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الئحة الـ«تايم»

من َتكون شخصية العام؟
قبيل ي��وم�ين م��ن م��وع��د ك��ش��ف االس��م
ال����ن����ه����ائ����ي ،ك���ش���ف���ت رئ����ي����س����ة ت���ح���ري���ر
م��ج��ل��ة ال���ـ«ت���اي���م» األم��ي��رك��ي��ة ،نانسي
غ��ي��ب��ز ،أم����س ،ع���ن ال�لائ��ح��ة ال��ق��ص��ي��رة
الكاملة ألسماء املرشحني للفوز بلقب
«شخصية ال��ع��ام» ،خ�لال مقابلة في
برنامج  TODAYعلى.4 BBC Radio
وشملت القائمة التي تناولتها غيبز:
الرئيس السوري بشار األسد ،مؤسس
م����وق����ع «أم���������������ازون» ج����ي����ف ب����ي����وزس،
س��ي��ن��ات��ور والي����ة ت��ك��س��اس األم��ي��رك��ي��ة
ت����ي����د ك����������روز وامل����غ����ن����ي����ة األم����ي����رك����ي����ة
مايلي س��اي��روس ،إض��اف��ة إل��ى البابا
فرنسيس ،والرئيسني األميركي باراك
أوب����ام����ا واإلي�����ران�����ي ح��س��ن روح���ان���ي،
ووزيرة الصحة والخدمات اإلنسانية
األم����ي����رك����ي����ة ك����اث����ل��ي�ن س���ي���ب���ي���ل���ي���وس،
وال��ن��اش��ط��ة ف��ي ح��ق��وق املثليني إدي��ث

ّ
ومسرب وثائق «وكالة األمن
ون��زور،
ال��ق��وم��ي» األم��ي��رك��ي��ة إدوارد س��ن��ودن.
وأك���ث���ر م���ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه امل��ت��اب��ع�ين هو
غ����ي����اب اس������م وزي�������ر ال�����دف�����اع امل���ص���ري
ال���ف���ري���ق ّأول ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال��س��ي��س��ي
ال��ذي ف��از بلقب شخصية العام ،وفق
استفتاء القراء الذي أجرته الـ«تايم»،
وأعلنت نتائجه أمس الجمعة.
ّ
ع����دد «ش��خ��ص��ي��ة ال���ع���ام» م���ن امل��ج��ل��ة،
ه���و إص������دار س���ن���وي م��ن��ذ ع����ام ،1927
يختار بموجبه محرروها إحدى أبرز
الشخصيات ممن ك��ان لها أث��ر كبير،
سيئ أو ّ
ّ
جيد ،خالل السنة املنصرمة.
وق��د أث��ارت بعض ه��ذه «االختيارات»
ً
جدال كبيرًا في الداخل األميركي (مثل
اختيار آية الله الخميني عام ،)1979
ك���م���ا ت���ع���رض���ت ل��ل��ن��ق��د م��������رارًا ب��س��ب��ب
تركيزها غالبًا على األميركيني.

الهم واألبناء يسمنون
اآلباء يأكلون ّ

الراقصة الكندية على الجليد تيسا فيرتو ( )1989وشريكها الكندي سكوت ميور ( )1987أثناء العرض اللذين قدماه
خالل سباق الجائزة الكبرى الختامي لـ«االتحاد الدولي للتزلج» ( )ISUالذي شهدته مدينة فوكوكا اليابانية األحد
املاضي( .تورو ياماناكا ــ أ ف ب)

«اآلب������اء ي��أك��ل��ون ال��ح��ص��رم واألوالد
ي��ض��رس��ون» .مقولة أثبتتها دراس��ة
ّ
كندية جديدة تفيد بأن إجهاد األهل
الشديد ينعكس سلبًا على أوالدهم
ال����ذي����ن ي����ع����ان����ون م����ن ال����ب����دان����ة .ف��ق��د
اكتشف باحثون في جامعة «سانت
ّ
م���اي���ك���ل» ف����ي ت����ورون����ت����و أن م��ؤش��ر
كتلة الجسم عند أوالد األه��ل الذين
يعانون من اإلجهاد الشديد هو %2
ّ
أكثر من األوالد اآلخرين .صحيح أن

النسبة ق��د ال ت��ب��دو م��رت��ف��ع��ة ،لكنها
ّ
ف���ي ال����واق����ع خ��ط��ي��رة ألن���ه���ا تحصل
عند األوالد الذين ما زالت أجسامهم
وع���ادات التمارين الرياضية لديهم
قيد التطور.
وأضاف كيتان سانكارداس ،املشرف
ّ
ع���ل���ى ال������دراس������ة ،إن�������ه إذا اس���ت���م���رت
زي��������ادة ال��������وزن ع���ل���ى م������دى ال���ح���ي���اة،
فستؤدي إلى بدانة ومشاكل صحية
خطيرة.

جنازة كونية في بريتوريا
يودع ماديبا
العالم ّ
ّ
اليوم ،يجتمع العالم كله في جنوب أفريقيا
ل��ت��أب�ين ن��ي��ل��س��ون م��ان��دي�لا ( 1918ـ���ـ )2013
خ��ل��ال ق������داس س���ي���ق���ام ف����ي اس����ت����اد «س���وك���ر
سيتي» الذي استضاف مباراة نهائي كأس
العالم لكرة القدم عام  .2010خالل الساعات
ُ
املاضية ،اعلن عن مشاركة حوالى  60رئيس
دول�����ة م���ن ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ك���رة األرض���ي���ة،
ً
ف��ض�لا ع��ن شخصيات شهيرة ت��ت��ن ّ��وع بني
ال��س��ي��اس��ة ،وال���ف���ن ،واإلع��ل��ام ،وال��ث��ق��اف��ة في
م��س��ت��ه��ل م����راس����م ال���ت���أب�ي�ن ال���رس���م���ي���ة ال��ت��ي
تستمر أس��ب��وع��ًا .أب���رز امل��ش��ارك�ين :الرئيس
األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب���ام���ا وزوج���ت���ه ،إض��اف��ة
إلى الرؤساء السابقني :جورج بوش االبن،
بيل كلينتون وجيمي كارتر .وينضم إليهم
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،وسلفه
ن���ي���ك���وال س�����ارك�����وزي ،وال���رئ���ي���س اإلي����ران����ي
حسن روحاني ،إضافة إلى رئيس ال��وزراء
ال���ب���ري���ط���ان���ي دي����ف����د ك����ام����ي����رون ،ال��رئ��ي��س��ة
ّ
البرازيلية ديلما روسيف ،علمًا بأن األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون سيحضر
أي��ض��ًا .ع��رب��ي��ًا ،غ���ادر ال��رئ��ي��س الفلسطيني
محمود عباس إلى عاصمة جنوب أفريقيا
ل��وداع مانديال ،فيما كلف ملك األردن عبد

الله الثاني زوج��ت��ه امللكة ران��ي��ا (ال��ص��ورة)
ورئيس وزرائه عبد الله النسور باملشاركة
في الحفل الضخم .أم��ا الرئيس الجزائري
ع��ب��د ال��ع��زي��ز بوتفليقة ،ف��ق��د اخ��ت��ار رئيس
مجلس األمة عبد القادر بن صالح لتمثيله.
وال�ل�اف���ت ك���ان اع���ت���ذار رئ��ي��س وزراء ال��ع��دو
بنيامني نتنياهو عن عدم حضور التأبني
ب���ع���دم���ا ك������ان ق�����د أك������د م����ش����ارك����ت����ه ،ب��س��ب��ب
«مصاريف الرحلة» التي تصل إلى حوالى
مليوني دوالر أميركي لناحية سفره ونقل
طاقمه األمني ،وفق ما ذكرت اإلذاعة العامة
اإلسرائيلية وصحيفة «هآرتس».
وك���ان نتنياهو ق��د واج���ه أخ��ي��رًا ان��ت��ق��ادات
الذع��ة من قبل وسائل اإلع�لام اإلسرائيلية
التي كشفت عن دفعه مليون دوالر تقريبًا
لتمويل صيانة ثالثة منازل تابعة له العام
املاضي ،إضافة إلى فاتورة مياه بقيمة 24
أل��ف دوالر للفيال ال��ت��ي يقطنها واملجهزة
ببركة سباحة في شمال األراضي املحتلة.
ب��ع��ي��دًا ع���ن ال���س���ي���اس���ة ،ت��س��ت��ع��د اإلع�لام��ي��ة
األميركية الشهيرة أوبرا ونفري للمشاركة
ف��ي ت��أب�ين ب��ط��ل ال��ك��ف��اح ض��د ن��ظ��ام الفصل
ال���ع���ن���ص���ري ال������ذي ي��س��ت��م��ر أرب������ع س���اع���ات.
وس��ي��ك��ون ض��م��ن ال��ح��ض��ور أي��ض��ًا أع��ض��اء
ف���رق���ة «س���ب���اي���س غ���ي���رل���ز» ،ون��ج��م��ا ال��ب��وب
اإلي����رل����ن����دي «ب�����ون�����و» ،وال���ب���ري���ط���ان���ي ب��ي��ت��ر
ً
غبريال ،فضال عن املغنية االسكتلندية آني
لينوكس ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد
ب��ي��ك��ه��ام .وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��س��ج��ى جثمان
مانديال في مقر الحكومة في بريتوريا من
األربعاء إلى الجمعة ،يليه احتفال وداعي
ال��س��ب��ت ف��ي ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى م��ش��ارف
ب��ري��ت��وري��ا ،قبل أن ت��ق��ام ال��ج��ن��ازة الرسمية
األح���د املقبل ف��ي ك��ون��و (مسقط رأس���ه) في
إق��ل��ي��م ال��ك��اب ال��ش��رق��ي .ه��ك��ذا ،ن��ك��ون ال��ي��وم
على موعد مع واحدة من أضخم الجنازات
في العالم.
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