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المدى برس/ بغداد

نعت االوساط الثقافية في بغداد، اليوم الثالثاء، الفنان التشكيلي نوري الراوي والذي توفي عن عمرنعت االوساط الثقافية في بغداد، اليوم الثالثاء، الفنان التشكيلي نوري الراوي والذي توفي عن عمر
8989 سنة بعد صراع مع المرض. سنة بعد صراع مع المرض. يناهز الـيناهز الـ

وقالت مصادر من الوسط الثقافي في حديث الى (المدى برس) إن "الفنان التشكيلي نوري الراويوقالت مصادر من الوسط الثقافي في حديث الى (المدى برس) إن "الفنان التشكيلي نوري الراوي
توفي، هذا اليوم، بعد صراع طويل مع المرض والذي جعله طريح الفراش لفترة طويلة".توفي، هذا اليوم، بعد صراع طويل مع المرض والذي جعله طريح الفراش لفترة طويلة".

اوي يعد آخر ما تبقى من عمالقة الفن العراقي وحمل على كاهله عقودا من اوي يعد آخر ما تبقى من عمالقة الفن العراقي وحمل على كاهله عقودا منوأضاف المصدر أن "الرَّ وأضاف المصدر أن "الرَّ
الفن الجدير بالحفاظ عليه وليس مجرد موظف في الدولة العراقية"، ووصفوه بأنه "فنان تشكيليالفن الجدير بالحفاظ عليه وليس مجرد موظف في الدولة العراقية"، ووصفوه بأنه "فنان تشكيلي

عالمي له اسمه وتاريخة الحافل".عالمي له اسمه وتاريخة الحافل".

وانتقد مثقفون عراقيون اليوم على مواقع التواصل االجتماعي "غياب االهتمام الحكومي بالمبدعينوانتقد مثقفون عراقيون اليوم على مواقع التواصل االجتماعي "غياب االهتمام الحكومي بالمبدعين
والفنانين الذين لهم تاريخ كبير في الحفاظ على هوية الثقافة واالبداع العراقي ومنهم نوري الراوي".والفنانين الذين لهم تاريخ كبير في الحفاظ على هوية الثقافة واالبداع العراقي ومنهم نوري الراوي".

ونوري الراوي من مواليد قرية راوه ونوري الراوي من مواليد قرية راوه 19251925 ونال إجازه التعليم – دار المعلمين – في بغداد عام  ونال إجازه التعليم – دار المعلمين – في بغداد عام 19411941،،
وهو عضو مؤسس لجمعية التشكيليين العراقيين عام وهو عضو مؤسس لجمعية التشكيليين العراقيين عام 19561956، وحاصل على شهادة دبلوم معهد الفنون، وحاصل على شهادة دبلوم معهد الفنون
الجميلة – فرع الرسم بغداد عام الجميلة – فرع الرسم بغداد عام 19591959،ومعد ومقدم برامج الفنون التشكيلية في تلفزيون العراق من،ومعد ومقدم برامج الفنون التشكيلية في تلفزيون العراق من
19571957--19871987، ولديه زمالة دراسية في التصميم الطباعي مونتاج المطبوعات وديكور البرامج، ولديه زمالة دراسية في التصميم الطباعي مونتاج المطبوعات وديكور البرامج

التلفزيونية من بلغراد التلفزيونية من بلغراد 19621962--19631963، وهو مؤسس (المتحف الوطني الفن الحديث) ومديره األول للفترة، وهو مؤسس (المتحف الوطني الفن الحديث) ومديره األول للفترة
من من 19621962--19741974، وزميل في (جماعة الرواد)الفنية برئاسة فائق حسن ، وزميل في (جماعة الرواد)الفنية برئاسة فائق حسن 19641964--19791979، وعضو اللجنة الوطنية، وعضو اللجنة الوطنية
العراقية للفنون (إياب) التابعة لمنظمة اليونسكو/ العراقية للفنون (إياب) التابعة لمنظمة اليونسكو/ 19691969  19671967، ورئيس جمعية التشكيليين العراقيين، ورئيس جمعية التشكيليين العراقيين
للفترة من للفترة من 19821982--19831983، وعضو اللجنة العليا لمهرجان بغداد العالمي للفن التشكيلي ، وعضو اللجنة العليا لمهرجان بغداد العالمي للفن التشكيلي 19861986--19941994، وعضو، وعضو
المجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين المجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين 19891989--19931993، وعضو الهيئة المؤسسة لملتقى الرواد (بيت، وعضو الهيئة المؤسسة لملتقى الرواد (بيت
العلماء) العلماء) 19931993، ونال وسام االستحقاق العالي بمرسوم جمهوري عام ، ونال وسام االستحقاق العالي بمرسوم جمهوري عام 19931993،ونال لقب (رائد تشكيلي)،ونال لقب (رائد تشكيلي)
19931993، ورئيس رابطة نقاد الفن التشكيلي في العراق ، ورئيس رابطة نقاد الفن التشكيلي في العراق 19981998. ولديه العديد من المعارض الشخصية في. ولديه العديد من المعارض الشخصية في

العراق والعالم ومن كتبه وآثار الكتابية تأمالت في الفن العراقي الحديث(العراق والعالم ومن كتبه وآثار الكتابية تأمالت في الفن العراقي الحديث(11) ) 19621962 المدخل إلى الفلكلور المدخل إلى الفلكلور
العراقيالعراقي19621962 جواد سليم جواد سليم19631963 الفن األلماني الحديث الفن األلماني الحديث19651965- العراق في كرافيك- العراق في كرافيك19661966 منعم فرات نحات منعم فرات نحات
فطريفطري19751975 اللون في العلم والفن والحياة اللون في العلم والفن والحياة19861986 متحف الحقيقة متحف الخيال  متحف الحقيقة متحف الخيال 19981998 تأمالت في الفن تأمالت في الفن
العراقي الحديثالعراقي الحديث19991999 ( (22) وله عدد من المؤلفات المعدة للطبع، ومارس الكتابة في الفن واألدب والنقد) وله عدد من المؤلفات المعدة للطبع، ومارس الكتابة في الفن واألدب والنقد
الفني وزاول النشر في الصحف والمجالت العراقية والعربية واألجنبية وتولى سكرتارية تحرير (مجلةالفني وزاول النشر في الصحف والمجالت العراقية والعربية واألجنبية وتولى سكرتارية تحرير (مجلة
العراق الجديد) و(مجلة الرواق) العراق الجديد) و(مجلة الرواق) 19371937، وأسس ألول مرة في تاريخ الصحافة العراقية صفحة خاصة، وأسس ألول مرة في تاريخ الصحافة العراقية صفحة خاصة

بالفنون وأشرف على تحريرها في صحف (الزمان واألخبار وصوت األحرار)بالفنون وأشرف على تحريرها في صحف (الزمان واألخبار وصوت األحرار)22  195195..
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