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فريق متعدد الثقافات يمثل ألمانيا في إكسبو دبي
ألمانيا  -الحيوية والتنوع واالنفتاح على العالم
سيسعى فريق العمل المكون من  180فردًا لتقديم خبرة ال تنسى لزوار
الجناح األلماني في إكسبو  2020دبي .يعبّر فريق العمل الذي يحمل أفراده
 13جنسية ويتحدثون  30لغة مختلفة عن تعدد الثقافات في ألمانيا .أعارت
صا
شركة كولنميسى خالل اختيارها للعامالت والعاملين بالجناح اهتما ًما خا ً
لتمتعهم بقدرات فردية ومواطن قوة متنوعة وتحليهم بقدر عا ٍل من الحماس.
صرح غيرالد بوزى ،رئيس مجلس إدارة شركة كولنميسى المكلفة من قِبَل
الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة بتنظيم وتشغيل الجناح األلماني قائالً:
"تولي كولنميسى روح الفريق والقدرة على االنبهار أهمية بالغة ،وكانت
هذه أيضًا المعايير التي قمنا على أساسها بتقييم المتقدمات والمتقدمين للعمل
في جناح إكسبو".

يقدمه لكم:

الوزارة االتحادية لالقتصاد
والطاقة
الجهة المنظمة:

لالستفسارات
Annika Belisle

سيتلقى الموظفات والموظفون المستجدون خالل شهر سبتمبر /أيلول تدريبًا
على العمل في األقسام المختلفة للجناح من أجل إعدادهم لتولي المهام المنوطة
بهم على مدار األشهر الستة التالية .عالوة على الزميالت والزمالء الجدد في
ضا توظيف
مجاالت اإلدارة والمراسم وشؤون العاملين واالتصاالت ،تم أي ً
عدد كبير من المضيفات والمضيفين والسائقات والسائقين واألخصائيات
واألخصائيين الفنيين لألعمال التقنية الداخلية .وجدير بالذكر أنه لم يتم
االستعانة بشركات توظيف في البحث عن الموظفات والموظفين المناسبين،
بل قام أعضاء إدارة الجناح ذاتهم بإجراء أعداد هائلة من المحادثات الشخصية.
علل سبستيان روسيتو ،نائب المفوض العام ومدير الجناح األلماني ذلك قائالً:
"نطمح إلى حشد قدرات مختلفة ومواطن قوة متعددة حتى يتسنى لنا جميعنا
كفريق عمل ꞌملتقى ألمانيا ꞌتقديم أعلى مستويات األداء .لذا ،فقد كان من
الضروري أن نتعرف شخصيًا على كل متقدمة ومتقدم لشغل الوظائف
صا
الشاغرة .ولقد التقينا خالل عملية اختيار الموظفات والموظفين بالفعل أشخا ً
كثيرين مثيرين لالهتمام وسوف يشكلون إضافة فيها إثراء للجناح األلماني
ضا لزائراتنا وزارنا".
وبالتالي أي ً
يضم فريق العمل أفرادًا يحملون  13جنسية مختلفة .وبينما تتراوح أعمار
أعضاء الفريق ما بين  21و 65عا ًما ،ينتمي الجزء األكبر منهم (حوالي
 )%75إلى المرحلة العمرية ما بين  25و 30عا ًما .ويشكل النساء ما يقرب
من  %65من الفريق .ال يتميز فريق عمل الجناح األلماني بكونه فريقًا دوليًا
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فحسب ،بل إنه يمثل كذلك شتى الواليات االتحادية األلمانية بشكل مالئم ،إذ
يفد أعضاؤه من  13والية .سوف يقوم فريق العمل فضالً عن ذلك باستقبال
وتحية الزائرات والزائرين بثالثين لغة مختلفة بما أن أعضاءه يجيدون جميعهم
على األقل اللغتين األلمانية واإلنجليزية ،ويتحدثون عالوة على ذلك لغات
أخرى منها اللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية للدولة المضيفة إلى جانب
لغات عالمية أخرى مثل الفرنسية واإلسبانية.
أعرب المتقدمات والمتقدمون لشغل الوظائف في الجناح األلماني ،ال سيما
الشابات والشبان منهم ،عن رغبتهم في المساهمة من خالل عملهم في الترويج
دوليًا لألفكار واالبتكارات المستدامة؛ فهم يرون في إكسبو المنصة المثالية
لمعالجة المشاكل العالمية لعصرنا هذا  -م ًعا وعن طريق الحوار والتبادل على
الصعيد الدولي .هذا هو مثالً الدافع وراء رغبة كريستينا هايديبريشت في
العمل كمضيفة في الجناح األلماني بعدما كانت قد ساهمت في أثناء دراستها
في جامعة أوست فيستفالن-ليبه التقنية في اإلعداد الفني لمنطقة العرض "ألمانيا
في أرقام" .وعبرت عن تطلعها إلى مهمتها الجديدة قائلة" :إن ꞌملتقى ألمانياꞌ
لمشروع رائع يسلط الضوء على األفكار والمناهج والحلول المستدامة .بعدما
ساهمت مع زميالت وزمالء الدراسة في تشكيل حوض الكرات ،أيقنت
بوضوح أنني أريد المشاركة بالمزيد! لذا ،تقدمت للعمل في الجناح األلماني".

معلومات أساسية:
إكسبو  2020دبي والجناح األلماني
في الفترة من  1أكتوبر /تشرين األول  2021وحتى  31مارس /آذار ،2022
سيقام المعرض العالمي القادم في دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع
المستقبل" وسوف يشارك فيه  190دولة .يُعتبر هذا هو أول إكسبو يقام في
المنطقة العربية ،ويتوقع منظموه أن يفد ما يفوق  ٪70من الزوار من خارج
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
بتكليف من الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة تضطلع شركة كولنميسى
ش.ذ.م.م (Koelnmesse GmbH) .بالمسؤولية عن تنظيم وتشغيل الجناح
األلماني في إكسبو  2020دبي .يتولى تخطيط وتصميم وتنفيذ الجناح األلماني
"مجموعة عمل الجناح األلماني في إكسبو  2020دبي" والمكونة من شركتي
فاكتس آند فيكشن ) (facts and fiction GmbHمن كولونيا ونوسلي أدونيك
) (NÜSSLI Adunicمن هوتفيلن ،سويسرا .في حين أن المسؤولية عن
تصميم المحتوى وعن تشكيل المعرض والتصميم اإلعالمي تقع على عاتق
شركة فاكتس آند فيكشن ،تتولى شركة نوسلي أدونيك مهمة بناء الجناح .أما
صفحة 2 / 3

 - 2021/9/7بيان صحفي رقم 17

العمارة وتصميم الفراغ المعماري ،فيتوالها مكتب الفا المعماري )(LAVA
من برلين .عهد إلى مجموعة العمل المكونة من وكالة "فوس+فيشر "
) (Voss+Fischerمن فرانكفورت والمدير الثقافي واإلعالمي مايك ب.
هايزل ) (Mike P. Heiselبالبرنامج الثقافي "مختبر الثقافة".

مالحظات للمحررين:
صورا مرتبطة بهذا البيان الصحفي على الرابط التالي:
لقد أعددنا لكم
ً
https://www.dropbox.com/sh/6lw2mbtw0fp24hr/AABFuiQVuMeMCRaiYZA
G8zQEa?dl=0

للحصول على صور لـ"ملتقى ألمانيا" يرجى االطالع على معرض الصور
على موقع اإلنترنت :
https://www.expo2020germany.de/ar/media/image-gallery/

تجدون معلومات صحفية تحت الرابط التالي:
https://www.expo2020germany.de/ar/media/press-archive/

يرجى موافاتنا بنسخة في حالة إعادة النشر .
لالستفسارات يرجى االتصال
بالسيدة /أنيكا بيليزله
رئيسة االتصاالت
للجناح األلماني في إكسبو  2020دبي
كولنميسى ش.ذ.م.م.
Messeplatz 1
 50679كولونياKöln /

ألمانيا/
هاتفيًا+971 54 991 9007 :
بريد إلكترونيmedia@expo2020germany.de :
Deutschland

موقع إلكتروني:

www.expo2020germany.de
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