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معرض ديب الدويل 2020
ينظم املعرض الدويل من  20ترشين األول/أكتوبر  2020إىل  10نيسان/أبريل  2021بديب يف االمارات
العربية املتحدة.
سيكون موضوع املعرض الذي سيستقطب ما يناهز  200دولة ومنظمة عاملية „تواصل العقول وصنع
املستقبل“ إىل جانب املواضيع الفرعية التالية :التنقل ،االستدامة والفرص.
يف شهر حزيران/يونيه  ،2016كانت لوكسمبورغ البلد األول الذي أكد مشاركته رسميا بجناح وطني.
تشارك الدوقية الكربى للمرة الرابعة والعرشين يف معرض دويل نُظمت طبعته األوىل يف العام  1851بلندن.

جناح لوكسمبورغ
صمم جناح لوكسمبورغ مكتب الهندسة املعامرية ميتافورم ( ،)METAFORMإذ تم اختياره عىل أساس
طلب تقديم عروض.
سيكون موضوع الجناح „لوكسمبورغ الغنية باملوارد“.

الشكل

يستند شكل الجناح إىل فكرة رشيط موبيوس ،أي رشيط بسطحني إذا ُربطا معا يشكالن جسام بسطح واحد
وهو شعار االقتصاد الدائري بل أيضا شعار الحيوية واالنفتاح.

املحتوى
توضع داخل الجناح منصة متنقلة تتخللها فرتات تربز ما يبعث النشاط يف البلد ،تعرض حياة مواطنيها
اليومية وكذلك معلومات عامة عن الدوقية الكربى ومختلف مجاالت اقتصادها الرئيسية .تتمثل ذروة الجناح
يف عرض فيلم يظهر كيف كان البلد ينجح دوما يف إعادة بناء نفسه إذ تحول من بلد زراعي إىل قوة صناعية
ومركز مايل وها هو اليوم يرشع يف تحول جديد نحو البحث والتكنولوجيات الرقمية والصناعات الفضائية.
ميكن للزوار بعد ذلك النزول إىل الطابق األريض إما عرب السلم أو عرب زحلوقة شفافة عمالقة ،إمياءة إىل
„شوبرفور“ ،تقليد لوكسمبورغي يعود إىل العام .1340
ويف البهو والطابق األريض ،سيستطيع الزائر اكتشاف الجامل الطبيعي للبلد عرب منشأة تعرض الرثوات النباتية
والحيوانية بل حتى الروائح التي تتميز بها منطقة „مولرتال“ .قبل مغادرة الجناح ،بإمكانه أن يلتحق
مجددا باملتجر واملطعم اللذان سيحتالن مكانا مركزيا يف تصميم املرشوع.

تجربة ال تنىس

يجمع الجناح بني الحواس الخمس:
الرؤية ،بفضل التصميم املعامري والبناء املشهدي،
السمع ،بفضل نظام صويت أنجزه أوركسرتا لوكسمبورغ الفلهارمونية،
اللمس ،بفضل شاشات اللمس والزحلوقة؛
الشم ،بفضل روائح منطقة „مولرتال“ وأخريا ً
الذوق ،بفضل املطعم الذي لن تق َدم فيه األكالت التقليدية فحسب ،بل أيضا أكالت بأذواق عاملية
متنوعة ،مبا يعكس مطاعم البلد.
نرضب لكم مواعدا بديب لعيش تجربة ال تنىس!

الجناح باألرقام
مساحة املوقع 3.650 :م2
		
الطوابق3 :
املطعم 80 :شخص 50 ،بالداخل و  30عىل الرشفة إجاميل املساحة
املبنية 2.100 :م2
املنصة 140 :م
		
الحجم 13.900 :م3
		
العرض 50 :مرت
السعة 500 :شخص
االرتفاع 21 :م
متوسط مدة زيارة املوقع 15-20 :دقيقة

ما جدوى مشاركة لوكسمبورغ؟
تندرج مشاركة لوكسمبورغ يف معرض ديب الدويل يف إطار استمرارية العالقات الثنائية املمتازة القامئة منذ
أمد بعيد بني الدوقية الكربى واالمارات.
إن موضوع „تواصل العقول وصنع املستقبل“ يتناسب متاما مع لوكسمبورغ التي ما برحت ثابتة يف التعاون
مع اآلخرين للميض قدما ولبناء عامل الغد.
تندرج سامت املعرض متاما يف إطار جهود الحكومة الرامية إىل ترقية االقتصاد ومن املتوقع أن يسهم يف إبراز
املهارات العديدة „امل ُطورة يف لوكسمبورغ“
إذ يقدر عدد الزوار املتوقع بأكرث من  25مليون زائر 70 ،يف املائة منهم من الخارج ،تشكل املشاركة يف
إكسبو  2020ديب فرصة فريدة للتعريف بلوكسمبورغ عىل الساحة العاملية.

تتمثل األهداف من هذه املشاركة يف:

ترقية قيم لوكسمبورغ :االنفتاح ،الحيوية واملوثوقية،
التعريف بلوكسمبورغ لدى جمهور جديد،

إظهار لوكسمبورغ بصورة بلد قائم عىل البحث عن حلول لتحديات املستقبل.

التنظيم  /االتصال
توىل تنظيم مشاركة لوكسمبورغ يف إكسبو  2020ديب مجموعة املصلحة االقتصادية التي تضم رشكاء من
القطاعني العام والخاص :حكومة دوقية لوكسمبورغ الكربى ،عن طريق وزارة االقتصاد ووزارة التنقل
واألشغال العامة ،غرفة التجارة ،الربيد والرشكة األوروبية لألقامر الصناعية.
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