
خبر صحفي

بھدفالعالمیةالطقسشبكةلتشكیلالعالمأنحاءمختلفمنبلدا28ًفيوالكتٌابالفنانینمنریاديتحالفإلىتنضمجمیلفن
االستجابة ألزمة المناخ العالمیة

جمیلفنمؤسسةانضمتطارئة،مناخیةأزمةمنالكوكبیشھدهلمااستجابة-2022-2یونیو20|المتحدةالعربیةاإلماراتدبي،
العالمحولالمتواجدةالجویة"األرصاد"محطاتمنرائدةكوكبةوھيالعالمیة،الطقسشبكةلتشكیلالعالمحولفنیةمنظمة28إلى

في المحیطات والصحاري والجبال والمزارع والغابات المطیرة والمراصد والمنارات والمدن.
 

سیتشارك الفنانون والكتٌاب لمدة عام كامل "تقاریر الطقس" على ھیئة،الحادي والعشرین من یونیو الجاريابتداًء من یوم غد،
مشاھدات وقصص وصور وخیاالت تتناول الطقس المحلي لكل منھم والمناخ العالمي الذي یجمعھم، لتجمیع أصواتھم ورؤاھم

المتنوعة في منصة عالمیة جدیدة.

المتحف،مركز جمیل للفنونوتھدف محطة فن جمیل للطقس، والتي تقع في الحدائق الصحراویة ومكتبة جمیل واألماكن العامة في
أبرز الظواھر المناخیة في منطقة الخلیج العربي.الرطوبة الجویة، من، إلى دراسة ظاھرةالمعاصر في دبي

وسیشارك الفنانون والكتٌاب بتقاریرھم عن الطقس عبر منصة شبكة الطقس العالمیة بمختلف الطرق مثل مراقبة الطقس واالستماع إلیھ
والتعایش معھ، كٌل من موقعھ من جبال الھمالیا، وأھوار العراق، وصحراء الجزیرة العربیة، وبحیرة الملح الكبرى في والیة یوتاه

األمریكیة، ومحیط كیوا العظیم جنوب المحیط الھادي، وحارة الجبال الجلیدیة مقابل سواحل نیوفاوندالند الكندیة، ومیاه بحر البلطیق
والدائرة القطبیة الشمالیة، وغابة مطیرة استوائیة في غیانا، وأراٍض زراعیة في لیبو النیجیریة. كما سیعمل مجموعة من الفنانین
واألدباء من مراصد في كاناغاوا الیابانیة ومانیال الفلبینیة لدراسة البیانات السحابیة في الصین واألشنات في فرنسا، وغیرھم في

منارات على سواحل البیرو، وإقلیم الباسك، وشبھ جزیرة سنیفیلسنس األیسلندیة، وغیرھا من مدن العالم مثل دكا، واسطنبول،
وجوھانسبرغ، ولندن، وسیئول.

ستستقر محطة فن جمیل للطقس في مكتبة جمیل بمركز جمیل للفنون بمدینة دبي، لتعقد العدید من الفعالیات الخاصة وجلسات لمناقشة
الكتب واألبحاث، فیما ستستضیف الحدائق الصحراویة للمركز مجموعة من أجھزة انتاج المیاه من الھواء، لتوفر للزوار فرصة

االستمتاع بمیاه شرب منعشة وتعلم المزید عن ظاھرة الرطوبة الجویة والظروف الجویة.

وتتخذ تقاریر الطقس الصادرة عن محطة فن جمیل، والمنشورة على المنصة المركزیة لشبكة الطقس العالمیة وعبر منصات االستماع
في مركز جمیل للفنون، على ھیئة حلقات بودكاست سردیة تصدر على مدار العام بصوت الفنانین واألدباء المشاركین، لتبحث في

وسایرانوش أناند،مواضیع مثل "العتبة" و"الَعرق والعمل" و"المستقبل التقني". ومن بین المساھمین في سلسلة البودكاست:
أنصاري، وندیم شوفي، ونادین خلیل، ونیدي ماھاجان، ودیباك أونیكریشنان، وآخرین.

من جھتھ، أكد السید فادي جمیل، رئیس مجلس اإلدارة والمؤسس لفن جمیل، على أھمیة ھذه المشاركة حیث قال:

"نركز في مؤسسة فن جمیل على تعزیز التعاون والتبادل وتسلیط الضوء على النقاشات المعاصرة عبر العمل مع الفنانین واألدباء
والممارسین المبدعین. ولیس ھناك نقاش أھم من أزمة المناخ في الوقت الحالي، ویسعدنا العمل مع شركاء ملھمین یشاركوننا في

الرؤى واألفكار عبر شبكة الطقس العالمیة والتي نھدف من خاللھا الجمع بین األصوات الفنیة ومثیالتھا العلمیة، ما یعكس منھجیتنا
الشمولیة المتبعة في مختلف المؤسسات الخیریة لعائلة جمیل. ونحن في فن جمیل نتطلع قدماً للترحیب بكم شخصیاً أو عبر

اإلنترنت على مدار العام لنستكشف معاً غیاھب طقسنا المتغیر".

متنوعبرنامجفيالعالمأنحاءمختلففيمتوزعةمحطة27منالمجتمعوأفرادوالبیئةاألرصادعلماءسیشاركالعام،مدارعلى
االلكترونیة للشبكة.المنعقدة في ھذه المحطات وعبر المنصةالفعالیات الخاصةمن

تفاعلیة،عالمیة،كتابیة،فعالیةوھي،الكلماتطقسفعالیةھي21یومالعالمیةالطقسشبكةبتدشینتحتفلالتيالفعالیاتوضمن
تفضلوقداألرضیة.الكرةنصفيفيوالشتويالصیفياالنقالبحالتيلتسجلساعة24مدارعلىالطقستسجیلتتناولحیة،

موزةمركز تي توھي الفني في المحیط الھادي (تي موانا نویا كیوا) بدعوة مؤسسة فن جمیل للمشاركة، حیث فوضت المؤسسة الفنانة
دخولھفنانكلیسجلحیثالعالم،أنحاءمختلفمنمبدعا40ًمنأكثرإلىاإلماراتمنالفنانانلینضم،سريوالفنانالمطروشي



عبر االنترنت مع حلول الفجر بتوقیتھ المحلي ویبدأ بالكتابة واألداء على المنصة االلكترونیة. وستبث الشبكة ھذه الفعالیة التشاركیة
بالمجان للجمھور العالمي ولمدة أربع وعشرین ساعة على منصة الشبكة االلكترونیة وموقع مركز تي توھي الفني.

وعلى مدار العام، ستصدر مجلة لندن ریفیو أوف بوكس مجموعة من التقاریر الخاصة لعدد من األدباء المقیمین في مواقع شبكة
الطقس العالمیة.

ومع استقاللیة كل مؤسسة في إصدار تقاریر الطقس المحلیة لھا، ترتبط محطات الطقس ھذه بظاھرة االحترار المناخي التي یشھدھا
العالم. تمثل شبكة الطقس العالمیة طرقاً بدیلةً لالستجابة لتغیرات الطقس المحلیة والمناخ العالمي، وھي دعوة للمراقبة، واالستماع،

والتعلم، والتصرف.
للمزید من المعلومات، یمكنكم زیارة الموقع االلكتروني لمنصة شبكة الطقس العالمیة:

www.worldweathernetwork.org.

لتوفیرھم أجھزة انتاج المیاه من الھواء.،إشارة ووترزتتقدم مؤسسة فن جمیل بالشكر الجزیل لشركة

للتواصل اإلعالمي:

.ruba@artjameel.orgااللكترونيالبریدعبرمعناالتواصلیرجىالمعلومات،منلمزید

مالحظات المحررین

نبذة عن شبكة الطقس العالمیة

لم یعد الطقس في العالم كما كان في السابق، فقد أصبحنا نشھد ذوبان األنھار الجلیدیة وارتفاع مناسیب المیاه، ونجد بعض األراضي قد
غمرتھا المیاه والبعض اآلخر جافة عطشى، ونسجل ارتفاع درجات الحرارة في كل مكان. تشكلت شبكة الطقس العالمیة لتكون بمثابة

العالم،أنحاءجمیعفيفنیةمؤسسة28أنشأتھاالتيالطقسمحطاتمنمختارةمجموعةوھيالمناخیة،الطوارئلحالةاستجابة
سیتبادل،2023یونیو21وحتى2022یونیو21منوابتداًءكاملعاملمدةوالتصرف.والتعلمواالستماعللمراقبةدعوةوھي

الفنانون واألدباء والمجتمعات المحلیة المالحظات والقصص والتأمالت والصور حول طقسھم المحلي، ما یوفر مجموعة متنوعة من
األصوات ووجھات النظر. وبمشاركة علماء المناخ وعلماء البیئة، تحاول شبكة الطقس العالمیة جمع وجھات النظر العالمیة المتنوعة

والطرق المختلفة لفھم الطقس عبر مواقع ولغات متعددة.

أرتانجیل، لندن
أرتینجینیوم، سان سیباستیان

مؤسسة فن جمیل، دبي
مركز آرت سونجي، سیول
بوندانون، نیو ساوث ویلز
قمة دكا للفنون، بنغالدیش

مرصد إینورا، الیابان
مؤسسة نیكولیتا فیوروتشي، غراس

فوغو آیالند آرتس، نیوفاوندالند
مؤسسة ساندریتو ري ریبودینغو، تورینو

مؤسسة ھولت سمیثسون، نیو مكسیكو
مركز الفنون األیسلندیة، ریكیافیك

IHME،ھلسنكيھلسنكي
KHOJ،نیودلھي

مالي، لیما
MCAD،مانیال
نیون، أثینا

NGO،جوھانسبرغ
WAAG،أمستردام

مؤسسة رؤیا، العراق
ساھا، اسطنبول

http://www.worldweathernetwork.org
https://esharawater.com/about-us/


صوفیا بوینت، غیانا
مؤسسة تیرا، كومبورتا

TE TUHI،نیوزیلندا/أوتیاروا
UCCA،تشینھوانغداو/بكین

مؤسسة ینكا شونیبار، الغوس / إیجیبو
أوغنداإیست،دغریز32

نبذة عن مركز جمیل للفنون

جمیلفنمجموعةمنومستوحاةمنسقةوجماعیةفردیةعروًضابدبي،المعاصرالفنمتحف،للفنونجمیلمركزیقدم
أحالمبركي:و"فھدللتقسیم"تذكارينصب"مقترحاتالحالیةالمعارضتشملودولیة.إقلیمیةشراكاتخاللومن

ھي"الصحراءالفنانلحدیقةالفنيوالتكلیفسري"سلمىالمكتبة:وحلقاتلالحتفال"مساحةمخاتشیفا:و"تاوسالیقظة"
الغابة" من سونوج دي ونامراتا نیوج.

10,000مساحةعلىالتخصصاتمتعددةطوابقثالثةمنالمركزالمتحدة،المملكةفيأركیتكتسسیريشركةصممت،
علىتصمیمھافيركزتالتيفوجل،أنوكالطبیعیةالمناظرمھندسةتصمیممنحدائقسبعالمبنىویتخللمربع.متر

واياستودیوتصمیممنللفنونووترفرونتجدافحدیقةبجانبھونجدوالعالمیة.المحلیةالصحراویةالحیویةالمناطق
لجمیعمتاحوھومجانيوالمكتبةوالمعارضوالحدائقالمنتزهإلىالدخولالقابضة.ودبيجمیلفنبینوبالتعاونواي

األعمار.

تُعدالتيجمیل،مكتبةجانبھاوإلىدبي،فيالجدافلمنطقةالمائیةالواجھةعلىللفنونجمیلمركزعرضصاالتتقع
مساحاتأیًضاالمركزیضمكماالمجاورة.والمناطقالخلیجدولفيالثقافیةوالحركاتللفنانینمفتوحأبحاثمركز

.متجر فن جمیل" للطعام الموسمي الفني، وتیبلللمشاریع والتكلیفات الفنیة واستودیو للكتّاب ومطعم "

شراكاتالعریضةبرامجھوتضمالجماھیر.منالفئاتلمختلفوالبحثیةالتعلیمیةللمبادراتتجمًعاللفنونجمیلمركزیُعد
مع فنانین وقیمین فنیین ومؤسسات محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا.

نبذة عن فن جمیل

اإلماراتودولةالسعودیة،العربیةالمملكةفيالرئیسيومقرھااإلبداعیة،والمجتمعاتالفنانینجمیلفنمؤسسةتدعم
تضمالتيجمیل،فنبرامجإنالخیریة.جمیلعائلةودعمتھاأسستھاوقدالعالم.أنحاءجمیعفيتعملكماالمتحدة،العربیة

بصفتھاللفنوندینامیكيفھمعلىترتكزالمجتمعات،وبناءالتعلیمیةوالدوراتواألبحاثالفنیةوالتكلیفاتالمعارض
أساسیة وجوھریة للحیاة ومتاحة للجمیع.

جمیلمركزوالسعودیةالعربیةالمملكةفيجدةفيواإلبداعللفنونمخصصمجمعوھو،جمیلحيمؤسستان:جمیللفن
رقمیةمبادراتإلىباإلضافةالمتحدة،العربیةاإلماراتدولةفيدبيفيالمعاصرللفنمبتكرةمؤسسةوھوللفنون

وشراكات مع مؤسسات دولیة كبرى وشبكة من ممارسي الفنون في أنحاء العالم.

نبذة عن إشارة ووترز
 

العربیة المتحدة مقراً لھا، للشركات والمستھلكین أجھزة انتاج المیاه من الھواء، التي تتخذ من دولة اإلماراتإشارة ووترزتوفر شركة
)AWG(الجو.منالجودةعالیةشربمیاهإنتاجعلىالقادرة

تعمل تقنیة إشارة لتحویل الھواء إلى الماء - وھي تقنیة مبتكرة لتوفیر میاه شرب نظیفة، وصدیقة للبیئة، وبتكلفة مجدیة – على توفیر
میاه الشرب عالیة الجودة مع القضاء على الحاجة إلى الزجاجات البالستیكیة والنقل. وتفخر إشارة بشراكتھا مع فن جمیل لتوفیر

أجھزة انتاج المیاه من الھواء لزوار مركز جمیل للفنون، طوال مدة مشروع شبكة الطقس العالمیة.

https://jameelartscentre.org/
https://www.teible.com/
https://shop.artjameel.org/
https://artjameel.org/
https://hayy.artjameel.org/
http://www.jameelartscentre.org/
http://www.jameelartscentre.org/
https://esharawater.com/about-us/


نبذة عن لندن ریفیو أوف بوكس

بالتوازي مع شبكة الطقس العالمیة وعلى مدار العام، ستصدر مجلة لندن ریفیو أوف بوكس كل أسبوعین إصداراً خاصاً یغطي الطقس
أو الظواھر المناخیة في أحد مواقع الشبكة، وسیكون اإلصدار على ھیئة نشرة تعریفیة متوفرة على المواقع االلكترونیة للمجلة ولشبكة
الطقس العالمیة. تشمل ھذه النشرات مساھمات من روز لیستر عن البرق في جوھانسبرغ، وسكاي أرونداتي توماس عن الحرارة في

دلھي، ومیمي جیانغ عن الھواء في بكین، وإیزي فینكل من اسطنبول، وأدیوال ماجا بیرس من الغوس.

األلفبإصدارھااحتفلتوقدواألفكارالثقافةمناقشةفيأوربیاًرائدةمجلةوھي1979عامبوكسأوفریفیولندنمجلةتأسست
العام الماضي. وتصدر المجلة مرتین شھریاً لتوفر المساحة اإلبداعیة لنخبة من األدباء العالمیین لالستكشاف بعین فاحصة مجموعة

واسعة من المواضیع – من الفنون والسیاسة إلى العلوم والتكنولوجیا مروراً بالتاریخ والفلسفة والشعر واألدب. وفي عصر القراءات
الطویلة، تحافظ المجلة على منھجیتھا الداعمة للمقاالت المعرفیة، وعلى سمعتھا العالمیة المبنیة على شجاعة الطرح وتنوع المواضیع

وتمیز األسلوب. یمكنكم االشتراك في النشرة التعریفیة الصادرة من المجلة عن طریق الرابط
.https://www.lrb.co.uk/account/newsletter-signupااللكتروني:

https://www.lrb.co.uk/account/newsletter-signup

