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 دبي أجل منوخبرة البناء السويسرية  اكولونيمن  بداعاإل: 2020 إكسبو

 تفوزان" ADUNIC"و" facts and fiction"كتي رش

 األلماني الجناحبمناقصة 
 

لقد : دبي 2020 إكسبو في األلماني الجناح وبناء بتصميم سيقوم من قصير وقت منذ تحدد
                 وكالةمن  ةالجناح األلماني" المكون مجموعة عمل" رست المناقصة على

"facts and fiction" شركة المقاوالت "و من كولونياADUNIC" فراونفيلد من 
من برلين.  "LAVA"مكتب  فريق عملها أما الهندسة المعمارية فسوف يتوال. السويسرية

 وبذلك تكون خطوة مهمة قد اتُخذت على الطريق نحو دبي. 
 

 

 
 عاتق على تقعالتصميم اإلعالمي و عرضمال تشكيل وعن تصميم المحتوىعن مسؤولية الحين أن  في

           أن وكالة فبما. الجناح بناء مهمة" ADUNIC" شركة تتولى"، facts and fiction" وكالة
"facts and fiction " و المكان، داخل التواصل مجالمتخصصة في"ADUNIC " تشييد مجال في

مع توصيف التخصص العملي للشركتين، بل وأيضاً مع السمات متسقاً  التكليفيأتي هذا ، البنايات المؤقتة
 تترك بتجربةشهر للتمتع اتاحة الفرصة للزائرين على مدار ستة أإلى  يسعىالذي  إكسبومعرض لالمميزة 

ً يدوم. ومن جانبه علّق   يان ديتمارالسيد/ " facts and fictionوكالة "العام ل مديرالوراءها انطباعا
(Dietmar Jähn ) من تمكنا أننا كثيراً : "يسعدنا قائالً  المقدم المخططقرار لجنة االنتقاء لصالح على 

 يمثلوإنه لشرف كبير لنا أن  نا؛بذلك نكون قد حققنا حلماً ل .لصالحنا األلماني الجناح على المنافسة حسم
 " .دبي في إكسبو في ألمانيا مخططنا

 
 

 ُطلب خاللها األوروبي االتحاد توىمس على مناقصة طرح تمقد  2017 أيلول /سبتمبر في بالفعل وكان
 الداخلي للتصميم وتنفيذ وتخطيط تصور وضعب الفوز على للمنافسة يتقدموا أن لمصممين فرق من

التقني للجناح في أثناء  التشغيلضمن ذلك أيضاً  ويدخل. دبي 2020 إكسبو في األلماني للجناح والخارجي
 تفكيكهثم  ،2021 نيسان /أبريل 10إلى  2020 تشرين األول /أكتوبر 20المعرض العالمي في الفترة من 

قامت عام. وفي خطوة ثانية  مخطط وضعإلى المتسابقين مهمة  أُسندت ،البداية في. فعاليةال انتهاء بعد
متخصصة وصناعية  فنية روابط وعن االتحادية الوزارات مختلف عنممثالً  17من  مكونة –لجنة انتقاء 

 تخصصات تجمع كل منها بين فرق خمسةباختيار  –ذوي الخبرات اإلقليمية  منكوادر ووخبراء بإكسبو 
 . األلماني للجناح مفّصل مخطط وضع وهي: الثانية المرحلة في لتدخلمختلفة 

 
: بقوله سعادته عن االتحادية االقتصاد وزارة من( Dietmar Schmitz) شميتس ديتمار السيد/ عبر وقد 
قد انتهت عملية استمرت لعشرة  تكون" ADUNIC" و"facts and fiction" إلى التكليف بإسناد"

تسير في مجراها وأن العام المقبل سيشهد أول وضع  األمورنسعد بأن  عن البناء أشهر. ونحن كمسؤولون
 عن مسؤوالً  األلماني للجناح العام المفوض بصفتهديتمار شميتس  ويُعدفي دبي."  في موقعنالحجر أساس 

 إكسبو إسهامات /المعارض سياسة قسم يدير وهو. دبيإكسبو  في االتحادية ألمانيا جمهورية إطاللة
 . العالم في كافة انحاء العالمية المعارض على أعوام عدة منذ ويشرف

 
 



 

 الجناح عملمجموعة  في شركاء، فال يختلف األمر كثيراً بالنسبة للفيما يتعلق بإكسبو من حيث الخبرة 2صفحة 
ميالنو إكسبو في  موناكو وكزاخستان جناحي" قد قامت بتصميم facts and fiction" فوكالة ،األلماني
شركة . أما الكورية يوسوفي  2012في إكسبو  ةاأللماني اإلطاللةمسؤولة عن انت ككما  ،2015 في عام

"ADUNIC"، عديد من األجنحة في ميالنو. الببناء  2015قامت في عام  فقد 
 

 

لهندسة ل "LAVA"هذه هي المشاركة األولى في إكسبو بالنسبة لمكتب  العكس من ذلك تعتبر وعلى

المعماريين بما لديه من مكاتب في كل من برلين وشتوتجارت من الدولي فريق هذا اليتمتع . المعمارية

 في "LAVA" مكتب شارك ،سبيل المثال علىمختلفة.  ضخمةمشاريع  فيوسيدني بخبرة دولية طويلة 

وقام بتنفيذ مدينة الملك عبد العزيز  ،يأبو ظبمن ثاني أكسيد الكربون في  الخالية مصدرتخطيط مدينة 

 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.  والتقنية للعلوم

 
 

 ،"ADUNIC" و"facts and fiction" تيارخال األساس هي المناقصةالمعايير الموضوعة في  كانت
"االستدامة" وموضوع إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" جسيد تحيث تعلق األمر في المقام األول ب

يستحوذ  مثيرتسلسل  من خالل ، وذلكالزائرين بشكل جذاب وبارز أمام ألمانيا اختارته فرعي موضوعك
البناء المعماري  يتناغم أن ينبغيتحقيقا لذلك، الخروج منه.  وحتىإلى الجناح  هدخول على الزائر منذ لحظة

 . مع تصميم المحتوىللجناح 

 

 
مؤتمر  خالل 2018 أيلول /سبتمبر 4 ألمانيا في تاريخفي  سوف يتم المخطط عرضإن : مثيراً  األمر يظل

في فندق شتايجنبيرجر  أيلول /سبتمبر 19في في دبي ، وكولنميسى" شركةسوف ينعقد في مقر صحفي 
(Steigenberger Hotel Business Bay) تولىت. بتكليف من الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة 

 في دبي.  2020تنظيم وتشغيل الجناح األلماني في المعرض العالمي  "كولنميسى" شركة
 
 
 يوتيوب. علىاالطالع و germany.de2020www.expo الرجاء زيارة موقع  المعلومات من مزيدل

http://www.expo2020germany.de/

