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فنان كويتي ياكل "لحم
بالذهب" ويواجه عاصفة
من انتقادات الجماهير

توم كروز يحرم من تجسيد
اشهر شخصياته

السينمائية

بالفيديو .. همسة ماجد
تشكو من زحام بغداد

رحيل مبتكر شخصيتي
“سبايدر مان ” و”هالك"
..  األمريكي ستان لي

هل تزوج طالل الزوبعي
املغنية السورية سارية
السواس بمقدم ومؤخر
تجاوز املليون دوالر؟

أخبار الفن

العثورعلى لوحة مفقودة للفنان فرج عبو من أصل 7 أالف سرقت عام 2003

 بغداد – عراق برس – 15 كاون ثاني / يناير : سلم مواطن
عراقي الى وزارة الثقافة لوحة  مفقودة للفنان العراقي

الرائد فرج عبو، مبينا أنه “وجدها لدى أطفال وسط بغداد
في عام 2003، وتعد واحدة من بني سبعة آالف قطعة

تشكيلية ما زالت مفقودة بحسب املفتش العام للوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، تابعته / عراق برس / ، أن

“املواطن العراقي ماهر خزعل فتحي الذي وصفته بالغيور
سلم املفتش العام لوزارة الثقافة صالح صاحب شاكر،

لوحة تشكيلية مفقودة للفنان العراقي العاملي الراحل فرج
عبو في  في ديوان الوزارة”.

ونقل البيان عن فتحي قوله “منذ عام 2003 أحتفظ بهذه
اللوحة الفنية، بعد أن وجدتها لدى أطفال في منطقة
عالوي الحلة ببغداد، واليوم أودعتها في أيدي أمينة

وخاصة مفتش عام الثقافة ومكتبه كي تنظم الى قاعات العرض الخاصة بها”.
يذكر ان  املتاحف واملؤسسات الثقافية في العراق تعرضت إلى موجة نهب وتدمير في أعقاب االحتالل  للبالد، ودخول القوات األميركية إلى بغداد

يوم 9 نيسان أبريل 2003، استمرت مدة طويلة وتسببت في فقدان العراق لجزء كبير من ترائها الثقافي.
في غضون ذلك كشف املفتش العام  في الوزارة صالح صاحب شاكر أن “هناك أكثر من سبعة آالف من األعمال التشكيلية والنحتيه مفقودة حتى

اآلن، من بينها أعماالً تعود لفنانني من أيام الرواد وفترتي الخمسينات والستينات أمثال جواد سليم ، وفائق حسن ، وشاكر حسن آل سعيد ،
وعالء بشير ، وحافظ الدروبي ، وغيرهم”.

وذكر البيان أن عملية التسليم جرت بحضور املدير العام لدائرة الفنون التشكيلية جمال العتابي ، ومدير املتحف الوطني للفن الحديث سالم عطا
صبري، ومتخصصني من املكتب”، مضيفا أن “هذه اإلستعادة تعد جزءا من فاعلية عمل مكتب مفتش عام وزارة الثقافة املستمرة إلسترداد جميع

األعمال التي فقدت عام 2003̋ʺ، مبينا أنه “تمت إعادة ما يقارب 733 لوحة لعمالقة العراق في هذا امليدان”.
يذكر أن الفنان الرائد فرج عبو النعمان مولود في املوصل عام 1921، ودرس الرسم وحصل على دبلوم فنون جميلة من جامعة القاهرة عام 1950،
وبكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة في روما عام 1954، وأقام عدة معارض شخصية للتشكيل في أعوام 1963 – 1965 – 1971، في أعماله

إستلهم الطبيعة والفولكلور واألزياء والتقاليد، ومن ثم تبلورت شخصيته الفنية بإستخدامه الزخرفة اإلسالمية في لوحاته التجريدية حتى
وفاته عام 1984. انتهى ا.ح 

شارك هذا املوضوع:

البريد اإللكتروني طباعة LinkedIn Google تويتر 1 فيس بوك

www.iraqpressagency.com

بحث

وكالة أنباء متخصصة تعمل على مدار الساعة

آخراألخبار
إزالة آالف التجاوزات على أمالك

الدولة في الرمادي
بارزاني يجري سلسلة حوارات في

بغداد ويستعد للقاء الصدر في
النجف

* عراق برس* تنشر نص كلمة
رئيس الجمهورية في مؤتمر

(حوارات…

http://www.iraqpressagency.com/
https://www.iraqpressagency.com/category/news/
https://www.iraqpressagency.com/category/mojtameh/
https://www.iraqpressagency.com/category/news/
https://www.iraqpressagency.com/category/business/
https://www.iraqpressagency.com/category/sports/
https://www.iraqpressagency.com/category/vasaegh/
https://www.iraqpressagency.com/category/humanrights/
https://www.iraqpressagency.com/category/video/
https://www.iraqpressagency.com/category/culture/
https://www.iraqpressagency.com/category/personalities/
https://www.iraqpressagency.com/category/arts/
https://www.iraqpressagency.com/category/health/
https://www.iraqpressagency.com/contactus/
https://www.iraqpressagency.com/category/health/
https://www.iraqpressagency.com/category/arts/
https://www.iraqpressagency.com/category/personalities/
https://www.iraqpressagency.com/category/culture/
https://www.iraqpressagency.com/category/video/
https://www.iraqpressagency.com/category/humanrights/
https://www.iraqpressagency.com/category/vasaegh/
https://www.iraqpressagency.com/category/sports/
https://www.iraqpressagency.com/category/business/
https://www.iraqpressagency.com/category/news/
https://www.iraqpressagency.com/category/mojtameh/
https://www.iraqpressagency.com/category/news/
http://www.iraqpressagency.com/
https://www.iraqpressagency.com/contactus/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-2/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d9%87%d8%b2%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%8a%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8/
https://www.iraqpressagency.com/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%84%d8%ad%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%aa%d9%88%d9%85-%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%88-%d9%85%d9%86-%d8%b2%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%87%d8%a7/
https://www.iraqpressagency.com/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a8%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3/
https://www.iraqpressagency.com/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%84%d8%ad%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%aa%d9%88%d9%85-%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%8a%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%88-%d9%85%d9%86-%d8%b2%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://www.iraqpressagency.com/%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%87%d8%a7/
https://www.iraqpressagency.com/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a8%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3/
https://www.iraqpressagency.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-7/?share=email&nb=1&nb=1
https://www.iraqpressagency.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-7/#print
https://www.iraqpressagency.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-7/?share=linkedin&nb=1&nb=1
https://www.iraqpressagency.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-7/?share=google-plus-1&nb=1&nb=1
https://www.iraqpressagency.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-7/?share=twitter&nb=1&nb=1
https://www.iraqpressagency.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-7/?share=facebook&nb=1&nb=1
https://www.iraqpressagency.com/
http://www.facebook.com/iraqpressagency
https://twitter.com/AgencyIraq
http://www.linkin.com/
http://www.youtbe.com/
https://www.iraqpressagency.com/?feed=rss2
http://www.google.com/
http://www.iraqpressagency.com/


الحقوق محفوظة وال يجوز النقل جزئيا أو كلياً من وكالة الصحافة العراقية (عراق برس)، من دون اإلشارة إلى املصدر، وال تتحمل هذه الوكالة املسؤولية
القانونية واملعنوية عن إعادة نشر موادها في مواقع أخرى، وتعتمد املعايير القانونية الدولية في صيانة الحقوق ومالحقة من يتعدى عليها
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