
بیان صحفي  

تنضم مؤسسة رؤیا إلى شبكة الطقس العالمیة بمشاركة فنانین 
سیتناوالن أزمة المیاه في العراق. 

مؤسسة رؤیا تعلن عن تمثیل الفنان عقیل خریف والفنان شیركو عباس في 
 www.worldweathernetwork.org, مشروع شبكة الطقس العالمیة

. التي أطلقتھا Art Angel، وھي منظمة فنیة رائدة مقرھا لندن تركز على 
المشاریع الدولیة التعاونیة. 

یسر مؤسسة رؤیا أن تعلن عن تمثیل الفنانین عقیل خریف و شیركو عباس  في 
مشروع  شبكة الطقس العالمیة . كاستجابة للمشاركة  في إنقاذ الكوكب األرض. 

إن مشاركة مؤسسة رؤیا من خالل ھذین الفنانان ھو عملیة استكشاف فنیة لقضیة 
تغیر المناخ في العراق. طَور الفنانان مشاریعھما الخاصة مع رؤیا ، مما یعكس 

ممارستھما الفنیة في سیاق األھوار لعقیل خریف ونھر دجلة لشركو عباس.  یركز 
خریف على النباتات والحیوانات المحتضرة في األھوار بینما سیسجل عباس 

أصوات النھر وفي النھر وعلى طول النھر. 

 أن استلھام فكرة العمل من البیئة المحیطة یعطي بالنتیجة عمل یحاكي الواقع 
الحاضر ویشیر الى المشاكل التي تؤثر بھ ویعمل على  االشارة الى  الحلول لھا . 



وتتحدث الدكتورة تمارا  الجلبي رئیس مؤسسة رؤیا و القیم الفني لھا عن 
المشاركة: 

”لــــألهــــمية بــــمكان أن يــــشارك فــــنانــــون مــــن الــــعراق فــــي مــــثل هــــذه املــــنصة 
الــعاملــية. . الــى جــانــب فــنانــني مــن جــميع أنــحاء الــعالــم . إنــني أتــطلع الــى 
مـشاريـع  عـقيل خـريـف  و شـيركـو عـباس  املـدروسـة واملـختلفة الـتي تـجبرنـا 
عـــلى إعـــادة تـــقييم اآلثـــار الخـــطيرة لـــتغير املـــناخ ونـــقص املـــياه فـــي الـــعراق 
بــــشكل شــــخصي ووجــــدانــــي أكــــثر . ويــــعتبر التصحــــر مــــن أكــــبر املــــشاكــــل 
الـــــحالـــــية واملســـــتقبلية الـــــتي تـــــواجـــــه الـــــعراق ,فـــــهو يـــــشكل مـــــشكلة خـــــطيرة 
ووجــوديــة لــم تــعطى أي اهــتمام جــاد محــليا بــعد. و يــأتــي دور الــفنانــني هــنا 
لـــلمساهـــمة فـــي خـــلق الـــوعـــي الجـــمعي لـــدى املـــجتمع ولـــيساهـــم هـــو بـــدوره 
بـــدون دعـــم حـــكومـــي بـــالـــتقليل مـــن انـــتشار هـــذه الـــظاهـــرة ,واملـــحافـــظة عـــلى 

بيئتهم.“ 

تحالف ریادي للفنانین والكتاب في 28 دولة عبر العالم تم تشكیلھ استجابة ألزمة 
المناخ العالمیة. استجابة لحالة الطوارئ المناخیة العالمیة ، قامت 28 منظمة فنیة 

بتشكیل شبكة الطقس العالمیة ، وھي كوكبة رائدة من "محطات الطقس" 
الموجودة في جمیع أنحاء العالم في الصحاري والجبال والمراصد والمنارات 

والمدن. 

 لمدة عام واحد بدًءا من 21 یونیو 2022 ، سیشارك الفنانون والكتاب "تقاریر 
الطقس" في شكل مالحظات وقصص وصور وتصورات حول طقسھم المحلي 

ومناخنا المشترك ، مما یخلق أرخبیًال من األصوات ووجھات النظر على منصة 
عالمیة جدیدة . سیشارك علماء المناخ وخبراء البیئة والمجتمعات في برنامج 
واسع النطاق من األحداث الخاصة التي تقام في كل موقع وعلى اإلنترنت من 

خالل المنصة. 



 سیتم نشر تقاریر فنیة وطرق مختلفة لوصف الطقس على المنصة من كل موقع ، 
بما في ذلك جبال الھیماالیا وأھوار بالد ما بین النھرین في العراق وصحاري شبھ 
الجزیرة العربیة ؛ بحیرة دوكان في كردستان وبحیرة سولت لیك الكبرى في یوتا 

و "محیط كیوا العظیم" في جنوب المحیط الھادئ ؛ "زقاق جبل الجلید" قبالة 
ساحل نیوفاوندالند وسفالبارد في الدائرة القطبیة الشمالیة ؛ إحدى الغابات المطیرة 

في غیانا ، وحقول األرز في البرتغال ، واألراضي الزراعیة في إیبیجو في 
نیجیریا واألدغال في نیو ساوث ویلز. 

وستأتي التقاریر أیًضا من مراصد في كاناغاوا في الیابان ومانیال في الفلبین 
وتشینھوانغداو في الصین ؛ المنارات على ساحل بیرو وإقلیم الباسك وشبھ جزیرة 

Snaefelsness في أیسلندا ؛ والمدن المترامیة األطراف بما في ذلك دكا 
واسطنبول وجوھانسبرغ ولندن وسیول. 

 ، London Review of Books بالتوازي مع شبكة الطقس العالمیة ، ستنشر
وھي المراجعة األوروبیة الرائدة للثقافة واألفكار ، سلسلة من التقاریر عبر 

اإلنترنت. كل أسبوعین على مدار العام ، سیكون ھناك إرسالیة جدیدة من أحد 
المساھمین في LRB تغطي جانبًا من المناخ أو الطقس من أحد مواقع WWN أو 

بالقرب منھا - لتبدأ من جوھانسبرغ ونیودلھي والغوس واسطنبول. 

بینما تقوم كل محطة طقس باإلبالغ عن التغیرات البیئیة المحلیة ، فإن كل واحدة 
من ھذه المواقع و "محطات الطقس" مرتبطة بالحرارة الزائدة في الغالف الجوي 
للعالم. تقدم شبكة الطقس العالمیة وجھات نظر بدیلة حول مناخ العالم وھي دعوة 

للنظر واالستماع والتعلم والعمل. 

لمعرفة المزید ، قم بزیارة النظام األساسي لشبكة الطقس العالمیة: 

  ~ ~ ~ ~



نبذة عن مؤسسة رؤیا  

تـعمل "مـؤسـسة رؤیـا" مـن أجـل دعـم الـثقافـة فـي الـعراق  إغـنائـھا . وبـناجـسور ثـقافـیة 
مـع بـقیة الـعالـم  . وھـدف "رؤیـا"ھـو تـرویـج لـلثقافـة فـي الـعراق فـي وقـت أصـبحت 
األولـویـات تـتركـز عـلى أمـور أخـرى . ولـبناء مـنصة تـمكن الـعراقـیین مـن األسـتفادة 
مـن الـفنون  والـمشاركـة فـي الـمناسـبات الـعالـمیة  وتـقوم "رؤیـا" بـإطـالق ودعـم 
الـمشاریـع الـفنیة فـي مـجاالت الـفنون الـبصریـة والـبصریـة _ الـسمعیة واالسـتعراضـیة 
إضـافـة الـى ذلـك فھـي تـدعـم الـمشاریـع المحـلیة .إذ أن ھـدف "رؤیـا" ھـو تـكویـن شـبكة 
من المناسبات المتعددة الثقافات  التي تساھم في تطویر المجتمع المدني العراقي . 

ومـؤسـسة رؤیـا تـعتبر الـجناح الـعراقـي  فـي بـینالـي الـبندقـیة ( فینیسـیا )مشـروعـھا 
األبـرز الـذي تعھـدتـھ مـنذ عـام 2013 . وفـي الـعراق تـدیـر رؤیـا مـوقـعا لـلفن الـمعاصـر 
یـسمى "دكـانـة رؤیـا"فـي بـغداد وقـد نـظكت الـمؤسـسة مـعارض فـي الـعدیـد مـن مـدن 

  www ruyafoundation.org . العراق بما فیھا اربیل

 عقیل خریف  

ولد الفنان التشكیلي العراقي عقیل خریف في بغداد 1979 . 

تخـرج مـن معھـد  الـفنون الجـمیلة 2003 حـصل عـلى الـبكالـوریـوس كـلیة الـفنون 
الجـمیلة  الـفنون الـتشكیلیة بـغداد .2012 سـلك خـریـف خـط فـني مـغایـر لـما یـعمل عـلیھ 
الـوسـط الـتشكیلي فـي بـغداد . إذ تـشكلت أعـمالـھ بـعیدا عـن الـلوحـة الـمسندیـة وتـماثـیل 
الخشـب والـبرونـز . منجـذبـا نـحو المخـلفات الـصناعـیة الـتي حـولـت الـعراق الـى مـكب 
نــفایــات بســبب األســتھالك فــكانــت أعــمالــھ تجــمیعیة تــرصــد الــوجــھ األجــتماعــي 

والسیاسي  والتدھور البیئي في العراق.  



لـدیـھ مـعارض شـخصیة عـدیـدة، مـنھا ,Welcome to Iraq, جـناح الـعراق فـي 
 South London بــینالــي الــبندقــیة الــخامــس والخــمسین فــي 2013 , و فــي
Gallery فــي 2015، و مــعرض الشــرق دنــھاخ ھــولــندا2017، مــعرض مــن 
الـمھمل الـى الـثمین الـقاھـرة 2017، الـملتقى الـدولـي لـلفنون تـونـس 2021 والـعدیـد مـن 

المعارض في بغداد و العراق. 

 شیركو عباس  

شیركو عباس فنان كردي عراقي. ولد في إیران عام 1978 ، حیث عاشت عائلتھ 
كالجئین ، وعاد إلى العراق عندما كان في الثانیة من عمره. درس الفنون الجمیلة 

في السلیمانیة بالعراق وتخرج بدرجة الماجستیر في الفنون الجمیلة من كلیة 
جولدسمیث ، جامعة لندن في عام 2015. یعمل في وسائل اإلعالم المختلفة بما 

في ذلك الفیدیو واألداء والنص والنحت والصوت. ممارستھ مكرسة للذاكرة 
الجماعیة والذاكرة الصوتیة والبصریة ، فضالً عن الوضع الجیوسیاسي للعراق 

المعاصر. من خالل عملھ ، یالحظ كیف تم استیعاب الحرب في الثقافة المحلیة في 
العراق من خالل الموسیقى واألفالم والرسوم المتحركة وألعاب األطفال. تم 

عرض أعمال عباس وعرضھا دولیًا بما في ذلك: Archaic، جناح العراق في 
 ، MoMA PS1 ، بینالي البندقیة السابع والخمسین؛ مسرح العملیات

نیویورك ؛ قد تمھد اللھب الطریق لك ، معرض أرسنال ، بیالیستوك ؛ مھرجان 
Push ، مانشستر ، المملكة المتحدة ؛ مھرجان الفیلم العراقي المستقل ، عرض 

على اإلنترنت ؛ مھرجان كاسل الثامن والثالثون لألفالم الوثائقیة والفیدیو وغیرھا 
من المعارض. 



لمعرفة المزید ، قم بزیارة النظام األساسي لشبكة الطقس العالمیة 
 www.worldweathernetowork.com

استفسارات وسائل اإلعالم:  

Bolton & Quinn 
Erica Bolton or Sylvia Ross  

erica@boltonquinn.com / sylvia@boltonquinn.com 
+44 (0)207 221 5000 

لالستفسارات اإلعالمیة لـ Ruya ، یرجى االتصال 
info@ruyafoundation.org أو +9647812306547 
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