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خیلی راحــت می توان به فیلم هشــت یار اوشــن یا 
 Ocean’s 8به عنوان یک فیلم معمولی و »زنانه ای« 
نگاه کرد، درواقع تغییر جنســیت فیلم هــای زنجیره ای 
که مردان آنها را به وجود آورده اند. هشــت یار اوشن دارای 
کلیشــه های دخترانه بسیاری اســت، مانند زرق و برق، 
جواهرات، ســاندرا بوالک و میهمانی مــوزه متروپولیتن 
نیویورک یا Met Gala .فیلم هایی کــه درباره دزدی 
و سرقت ساخته می شوند، وقتی نشــانه های واقع گرایانه 
 Mad داشته باشند، کیفیت بهتری خواهند داشت. فیلم
Money که در آن دایان کیتون، کویین التیفا و کیتی 
هولمز نقش بازی می کننــد، می خواهند از بانک مرکزی 
پول بدزدند. این فیلم که اقتباسی از تله فیلم انگلیسی به 
نام Hot Money اســت، موضــوع آن از یک گنگ 
واقعی الهام گرفته شده اســت. استیو مک کویین درحال 
فیلمبرداری فیلم جنایی و ترسناک چهار زن بیوه با بازی 
وایوال دیویس، میشــل رودریگز، الیزات دبیکی و سینتیا 
اریو است. این چهار نفر نقشــه می کشند تا سرقتی را که 
همسران تبهکارشــان هنگام اجرای آن کشته شده اند، 
به پایان برســانند. این که بگوییم دزدی و سرقت از لحاظ 
ســنتی کار مردانه ای اســت آیا تعریف تلقی می شود یا 
توهین؟ در واقعیت، براســاس آمار اف بی آی، سرقت کار 
مردانه ای اســت. در فیلم ها هم همین طور اســت.  تمام 
شــخصیت های زن فیلم تخیلــی Set It Off که در  

سال1996 ساخته شده، انگیزه های باورپذیری داشتند. 
در این فیلم گذشته سخت شخصیت ها، تبعیض و استثمار 
را می توانستید باور کنید. این زن ها هیچی برای از دست 
دادن ندارند و باید حق شان را پس بگیرند. شخصیت های 
 فیلم مک کویین هم تم مشابهی دارند. اما این موضوع برای

  Ocean’s 8صدق نمی کند، با این حال همچنان این 
فیلم می تواند نماینده حرکتــی رو به جلو در جنایت زنانه 
باشد که این زنان در کارشان بسیار حرفه ای هستند. آنها 
جنایتکاران ماهری هستند. ساندرا بوالک نقش خواهر دنی 
اوشن را بازی می کند، اما خودش به تنهایی می تواند سرقت 
را برنامه ریزی کند. تیم بوالک همچنین مهارت و توانایی در 
جعل اسناد، هک کردن، فریب دادن و دغل کاری دارند تا 
این برنامه را اجرا کنند. داستان فیلم فقط درباره پول نیست، 
بلکه درباره انتقام، عشق به حقه بازی و فرصتی برای لباس 
شیک پوشیدن و رفتن به میهمانی موزه متروپولیتن است. 

یک سرقت زنانه درجه یک و تماشایی
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کیم در حلقه محافظان

روزنامه هرالد چاپ اســترالیا در عکس نخست 
صفحه اول خود به محافظان پر تعداد کیم جونگ 
اون کــه او را احاطــه کرده اند توجه کرده اســت. 
کیم جونگ اون در ســفری که طوالنی ترین سفر 
خارجی اش بود به ســنگاپور رفت و با ترامپ دیدار 
کرد. در این ســفر نیز محافظان پرتعدادش گرد او 

حلقه زدند. 

گلندا جکسون در مراسم تونی
گلندا جکسون، هنرپیشــه باتجربه انگلیسی 
در مراسم اهدای جوایز تونی که مربوط به تئاتر 
برادوی است، برنده بهترین هنرپیشه نقش اول 
زن شــد. او دو بار برنده جایزه اســکار بهترین 
بازیگر زن، برای فیلم های زنان عاشــق )19۷1( 

و لمسی از عزت )19۷۴ (شده  است.

کشفی بزرگ در مسیر درمان 
سرطان پروستات

روزنامه دیلی میرور از کشــفی بــزرگ برای درمان 
سرطان پروستات خبر می دهد. این روزنامه می نویسد 
یک تست ساده دی ان ای که تنها 10پوند هزینه دارد 
می تواند نشــان دهد که آیا فرد به سرطان پروستات 

مبتال خواهد شد یا خیر. 

ک
وس

 کی

در جدول رتبه بندی دانشــگاه های دنیا که به وســیله 
شرکت QS انجام می شود دانشگاه های انگلستان بعد از 
دوسال که رو به سرازیری بودند، امسال وضعیت بهتری 
پیدا کرده اند. از ۷6 موسسه آموزشــی بریتانیایی که در 
رتبه بندی امسال حضور دارند، ۴1 موسسه نسبت به سال 
گذشته در رتبه باالتری قرار گرفته و بقیه به همان اندازه در 

رتبه های پایین تری قرار گرفته اند. 
به گــزارش گاردین، اما یکی از این دانشــگاه ها دالیل 
بسیاری برای جشــن گرفتن دارد. از زمانی که داده های 
مربوط به رتبه بندی موسسات آموزشی مستقل در سال 
2010 جمع آوری شده اند انگلستان برای اولین بار نماینده 
جدیدی دارد: دانشگاه آکســفورد از رقیب دیرینه خود، 

دانشگاه کمبریج،  پیشی گرفته است. 
پیشــرفت آکســفورد در درجه اول به دلیل عملکرد 
تحقیقاتی پیشرفته آن اســت: این دانشگاه وزین جهانی 
بیشتر از دانشــگاه کمبریج مقاله های آکادمیک منتشر 
می کنــد و از تعداد بســیاری از این مقاله هــا به عنوان 
مرجع استفاده می شود. مهم تر از همه، تا آن جایی که به 
رتبه بندی مربوط می شود، تاثیرگذاری تحقیقات دانشگاه 
آکسفورد با در نظر گرفتن تعداد کارمندان آن بیشتر است 
چون نشان می دهد اســتفاده بهینه ای از آن ها می شود. 
آکســفورد که همچنین به خاطر سیستم آموزشی اش 
معروف اســت ســایز کالس هایش از تمام کالس های 

موسسه های آموزشی انگلستان کوچکتر است.  
کشورهای دیگر هم برای جذب دانشجوهای بین المللی 
تالش های بســیاری کرده اند. وزارت آمــوزش و پرورش 
روســیه قصد دارد تا ســال 2025 پذیرش دانشجوهای 
بین المللــی را ســه برابر افزایــش دهد. هفتــاد درصد 
دانشــگاه های برتر روســیه در مقیاس های بین المللی 
رشد کرده اند. مهم ترین دانشگاه روسیه، دانشگاه دولتی 

لومونسف موسکو همچنان جزء صد دانشگاه برتر جهان 
به شمار می رود. 

اما در حال حاضر، بیشــترین دانش آموزان بین المللی 
برای رفتن به آمریکا دالیل بهتری دارند. چهار دانشــگاه 
برتر دنیا، ام آی تی، استنفورد، هاروارد و کل تک به ترتیب 
آمریکایی هستند و دانشگاه ام آی تی هفت سال است که 

در باالترین رده قرار دارد. 
سیستم کلی آموزشی آمریکا هم نسبت به سال گذشته 
بهتر شده است. دو دانشگاه دیگر هم در رده صد دانشگاه 
برتر قرار گرفته اند و دانشــگاه های بیشــتری پیشرفت 

کرده اند. 
با این حال،  دانشگاه های برتر آسیا هم جایگاه خود را در 
میان بهترین دانشــگاه های جهان محکم کرده اند. چین 
نسبت به سال 2010 توانسته اولین موسسه آموزشی را در 
میان 20 موسسه برتر جهان داشته باشد. دانشگاه چینهوا 
در چین در رتبه هفدهم قرار دارد. در حالی که دانشــگاه 

توکیو در ژاپن در رده بیست و سوم قرار گرفته است. 
پیشــرفت چین به سرمایه گذاری ســنگین آن ها در 
مقاله های تحقیقاتی مرتبط است: مثال چینهوا مقاله های 
تحقیقاتی بیشتری در پنج سال گذشته نسبت به آکسفورد 
و کمبریج داشته است. با این حال، به مقاله های آکسفورد 
و کمبریج و دانشــگاه هایی ماننــد UCL و امپریال کالج 
لندن  که هر دو در رده 10 دانشگاه برتر قرار دارند، مراجعه 
بیشتری می شــود.چینهوا در رده هفتم جهانی از لحاظ 
میزان مقاله های تحقیقاتی قــرار دارد اما از لحاظ مرجع 

بودن آن مقاله ها در رتبه بیست و هشتم قرار دارد. 
پس در حالی که چینهوا و  دیگر دانشگاه های آسیایی 
سعی دارند تا به دیگر دانشگاه های برتر دنیا برسند، هنوز 
با میــزان تاثیرگذاری و تحقیقــات نوآورانــه ای که در 

دانشگاه های انگلستان وجود دارند، فاصله دارند. 

 رقابت سنگین دانشگاه ها
در کورس 2018

دانشگاه آکسفورد از کمبریج پیشی گرفت اما آمریکا همچنان از همه جلوتر است
دانشگاه ام آی تی هفت سال است که در رتبه اول جهان قرار دارد

تعداد خانه هایی که به 
دلیل فوران آتشفشان 

آیوا در  هاوایی از ماه می 
گذشته تاکنون طعمه 

مواد مذاب شدند. این 
فوران آتشفشان از  سال 

1980 تاکنون سابقه 
نداشته است. 

مالیاتی که در طول یک سال 
دولت مرکزی و دولت های 
فدرال در آمریکا از محل 

پولی که برای شرط بندی در 
مسابقات مختلف ورزشی 

جمع آوری می شود، به دست 
می آورند بالغ بر 3 میلیارد و 

400 میلیون دالر است

وزارت حمل ونقل آلمان 
اعالم کرده است که 

شرکت دایملر کرایسلر 
باید 238 هزار مرسدس 
بنز را به دلیل نقص فنی 
در تجهیزات ایمنی  شان 

فراخوان بازگشت بدهد. 
مرسدس بنز کالسC و 

مدل هایی از مرسدس که 
موتور گازوییلی دارند، باید 
به کارخانه بازگشت داده 

شوند. 

دولت سنگاپور مبلغ 
15 میلیون دالر برای 

برگزاری نشست ترامپ 
و کیم هزینه کرده است. 

پیشتر اعالم شده است که 
کره شمالی هزینه این نشست 

را پرداخت نخواهد کرد. 
دولت آمریکا نیز اعالم کرد 
که تمایلی به این کار ندارد. 
بعد از آن بود که وزیر دفاع 

سنگاپور اعالم کرد که 
دولتش حاضر است هزینه 

این نشست را بپردازد. 

600

3,400,000,000

238000

15,000,000

عکس خ�باعداد روز

دیروز دونالد ترامپ 3 روز زودتر کیک تولدش را فوت کرد. این بار اما او تولد خودش 
را به دور از خاک کشورش و در سنگاپور جشن گرفت. در این تصویر رئیس جمهوری 
آمریکا را می بینید که در مراسم ناهار با لی هیسین لونگ نخست وزیر سنگاپور در حال 

فوت کردن شمع کیکش است.
AP

بزرگترین و کوچکترین اســب های دنیا در کنار هم ایســتاده اند. »بیگ جیک« 
بزرگترین اسب دنیا با 210 سانتیمتر قد )ارتفاع( از سوی گینس به عنوان بزرگترین 
اسب دنیا ثبت شده است و در کنار او، تامبلینا، کوتاه قدترین اسب دنیا با ۴۴ سانتیمتر 

ارتفاع قرار دارد.
CNN

اتاق خواب هتل کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در سنگاپور. این هتل یکی از 
الکچری ترین هتل های سنگاپور به شمار می رود. اتاق خواب دارای یک تخت پادشاهی 
لوکس با بالش هایی از ابریشم است. میهمانان می تواندد دستگاه های الکتریکی مثل 
 المپ ها، تلویزیــون، تهویه مطبوع و چیزهای دیگر را با کنتــرل از راه دور خاموش و 

روشن کنند.
Getty Images
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اه
نگ رافائل نادال، مرد شماره یک تنیس مردان در جهان در مصاحبه با یک مجله ایتالیایی در مورد این 

سوال که آیا تنیس بازهای زن باید به اندازه مردان پول دریافت کنند؟ گفته است که ما نباید حتی 
این سوال را مطرح کنیم، چراکه تعداد تماشاگران مسابقات مردان و زنان متفاوت است. نادال گفته 
است: همان طور که مدل های زن بیشتر از مدل های مرد پول درمی آورند و کسی نمی پرسد چرا، در 

مورد تنیس هم همین طور است. مسابقات مردان، تماشاگران بیشتری دارد.

 رافائل نادال: 
تماشاچیان درآمد 

 تنیس بازهای مرد و زن
 را تعیین می کنند

 جونی میچل
 موفق ترین دختر ساسکچوان

مشهورترین صادرات شــهر دانشجویی شهر 
سرسبز کانادا، جونی میچل، خواننده فولکلور است. 
اما کسانی که تا به حال به ساسکاتون، بزرگترین شهر 
ایالت ساسکچوان با جمعیت 250هزار نفری اش سفر 
نکرده اند ممکن است ندانند که میچل اهل همین 
شهر است. در ساســکاتون تا به امروز هیچ نقاشی 
یا نشــانه ای به افتخار موفق ترین دخترش وجود 
نداشت. حتی در  سال 2013 تالش هایی برای ساخت 
موزه ای به نام جونی میچل انجام شد ولی پول کافی 

برای آن وجود نداشت. 
حاال که میچل بر اثر ســکته ای در  سال 2015 با 
بیماری دست و پنجه نرم می کند، شهر ساسکاتون 
که در آهنگ های اولیه این خواننده و شــاعر نقش 
بزرگی داشته قصد دارد قبل از تولد 75سالگی اش با 
نام گذاری پارکی در کنار رود ساسکچوان و برگزاری 
جشنی آهنگ های »کمکم کن« و »تاکسی بزرگ 
زردرنگ« را به رسمیت بشناسد. عاله بر پارک آبی، 
در یک ســالن تئاتر برادوی هم که در زمان کودکی 

میچل سینما بود تابلویی از میچل نصب خواهد شد.
کانادایی ها به فروتنی شــهرت دارند. باب دیلن 
در مصاحبه ای بعد از نخســتین اجرایش در شهر 
ساســکاتون، آن را »پاریس پریری« توصیف کرد. 
پریری به معنی چمنزار به سه ایالت غربی کانادا یعنی 
ساسکچوان، آلبرتا و مانیتوبا گفته می شود. چارلی 
کالرک،  شهردار ساسکاتون که یکی از طرفداران 
آهنگ های میچل است درحالی در انتخابات 2016 
پیروز شد که خانواده های جوان را دور هم جمع و از 
قومیت های مختلف پشتیبانی کند. جونی میچل در 
آستانه 75 ســالگی اش سالمت کافی برای شرکت 
در مراسم عمومی یا سفر کردن را ندارد. اما او و شهر 
کودکی اش برای نگهداری از میراثش توانستند به 
توافق برسند. میچل که از کودکی اش گیتار و پیانو 
می زند درنهایت به آمریکا می رود و در موســیقی 
فولکلور به شــخصیت تاثیرگــذار بزرگی تبدیل 
می شود. او با آلبوم »آبی« یا Blue بسیار معروف 
می شــود که تا به امروز همچنان پرطرفدار است. 
شرکت رسانه ای NPR در ســال 2017 آلبوم آبی 
را بهترین آلبوم یک هنرمنــد زن نام گذاری کرده 
است. میچل 9 جایزه گرمی شامل جایزه دستاورد 

مادام العمر در  سال 2002 در پرونده خود دارد. 
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در روزهـای پس از بـروز یک حادثه، 
مراقبـت  و  حمایـت  بـه  کـودکان 
بیشـتری نیـاز دارنـد. ممکن اسـت 
خیلـی بترسـند و فشـار زیـادی به 

آنها وارد شـده باشـد.


