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 يحقق القضــاء اإليطايل يف 
الفنية  األعــال  عــرات  فقدان 
بصــورة غامضة مــن املجموعات 
العائــدة لشــبكة قنــوات »راي« 

التلفزيونية اإليطالية العامة.
إعــام  وســائل  وأفــادت 
إيطاليــة، الجمعة، عــن فقدان ما 
ال يقل عــن 120 عما، من لوحات 
حجرية  طباعة  وأعال  ومنحوتات 
ومنسوجات، بينها قطع من توقيع 
فنانــن كبار مــن أمثــال أماديو 
موديليــاين وكامي كــورو وكلود 

مونيه وجورجيو دي شرييكو.
وبعد إخطارهم باألمر من إدارة قنوات »راي«، فتحت النيابة العامة 
يف روما وقوات الدرك املتخصصة يف حاية الرتاث الثقايف، تحقيقا يف 

املوضوع يف آذار/مارس.
وتداولت الصحافة اإليطالية الخرب عىل نطاق واسع الجمعة، مشرية 
إىل أن رشكات عدة تابعة لشــبكة »راي« يف مختلف األرايض اإليطالية 
معنيــة بامللف، وقد ُفتحت مســارات قضائية أخرى يف شــال الباد 

وجنوبها.

الفنان أماديو موديلياين

وُكشــف عن القضية إثر اكتشاف نســخة من لوحة »أركيتيتورا« 
للرسام االنطباعي الفلورنيس أوتونه روزاي. وقد ُسقت اللوحة األصلية 
واسُتبدلت بنسخة يف سبعينات القرن العرين، ثم بيعت عىل يد موظف 
جرى التعرف عىل هويته لكّن الفعل الذي ارتكبه سقط مع مرور الزمن.

واستبعد مدير الرتاث الفني يف قنوات »راي« نيكوال سينيزي فرضية 
االختفاءات »العشوائية«، حتى لو ان بعض القطع ضاع ببساطة. وقال 
لصحيفة »ال ريبوبليكا«، »نحن أمام سلســلة اختفــاءات تبدو محددة 

الهدف«.
وتضــم املجموعــات التابعة لشــبكة »راي« 1500 عمــل، بقيمة 
إجالية مقدرة مبئة مليون يورو، وفق صحيفتي »إيل ميساجريو« و«ال 
ريبوبليكا«. ولهذه الفضيحة تــرددات كبرية خصوصا لكون األعال قد 

ُجمعت من عائدات رضيبة املشاهدة التلفزيونية.
ومل ترد قوات الدرك اإليطالية عىل الفور عىل أســئلة وكالة فرانس 

برس.

األدوية  اعترب مســؤول كبري من وكالة   
األوروبية يف مقابلة، نرت األحد، أنه سيكون 
من األفضل وقف التطعيم بلقاح أســرتازينيكا 
املضاد لفريوس كورونا لجميع الفئات العمرية 

عند توفر لقاحات أخرى.
وقال املسؤول عن اسرتاتيجية اللقاح يف 
الوكالة ماركو كافالريي لصحيفة »ال ستامبا« 
اإليطالية، إنه يفضل استخدام لقاح جونسون 
آند جونسون ملن هم فوق سن الستن، عىل ما 

نقلت وكالة »فرانس برس«.
األوروبية  األدويــة  وكالــة  ورخصــت 
للقاحن ملن تزيد أعارهم عن 18 عاما، ولكن 
تم اإلباغ عــن إصابة بعض الذيــن تلقوهم 

بجلطات دموية نادرة.
وقيدت إيطاليا، الســبت، استخدام لقاح 
أسرتازينيكا لألشــخاص الذين تزيد أعارهم 

عن 60 عاما، بسبب ارتفاع مخاطره الصحية عىل الشباب.
وعند سؤاله عا إذا كان من األفضل وقف استعال أسرتازينيكا، مبا يف ذلك لألشخاص الذين تزيد أعارهم عن 60 عاما، 
أجاب كافالريي: »نعم، وهو خيار تفكر فيه العديد من البلدان، مثل فرنســا وأملانيــا، يف ضوء زيادة توافر لقاحات الحمض 

النووي الريبي املرسال«.
وأضاف املسؤول: »رغم ذلك، فإن الحوادث نادرة للغاية وحدثت بعد الجرعة األوىل. صحيح أن هناك بيانات أقل عن الجرعة 

الثانية، لكن )برنامج التطعيم( يف اململكة املتحدة يسري عىل ما يرام«.
وأوضح ماركو كافالريي أن لقاح جونســون آند جونســون األحادي الجرعة يطرح »مشاكل أقل من أسرتازينيكا«، لكنه 

يستخدم عىل نطاق أضيق.
وتابع: »باحتوائه جرعة واحدة فقط، فإنه جيد لبعض الفئات التي يصعب الوصول إليها، لكنه )لقاح( يستند إىل فريوس 

غدي معدل، ومن األفضل أن يقترص استعاله عىل من هم فوق سن الستن«.
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افقيا 

-1 ملكة آشورية 800 ق.م

-2 لقــب رئيس ميني راحــل )نكرة ـ 

معكوسة( - نتهيأ

-3 يأخذ قســطا من الراحة - االســم 

السابق للمدينة املنورة)معكوسة(

رجت  )معكوسة(-  االنفجار  صوت   4-

مبعرثة

-5 مدينة جزائرية - ثلثا ستة

-6 متشــابهان - اسم الحامية يف عهد 

االستعار الفرنيس للجزائر

-7 يجــرب عىل فعــل الــيء - قبلة 

املسلمن

-8 روراوة مبعرثة - حب

-9 مستســلم مبعرثة - ساق ترايب 

)معكوسة(

-10 نصف دنوت - غزوة اسامية

عموديا
-1 سخر له الله الريح متي بأمره - 

مرض يصيب العن

-2 أول سد بالعامل - مكتشف الجاذبية

-3تتبع )معكوسة( - من البقوليات

-4صحايب نزلت فيه )اال من أكره وقلبه 

مطمنئ لإلميان (

-5 يوجد يف الفم

الناس  التعايل عــىل  -6 حرف جــر- 

)معكوسة(- نذالة )معكوسة(

-7 يشتم - نافذة)معكوسة(

-8 غطت - نصف رعود - اله

-9 وجدت - مسحوق بالفرنسية

10 - من زوجات الرسول - ام االب واالم 

)معكوسة(

 الكلمات المتقاطعة
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اأوروبا توجه �سربة للقاح اأ�سرتازينيكا

حتقيق ايطايل لك�سف غمو�ض اختفاء 120 عمال لكبار الفنانني


