
 نق��ل املوقع بع�ص��ا م��ن ن�ص��ائح امللياردير 
وارن بافي��ت الت��ي قد ت�ص��اعدك عل��ى تكوين 

ثروة
يت�ص��اءل معظم النا�س يف العامل عن الو�ص��فة 
ال�ص��حرية الت��ي جعلت من بع�س الأ�ص��خا�س 
اأغني��اًء دون غريه��م، لكنه��م ل يدرك��ون اأن 
طري��ق ه��وؤلء نح��و ال��راء مل تك��ن مفرو�ص��ة 

بالورود.
باف��ت"،  "وارن  موق��ع  ذك��ره  م��ا  وح�ص��ب 
املتخ�ص�س يف اأخبار الأغنياء وامل�صتثمرين، 
فاإن الو�ص��ول اإىل "قمة اجلبل" مهمة ل يقدر 
عليه��ا اإل اأ�ص��حاب النف���س الطوي��ل، بي��د اأن 
هناك ميزة اأ�صا�ص��ية ي�ص��رك فيه��ا كل اأثرياء 
العامل، هي اأنهم "خمتلفون" عن باقي النا�س.
ويف�رس امللياردي��ر وارن بافيت ذلك الختيار 
بالخت��اف قائ��ا اإن "الأثري��اء والأغني��اء 
ل يتبع��ون القطي��ع.. غ��ريرّ حيات��ك وافع��ل اأي 
�ص��يء لتجعله��ا خمتلف��ة عن الآخري��ن.. هكذا 

�صتنجح".

ونقل املوقع اأي�ص��ا بع�ص��ا من ن�ص��ائح وارن 
بافيت التي قد ت�ص��اعد على تكوين ثروة على 
املدى الطويل، من بينها عدم الت�رسع، وجتنب 
اخلوف، بالإ�ص��افة اإىل الإرادة القوية، م�صريا 
اإىل اأن "الت�رسع يف اتخاذ القرارات قد ي�صقطك 
يف اأخط��اء كث��رية، لذل��ك يجب علي��ك الريث 

واتخاذ القرار ال�صحيح يف الوقت ال�صحيح".
كم��ا �ص��دد عل��ى ���رسورة اإع��ادة ال�ص��تثمار 

يف اأرباح��ك خلل��ق اأرباح جديدة وم�ص��اعفة، 
م�صيفا "قلرّل من الديون وقلرّل من الإنفاق على 

الأمور التافهة.. ول تعتمد على الآخرين".
ي�صار اإىل اأن وارن بافيت رجل اأعمال اأمريكي، 
كان اأغنى �صخ�س يف العامل عام 2008، كما 
احتل من�صب اأغنى ثالث رجل يف العامل لعام 
2011، ويف 2012 اأ�ص��بح بافيت من اأكر 

الأ�صخا�س نفوذا حول العامل.

تلقى الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب مان�ص�صر 
ال�ص��لطات  م��ن  ا�ص��تدعاء  الإجنلي��زي،  يونايت��د 
خلفي��ة  عل��ى  للتحقي��ق  الإجنليزي��ة  ال�رسيبي��ة 
اتهام��ات بجمع��ه "ث��روة �رسية" تق��در مبايني 

اجلنيهات.
ووفقا لتحقيق اأجرته �ص��حيفة "�صانداي تاميز" 
الربيطانية فاإن مورينيو تهرب من دفع ال�رسائب 
لل�صلطات الربيطانية والإ�صبانية خال ال�صنوات 
ل اأكر من 10 مايني  املا�ص��ية، م�صيفا اأنه حورّ
جنيه اإ�ص��رليني اإىل منطق��ة الكاريبي لإخفائها 

وجتنب دفع ال�رسائب امل�صتحقة عليها.
وقالت ال�صحيفة "بهدف خف�س فاتورة �رسائبه، 

قام م�صت�صارو مورينيو باإن�صاء �رسكة من 
دون موظف��ني باأك��ر م��ن ملي��ون 

جنيه اإ�ص��رليني يف جزر فريجن 
)اجلزر العذراء( الربيطانية.

لوبي��ز  جولي��ان  واأو�ص��ح 
مي��ا، وه��وم ع�ص��و يف جلنة 
ال�رسائب باإ�صبانيا، اأنه يجب 

اإعادة فتح ق�صية ال�رسائب املتعلقة مبورينيو.
م�ص��يفا "�ص��وف اأدعو ال�ص��لطات اإىل اإع��ادة فتح 
مل��ف الق�ص��ية والتحقي��ق ملعرف��ة م��ا اإذا كان 

مورينيو قد ارتكب جرمية الحتيال ال�رسيبي".
م��ن جهته��ا، ذك��رت مي��غ هيلر، 
احل�ص��ابات  جلن��ة  رئي�ص��ة 
جمل���س  يف  العام��ة 
"هذه  العموم الربيط��اين: 
ا�ص��تثنائية  الكت�ص��افات 
اإج��راء فح�س  وت�ص��تدعي 
دقي��ق م��ن قب��ل ال�ص��لطات 
اململك��ة  يف  ال�رسيبي��ة 

املتحدة".
فيم��ا نف��ى متحدث با�ص��م 
مورينيو هذه التهامات 
هن��اك  "لي���س  وق��ال 
نهائي��ا ما ي�ص��ري اإىل 
اأن��ه ارتك��ب جرمي��ة 

جنائية".
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قال علماء اآثار اإنهم عروا على ركبتي مومياء يف وادي 
امللوك جنوبي م���رس، يرجح اأن تكون للملكة الفرعونية 

ال�صهرية نفرتاري، زوجة امللك رم�صي�س الثاين.
واأظه��رت نتائ��ج بح��ث قام به��ا الأثري��ون عل��ى بقايا 
مومي��اء اأن الركبتني تع��ودان لمراأة يراوح عمرها بني 
الأربعني واخلم�ص��ني عاما وتنتم��ي اإىل طبقة اجتماعية 
علي��ا، وذلك بناء على طريقة التحني��ط والعناية الكبرية 

بها.
ومبقارنة ال�صاقني مع كثري من ال�صور للملكة الفرعونية 
بالإ�ص��افة اإىل املعاجل��ة الكيميائي��ة لبقاياه��ا، رج��ح 
الأثري��ون اأن تنتم��ي هذه الركبتان للم��راأة اجلميلة التي 

كانت الزوجة املف�صلة لرم�صي�س الثاين.
ويعتق��د اأن امللك��ة نفرتاري قد توفي��ت عام 1250 قبل 
املياد، وقد عر عل��ى قربها عام 1904، رغم اأنه نهب 
قب��ل وقت طوي��ل، ومل يكن وا�ص��حا وقتها م��ا اإذا كانت 
بقايا ال�صاقني اللتني مت اكت�صافهما تنتميان اإىل امللكة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حوار عن فاجعة مرتقبة !
  زيد احللي

هزين ما �صمعته : ن�صب احلرية يف �صاحة التحرير ، بات على و�صك 
النهيار ، ول يتعدى عمره  الباقي عامني قادمني .. معقولة ؟

ام�س كنُت اجل�س يف مقهى مول املن�صور ، بانتظار احد ال�صدقاء 
وعلى جانبي كان ثاثة ا�ص��خا�س ، يجل�صون ، انهمكوا يف نقا�س 
عميق ، ويبدو من خال نقا�ص��هم وحوارهم  الذي و�صل م�صامعي 
بالرغم مني ، انهم مهند�ص��ون مدنيون ، ومن هيئتهم �صعرت انهم 
من اعمار جتاوزت اخلم�ص��ني عام��ا ، وجتربتهم طويلة يف جمال 
الن�صاءات والعمارة املدنية ، وان احدهم يعمل ا�صتاذا جامعيا يف 

حقل الهند�صة املعمارية  ..
حديثهم ، ان�ص��ب على ن�ص��ب احلرية .. اثنان منه��م ، اكدا ان عمر 
الن�ص��ب بات ق�صريا ، وحددا عامني لنهياره ب�صكل مفاجئ ، بعد 
ان  اجريا ب�ص��كل �صخ�صي معاينات ا�صتمرت لأ�صابيع للن�صب من 
كافة جوانبه ، وظهر لهما ان ا�ص�ص��ه تاأثرت مبياه جوفية ، وزادت 
ن�ص��بة الماح ب�صكل وا�صح للعيان ، وان تاأثري حرارة ال�صم�س يف 
ال�ص��يف ، ا�ص��بحت خطرا قات��ا على الرمز الوطن��ي الكبري، حيث 
متددت  معادن الن�ص��ب على واجهة املرمر، ب�ص��كل وا�ص��ح ، ينذر 
مباأ�ص��اة ، ام��ا زميله��م الثالث ، فق��د بداأ اكر ت�ص��اوؤما ، حيث قال 
انه �ص��يقوم برفع دعوى على امانة بغداد ووزارة الثقافة وجمعية 
الت�ص��كيليني العراقيني ، لتقاع�ص��هم يف احلفاظ على ن�صب احلرية 
ال��ذي ميث��ل رم��زا عراقي��ا ، فائ��ق الهمية عل��ى النط��اق املحلي 
والعربي والعاملي ... فبغداد والعراق ، ميثلهما ن�ص��ب جواد �ص��ليم 

.. ن�صب احلرية ..
غادرُت املقهى ، قبل ان ياأتي �ص��ديقي ، فلم ي�ص��عني البقاء و�صط 
انباء �ص��يئة ، عن ن�ص��ب احلرية ... هذا الن�صب العماق  الذي ميثل 
�ص��جا م�ص��ورا �ص��اغه الفنان العراق��ي ، العامل��ي ، الكبري جواد 
�ص��ليم طيب اهلل ثراه  عن طريق رموز اأراد من خالها �رسد اأحداث 
رافقت تاريخ العراق مزج خالها بني القدمي واحلديث حيث تخلل 
الن�ص��ب الفنون والنقو�س البابلية والآ�ص��ورية وال�صومرية القدمية 
اإ�ص��افة اإىل رواية اأحداث ث��ورة 14 متوز 1958  ودورها واأثرها 
على ال�ص��عب العراقي وكثري من املو�ص��وعات التي ا�ص��تلهمها من 
قل��ب العراق ولعل اأهم ما يجذب ال�ص��خ�س عندما يطالع الن�ص��ب 
للوهلة الأوىل هو اجلندي الذي يك�رس ق�صبان ال�صجن الذي يتو�صط 
الن�ص��ب ملا فيه من قوة واإ�رسار ونقطة حتول تنقل ق�صة الن�صب 
من مرحلة ال�صطراب والغ�صب واملعاناة اإىل ال�صام والزدهار..

ل اتخي��ل يوم��ا ، ان العراق �ص��يكون با ن�ص��ب احلري��ة ؟ ول اأظن 
اإن هذا الت�ص��ور �ص��يكون على بال احد ، فن�ص��ب احلرية ، والعراق 

�صنوان ، احدهما �صورة عن الأخرى ..
ايتها ال�صمائر ا�صتيقظي قبل ان تقع الفاجعة !

اجمل تعليق على الفيسبوك
عندما تتذوق ال�صعوبات يف حياتك �صي�صبح عقلك اكرب من عمرك 
بكثري فكل اذى هو م�صتوى جديد من الن�صج ومن ليتاأمل ليتعلم 

القردة سبب انتشار 
اإليدز وعندها قد ينتهي

انتهاء الحرب 
الروسية اليابانية

 دراسة: غالبية
 مرضى االكتئاب بال رعاية كافية

اأول حالة اإيدز كانت ب�صبب حتور فريو�س ال�صمبانزي يف ج�صم 
الإن�صان

يب��دو اأن دواء تناول��ه اآلف الأ�ص��خا�س الذي��ن يعان��ون م��ن 
اأمرا���س معوي��ة قد �ص��اهم يف ال�ص��يطرة على فريو���س )اإت�س.
اآي.يف( ل��دى الق��ردة، ا�ص��رعى ذل��ك اهتماما كب��ريا من مدير 
املعاه��د الوطنية للح�صا�ص��ية والأمرا�س املعدية يف بيثي�ص��دا 

بولية مارياند الأمريكية.
واأعط��ت درا�ص��ة اأمريكية حديثة اأما بالق�ص��اء على الفريو�س 
الذي انت�رس بعد ذلك اإىل 36.7 مليون اإن�ص��ان حول العامل، من 
خال دواء تناوله اآلف الأ�ص��خا�س الذين يعانون من اأمرا�س 
معوية و�ص��اهم يف ال�ص��يطرة على فريو�س )اإت���س.اآي.يف( لدى 

القردة.
وعادة ل ي�صعر الدكتوراأنتوين فاوت�صي، مدير املعاهد الوطنية 
لاأمرا���س املعدية، باحلما�ص��ة عادة حيال نتائج الدرا�ص��ات 
الت��ي جت��ري عل��ى احليوان��ات، لك��ن نتائ��ج الدواء، ا�ص��رعت 

اهتماما كبريا منه.

1666 -خمود حريق لندن الكبري الذي دمر ما يربو على 10 اآلف بناية 
ا فقط. من بينها كاتدرائية القدي�س بول وجنمت عنه وفاة 16 �صخ�صً

القي���رس بطر���س الأول يفر���س على جميع الرج��ال با�ص��تثناء رجال الدين 
والفاحني �رسيبة على اللحى يف حماولة للت�صبه بالغرب.

1725 - املل��ك لوي���س اخلام���س ع���رس مل��ك فرن�ص��ا يت��زوج م��ن ماري��ا 
ليزين�صكا ابنة ملك بولندا.

1860 - اإجنلرا وفرن�صا والنم�صا وبرو�صيا ورو�صيا يتفقون على ا�صتقال 
�صوريا.

1905 انتهاء احلرب الرو�صية اليابانية بتوقيع معاهدة بورت�صموث
اإىل القطب ال�صمايل. 1909 - امل�صتك�صف الأمريكي روبرت بريي ي�صل 

1925 - املل��ك ف��وؤاد يقيل عب��د العزيز فهمي من وزارة احلقانية ب�ص��بب 
كتاب علي عبد الرازق

1939 - الوليات املتحدة تعلن حيادها يف احلرب العاملية الثانية.
1944 - قوات احللفاء حترر العا�صمة البلجيكية بروك�صل.

1950 - اجلمعية التاأ�ص�ص��ية ال�ص��ورية ُتقر الد�ص��تور اجلديد للباد وتعيد 
انتخاب ها�صم التا�صي كرئي�س ل�صوريا.

اأظه��رت درا�ص��ة دولية دعمته��ا منظمة ال�ص��حة العاملي��ة اأن الأغلبية 
العظم��ى مم��ن يعانون من الكتئ��اب والذين يق��در عددهم بنحو 350 
مليون �ص��خ�س على م�ص��توى العامل ل يتلقون احل��د الأدنى من العاج 

املنا�صب.
ووجدت الدرا�ص��ة التي �ص��ملت قرابة 50 األف �ص��خ�س يف 21 دولة اأنه 
حت��ى يف البلدان الغنية التي تتوفر بها خدمات �ص��حية جيدة ن�ص��بيا 
يح�صل 20 باملئة بالكاد من مر�صى الكتئاب على العاج املنا�صب.

اأما يف البلدان الفقرية فاإن الو�ص��ع اأكر �ص��وًء فقد وجدت الدرا�ص��ة اأن 
واح��دا فق��ط من بني كل 27 مري�ص��ا بالكتئاب يح�ص��ل على الرعاية 

الكافية.
وق��ال جراه��ام ثورنيكروفت ال�ص��تاذ يف جامعة كينج��ز كوليدج يف 
لن��دن "الكثري من العاج الذي يقدم حاليا ملر�ص��ى الكتئاب مل يحقق 

الهدف منه"
ودع��ا املوؤ�ص�ص��ات املحلية والعاملي��ة لزيادة امل��وارد وتوفري خدمات 
ال�ص��حة النف�ص��ية على نطاق اأو�ص��ع "مبا ل يدع اي مري�س بالكتئاب 

دون عاج".

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

العثور على "ركبتي" الملكة مورينيو متهم بسبب "ثروته السرية"
نفرتاري

"سر الثراء".. اختيار واحد اتبعه كل أصحاب الماليين
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