للنشر الفوري :يمكن إجراء المقابالت مع جميع المتحدثين عند الطلب

جناح فنلندا يستقبل زوار إكسبو  2020دبي لمشاركة السعادة المستقبلية بالتعاون مع 120
مؤسسة شريكة
افتتح ميكا لينتيال ،وزير الشؤون االقتصادية في فنلندا ،برفقة سيفيري كينيال ،المفوض العام لفنلندا في إكسبو  2020دبي وماريان
نيسيال ،السفيرة الفنلندية في اإلمارات وقطر والبحرين جناح فنلندا في إكسبو  2020دبي رسمياً في  5أكتوبر  .2021وبدأ جناح
فنلندا باستقبال الزوار منذ األول من أكتوبر ليتيح لهم رحلة تفاعلية تغطي الركائز المجتمعية التي يقوم عليها مفهوم السعادة في
فنلندا ،والتي تتمثل باالبتكار والتطوير المستمر والحلول المستدامة والصديقة للبيئة والتعاون الدولي الواسع .وينطلق الجناح تحت
ليعرف الزوار باألساليب التي تعتمدها فنلندا لريادة مفهوم التغيير المستدام وتطوير االبتكارات
شعار مشاركة السعادة المستقبلية ّ

الرقمية واعتماد نموذج االقتصاد الدائري في الشركات والمجتمع للمساعدة في تخفيف الضغط على الموارد والبيئة.

وتعليقاً على دور إكسبو  2020دبي في توطيد العالقات الثنائية بين فنلندا واإلمارات ،قال ميكا لينتيال ،وزير الشؤون االقتصادية
الفنلندي" :تعد دولة اإلمارات ثاني أكبر مستورد للمنتجات الفنلندية في الشرق األوسط بعد المملكة العربية السعودية .ويوفر إكسبو
 2020منص ًة حيوية لفنلندا و 120مؤسسة شريكة عارضة ،تتيح لنا تعزيز أهدافنا المشتركة في مجاالت مثل االستدامة والتعليم
والتحول الرقمي والسعادة .ويعتمد الجناح الفنلندي على تعاوننا الوثيق مع دولة اإلمارات ومجتمع األعمال العالمي للمشاركة في
ابتكار حلول م رنة ومستدامة وذكية لتوفير فرص األعمال وتحقيق التنمية االجتماعية مستقبالً".
ويتيح المعرض باقة واسعة من التجارب المتنوعة والمصممة لتنال إعجاب الزوار؛ حيث يمكنهم استكشاف العجائب الرقمية لفنلندا
واالستمتاع بطبيعتها الهادئة في مدخل الجناح ضمن منطقة واحة االسترخاء .كما يمكنهم اختبار مصاعد KONE DX Class
قيمة حول مستقبل إنتاج الطاقة المستدامة من الهواء
واالطالع على هذه التجربة الناجحة .وتقدم الشركات المشاركة معلومات ّ

بناء على آلة تحول الهواء إلى الطاقة الالزمة لتحضير القهوة .كما
باستخدام تقنيات  Power-to-Xالمتطورة ،والتي يتم تطبيقها ً
لتعرف على التكنولوجيا التي تستخدمها نوكيا في بناء األعمدة الذكية في منظومة لوكس توريم  5جي،
يستطيع الزوار أيضاً ا ّ
والدور الكبير الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية التعاونية في نجاح المدن الذكية .ويعرض العمل الفني التفاعلي The Missing

 Linksللضيوف السبل التي يمكنهم اتباعها للمساهمة في الحفاظ على البيئة في العالم.
ومن جهته ،قال سيفيري كينيال ،المفوض العام لفنلندا في إكسبو  ،2020مؤكداً على أهمية المعرض لمجتمع األعمال العالمي:
"استطاعت العديد من دول العالم تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها في العام الماضي ،ونحن فخورون بالمشاركة في إكسبو
 2020دبي واالحتفال بهذا اإلنجاز الرائع والتعاون الوثيق لبناء مستقبل مشرق .كما يسعدنا أن نشارك في أول إكسبو عالمي في
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الشرق األوسط وأول فعالية عامة واسعة النطاق في المنطقة منذ ظهور كوفيد .19-ويسرنا ما لمسناه من الشغف المشترك مع
اإلمارات لتعزيز الفرص التجارية والسعادة المجتمعية".
وأضاف قائالً" :تتبادل فنلندا و 120جهة عارضة شريكة ،على مدى األشهر الستة المقبلة ،الخبرات والمعارف بهدف تسليط الضوء
على دور التغيير التعاوني واالبتكارات الرقمية واالقتصاد الدائري في تمهيد الطريق للتحول المستدام الحيوي ألنظمتنا الجماعية".
وتتضمن الفعاليات المرتقبة في جناح فنلندا االحتفال باليوم الوطني الفنلندي في  31أكتوبر ،وزيارة رجل العيد من إقليم البي في
ديسمبر ،إلى جانب االحتفال بمفهوم السعادة الفنلندية في يوم السعادة العالمي في مارس .2022
يفتح جناح فنلندا أبوابه يومياً من الساعة  10صباحاً وحتى الساعة  10ليالً ،ويرحب بجميع الزوار حتى  31مارس .2022
(انتهى)
الصور المرفقة :تضم الصورتان األولى والثانية من اليسار إلى اليمين :ماريان نيسيال ،السفيرة الفنلندية في اإلمارات وقطر
والبحرين ،وميكا لينتيال ،وزير الشؤون االقتصادية في فنلندا ،وسيفيري كينيال ،المفوض العام لفنلندا في إكسبو  2020دبي
الصورة الثالثة لسنو كيب ،جناح فنلندا في إكسبو  2020دبي
لمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل مع ال ار جوردون فيني عن طريق البريد اإللكتروني lara@ih-c.comأو على رقم الهاتف:
.0528769140
مالحظات للمحررين:
اقتباسات إضافية من األفراد المعنيين الرئيسيين بالجناح:
أوضحت ماريان نيسيال ،السفيرة الفنلندية لدى اإلمارات وقطر والبحرين دور مشاركة فنلندا في إكسبو  2020دبي في تمكين
العالقات التجارية المحلية واالستثمار األجنبي المباشر في فنلندا ،وقالت" :يجمع إكسبو  2020دبي دول العالم على هدف واحد
يتمثل بالنظرة اإليجابية واألم ل بمستقبل أفضل .وتتمتع فنلندا بعالقات دبلوماسية وتجا رية وثيقة مع دولة اإلمارات المضيفة للحدث،
إال أننا أمام فرصة لتعميق هذه العالقات ،ويمكننا تحقيق هذا الهدف من خالل الحوار وتبادل الخبرات والمعارف .وسيشكل إكسبو
 2020دبي منصة مثالية للتعاون من خالل جمع مختلف الجهات المعنية اإلماراتية والفنلندية تحت مظلة واحدة.
كما يوفر إكسبو  2020دبي فرصة مثالية لتذكير زواره بالمزايا التي توفرها الشركات الفنلندية في دولة اإلمارات ،والتي تشمل توفير
بيئة تشغيلية تنافسية ومستقرة مع سهولة الوصول جواً إلى مختلف أنحاء أوروبا وما حولها .ونعتقد أن فنلندا شريكاً تجا رياً أساسياً
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ووجهةً استثماريةً مربحة بالنسبة لدولة اإلمارات .وتم تصميم الخطوات التالية لتطوير التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين
الجانبين ،وحان الوقت لتفعيل هذه الجهود.
وبدوره ،علّق تيمو كوركيال ،مؤسس شركة جي كي إم إم آركيتيكس على روعة تصميم سنو كيب وأهميته في تعزيز مكانة قطاع
التصميم الفنلندي على الصعيد العالمي ،حيث قال" :سعينا عند تصميم الجناح لنقل عناصر من الطبيعة الفنلندية إلى دبي واإلمارات،
حيث استمدينا اإللهام من الطبقة البيضاء الرقيقة التي تتشكل بعد تساقط الثلج ألول مرة والتي يتميز بها المشهد الطبيعي الفنلندي
مع بداية الشتاء .ونسمي هذه الطبقة في فنلندا ’لومي‘ وتعني الثلج .كما استوحينا المدخل الرئيسي من تصميم الخيم العربية التقليدية،
لندمج بين الثقافتين من خالل المفاهيم المعمارية .ونتمنى أن يساهم ذلك في تميز جناح فنلندا في إكسبو  2020دبي لما يرمز إليه
من تقابل الثقافات".
يمكنكم متابعة حسابات جناح فنلندا في إكسبو  2020دبي على مواقع التواصل االجتماعي:
تويتر@FinlandExpo2020 :
لينكد إن@Finland at Expo 2020 Dubai :
إنستاجرام@finlandexpo2020dubai :
لمحة عن بزنيس فنلندا:
تستعد فنلندا بالتعاون مع  120شركة فنلندية للمشاركة في إكسبو  2020دبي .وانطالقاً من مكانة فنلندا الرائدة على صعيدي االبتكار
والمعرفة التقنية ،يسلّط الجناح الفنلندي الضوء على مواضيع التقنيات النظيفة والبارزة على مستوى العالم ،واالقتصاد الدائري واالستخدام
المستدام للموارد .باإلضافة إلى مجاالت الطاقة المستدامة والحلول ال رقمية واالتصاالت المتنقلة واآلالت والتعليم والصحة والرفاهية
والسفر والتصميم الفنلندي.
وتعتبر بزنيس فنلندا مؤسسة حكومية لالستثما ر والتمويل واالبتكار والتجارة والترويج السياحي المملوكة؛ ويعمل لديها  750خبي اًر
موزعين على  44مكتباً في جميع أنحاء العالم ،و 16مكتباً إقليمياً في فنلندا.
https://www.finland-dubaiexpo2020.com/
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/home/
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