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الحتفال بيوم الوحدة األلمانية في دبي
"ملتقى ألمانيا" يحتفل بالعيد الوطني األلماني
في إكسبو  2020دبي
لقد أوفي العيد الوطني األلماني يوم  3أكتوبر /تشرين األول  2021حقه
احتفال ا في إكسبو  2020دبي ،حيث شهد "ملتقى ألمانيا" استقبال وفود
وشخصيات سياسية واقتصادية مرموقة .في لفتة مميزة أضاءت نافورة
النخلة على جزيرة نخلة جميرا بألوان العلم األلماني :األسود واألحمر
والذهبي احتفال ا بهذا الحدث.
في مناسبة عيد الوحدة األلمانية الموافق  3أكتوبر /تشرين األول  2021طغت
األجواء االحتفالية على الجناح األلماني في إكسبو  2020دبي ،إذ رحب
الجناح بأوائل زواره من الضيوف رفيعي المستوى .حلت وفود وشخصيات
سياسية واقتصادية ضيوفًا على "ملتقى ألمانيا" في العيد الوطني األلماني ،فكان
من بين الضيوف وزير التنمية والتعاون الدولي األلماني السيد /غيرد مولر،
كما احتفى الجناح بضيفة الشرف من اإلمارات السيدة /مريم المهيري ،وزيرة
الدولة لألمن الغذائي والتي تضطلع بمهمة تنسيق العالقات مع ألمانيا في مجلس
وزراء دولة األمارات العربية المتحدة.

يقدمه لكم:

الوزارة االتحادية لالقتصاد
والطاقة
الجهة المنظمة:

لالستفسارات
Annika Belisle

أنيكا بيليزله
هاتف
+971 4 8702820

بريد الكتروني
media@expo2020germany.de

صا:
قال السيد /ديتمار شميتس ،المفوض العام لشؤون الجناح األلماني ملخ ً
"إنه ألمر رائع أن نرى هذا القدر الهائل من االهتمام اإليجابي الذي يحظى به
الجناح األلماني ،وذلك بعد فترة وجيزة من افتتاحه .وبما أن يوم  3أكتوبر/
تشرين األول يعتبر عيدًا وطنيًا ذا أهمية قصوى بالنسبة أللمانيا ،فإننا نحتفل
ضا خالل فترة انعقاد إكسبو ههنا في اإلمارات العربية المتحدة.
به بالطبع أي ً
لذا ،فقد كان من دواعي سروري أن نتشرف اليوم بالترحيب في "ملتقى ألمانيا"
بهذه النخبة من الضيوف رفيعي الشأن من ألمانيا ومن اإلمارات".
أعرب السفير األلماني في اإلمارات العربية المتحدة السيد /إرنست بيتر فيشر
كذلك عن ترحيبه باألجواء االحتفالية قائالً" :تحتفل ألمانيا اليوم في إطار إكسبو
 2020دبي بوحدتها ،ونحن نعلم أن الوحدة أمر يتطلب سعيًا إلدراكه ومجهودًا
ضا إلى مزيد من التعاون
من أجل صياغته .يحتاج المجتمع الدولي هو أي ً
والتضامن .وأنا سعيد بأنه يجتمع هنا في إكسبو ،ويتبادل األفكار واالبتكارات،
ويذكرنا بأننا لن نستطيع أن نكفل عال ًما سلميًا ومستدا ًما إال بالعمل المشترك.
هذا يوم موفق بالنسبة للجناح األلماني ولكل من يشاركنا في االحتفال بيوم
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الوحدة األلمانية ".احتفاالً بالعيد الوطني ،تضيء نافورة النخلة على جزيرة
نخلة جميرا بألوان العلم األلماني :األسود واألحمر والذهبي".
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
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".
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مالحظات للمحررين:
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 4 8702820 :
بريد إلكترونيmedia@expo2020germany.de :
موقع إلكترونيwww.expo2020germany.de :
Deutschland

كن جز ًءا من التاريخ انستغرام | فيسبوك | تويتر | يوتيوب

صفحة 3 / 3

