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عامة
وزارة الثقافة تستعيد لوحة نادرة للفنان العراقي فرج عبو

  9:15 09/01/2014  |     عدد القراءات : 487  

بغداد / نينا / تسلمت دائرة الفنون التشكيلية في مكتب املفتش العام لوزارة الثقافة
من فقدت  والتي  النعمان  عبو  فرج  الراحل  العراقي  للفنان  وأصلية  نادرة  لوحة   ،  ،

املتحف الوطني للفن الحديث منذ إحداث عام 2003 .

ان /نينا/  الوطنية  الوكالة  ملراسل  الدائرة  عام  مدير  العتابي  جمال  الدكتور  وأكد 
العربي للفن  ومهرجان  معرض  أول  في  شاركت  كونها  كبيرة  بأهمية  تحظى  اللوحة 
املعاصر في بغداد عام 1973 كما هو واضح في املعلومات املثبتة على ظهر اللوحة،
فيها استلهم  الذي  عبو  فرج  للفنان  الفنية  األساليب  من  األخيرة  املرحلة  تمثل  كما 

الزخرفة اإلسالمية في إنشاء تصويري تجريدي ممثل في أنموذج العمل املسترجع.

وعبر الدكتور صالح البغدادي املفتش العام بالوزارة في تصريح لوكالة انباء / نينا/
وعن الحديث  للفن  الوطني  املتحف  من  سرقت  التي  اللوحات  باسترجاع  سعادته  عن 
من اكثر  مضي  بعد  اللوحة  أعاد  الذي  فتحي  خزعل  ماهر  للمواطن  وامتنانه  شكره 
عشر سنوات على فقدانها، وهي برغم بعض الضرر الذي أصابها إال أنها تمثل أهمية

وقيمة كبيرة ألعمال فنان عراقي كبير . 

وأهاب بجميع املواطنني وممن يمتلكون مثل هكذا لوحات وأعمال فنية تعود للمتحف
املستعادة، األعمال  لبقية  ضمها  ألجل  الوزارة  في  املعنية  للجهات  تسلميها  الوطني 

كونها تمثل إرثا وطنيا للبالد ./انتهى ج

عامة

أحدث األخبار
22/11/2018 15:07

انتخاب العراق رئيساً ملؤتمر
تقييد استعمال االسلحة مفرطة

الضرر /موسع

22/11/2018 15:05

قائد عمليات البصرة : نولي
اهتماما كبيرا بابناء االقليات من

املسيحيني والصابئة

22/11/2018 14:56

بيئة ديالى تباشر برفع
التجاوزات عن جدول خريسان

االروائي

22/11/2018 14:53

دعوات كردية لفتح صفحة
جديدة مع بغداد اثر زيارة

بارزاني

22/11/2018 14:50

دولة القانون : البرملان
سيستجوب ويقيـل اي وزير
ومرشـح يثبت حصوله على

املنصب مقابل االموال

22/11/2018 14:47

انتخاب العراق رئيساً ملؤتمر
تقييد استعمال االسلحة مفرطة

الضرر

22/11/2018 14:43

املالية تطلق الدرجات
التعويضية الخاصة بتربية

البصرة
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