

