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بریتانیا طوالنی ترین رکورد قبلی خود برای تولید 
برق بدون اســتفاده از زغال سنگ را شکسته است. 
شبکه برق بریتانیا گفت که این دوره برای ۹۰ ساعت 

ادامه داشت و درنهایت عصر دوشنبه پایان یافت.
این طوالنی تریــن دوره تولید برق بــدون اتکا بر 
زغال ســنگ از زمان شــروع انقالب صنعتی است 
و رکورد قبلی ۷۶ ســاعت و 10دقیقه را که در  سال 

۲۰۱۸ در این کشور ثبت شد، می شکند.
دولت بریتانیا برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
قصد دارد آخرین نیروگاه برق زغال سنگ این کشور 

را تا ۲۰۲۵ از رده خارج کند.
دانکن برت، مدیر عملیات شبکه ملی برق بریتانیا 
گفته اســت که »این اتفاق واقعا بزرگی اســت.« او 
گفت: »همه به هوای آفتابی که شاهد بودیم، مربوط 
می شود، در نتیجه تقاضا پایین بوده، به عالوه مقدار 
زیادی برق از صفحات زیبای خورشیدی تولید شده 

است.«
او گفت که بریتانیا در جریان تعطیالت عید پاک 
یک چهارم برق خود را از منابع خورشیدی گرفت و 
مقادیر مشابهی هم از نیروگاه های هسته ای و گازی 

تولید و بقیه از اروپا وارد شد.
بریتانیــا برای نخســتین بار از قــرن نوزدهم در 
آوریل ۲۰۱۷ یک روز کامل را بدون سوزاندن زغال 

تجربه کرد. به گفته شــبکه ملی برق،  سال گذشته 
زغال ســنگ کمتر از ۱۰ درصد منبع تولید انرژی را 
تشکیل می داد و در  سال ۲۰۱۹ از این کمتر خواهد 
بود. با این حال کارشناسان اخطار می دهند که برق 
تولیدی از زغال حاال عمدتا با سوزاندن گاز جایگزین 

شده، نه سوخت های نوین.
آنها همچنین می گویند که اتکا به گاز، بریتانیا را در 
برابر نوسان بازارهای بین المللی آسیب پذیر می کند 
و برای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه کاهش 

گازهای گلخانه ای به قدر کافی پاکیزه نیست.
براساس »قانون تغییرات اقلیمی« که  سال ۲۰۰۸ 
تصویب شد، بریتانیا باید تولید گازهای گلخانه ای 
خود را تا ۲۰۵۰ -نسبت به  سال ۱۹۹۰- ۸۰ درصد 

کم کند.

بریتانیا رکورد تولید برق بدون   زغال را شکست

که
 این

و  
روزنامه هرالد چاپ اسکاتلند از بزرگترین مالک زمین 
در این کشور نوشته که در حمالت تروریستی سریالنکا 
ســه فرزند خود را از دست داده اســت. این حمالت 
تاکنون 290 کشــته به جا گذاشــته که در میان این 

تعداد، 9 تبعه انگلیس نیز دیده می شوند. 

هفته نامه نیویورکر آمریکا روی جلــد این هفته خود 
طرحی از کلیســای نوتردام پاریس را منتشر کرده است. 
این کلیسا یک هفته پیش در آتش سوخت و آتش نشانان 
بعد از 8 ســاعت موفق به خاموش کردن آتش شدند، اما 

بخش های اعظم کلیسا در آتش سوخت. 

روزنامه یواس ای تودی چاپ آمریــکا در روز زمین 
در مطلبی، جهانی را تصویر کرده که انسان باید بعد از 
تغییرات آب و هوایــی در آن زندگی کند. این روزنامه 
نوشته انسان ســاالنه 37 گیگا تن مونواکسیدکربن و 
دیگر گازهای گلخانه ای به اتمسفر زمین تزریق می کند.

ک
وس

 کی

با انتشار اپیزود دوم از فصل آخر سریال بازی تاج و تخت، 
دیروز خبری مبنی بر دســتمزدهای بازیگران شاخص این 
سریال  منتشر شد. نخستین ســوالی که احتماال برای شما 
پیش می آید این است که دســتمزد این بازیگران در سال 
2019، چه میزان  با دســتمزد آنها در فصل نخســت این 
سریال متفاوت است. اگر بخواهیم پاسخی کوتاه به این سوال 
بدهیم، آن پاسخ این خواهد  بود:   »خیلی! « در این گزارش 
قصد داریم به ســواالتی در مورد دســتمزد ستاره های این 

سریال پاسخ دهیم. 
امیلیا کالرک

امیلیا کالرک که در این سریال نقش دنریس تارگرین 
یا مادر اژدهاها را بازی می کند، یکی از 5 بازیگر اصلی این 
ســریال  اســت که برای بازی در فصل 7 و 8 این سریال، 
قرارداد 500 هزار دالری برای هر اپیزود امضا کرده است. 
با توجه به این که  فصــل هفت این ســریال، 7 اپیزود و 
فصل هشــتم هم 6 اپیزود دارد، درآمد خالص او به حدود 
13 میلیون دالر رسیده اســت.  او به واسطه بازی در این 
سریال توانسته با برندهایی مثل جواهرات دیور و دولس 

و گابانا کار کند. 
نیکوالی کاستر والدو

نیکوالی کاستر والدو در این سریال نقش جیمی لنیستر 
را بازی می کند و یکی از 5 بازیگر اصلی بازی تاج و تخت است 
که  برای بازی در دو فصل پایانی این سریال، قرارداد 500 هزار 
دالر به ازای هر اپیزود بسته اســت که درآمد خالص او را به 
 حدود 16 میلیون دالر می رســاند. البته بیشتر ثروت آقای 
کاســتر والدو به خاطر بازی در فیلم هایی مثل »سرکرده« و 
»ســه  چیز« و همچنین قرارداد با محصوالت مردانه لورئال 

پاریس است. 
پیتر دینکلیج

پیتر دینکلیج یکی از پنج بازیگر اصلی سریال بازی تاج و 
تخت اســت که در این سریال، نقش تیریون لنیستر را بازی 
می کند.  او نیز مانند امیلیا کالرک و نیکوالی کاســتروالد، 
قرارداد 500 هزار دالری به ازای هــر اپیزود را برای دو فصل 
پایانی این سریال  بسته است. براساس وبسایت »سلبریتی 
نت ورث«، دینکلیج برای بازی در دو فصل پایانی این سریال، 
6.5 میلیون  دالر دســتمزد گرفته که درآمد خالص او را به 
15 میلیون دالر رسانده است. او تنها بازیگر این سریال است 
که جایزه »امی«  را، آن هم سه بار دریافت کرده است. بخش 
اصلی ثروت او به خاطر بازی در فیلم هایی مثل »انتقام جویان؛ 
جنگ بی نهایت«،   »سه بیلبورد خارج از ابینگ«، »میزوری« و 

»پرندگان خشمگین« است. 

کیت هرینگتون
کیت هرینگتون که در این سریال نقش جان اسنو را بازی 
می کند نیز مانند سه نفر پیشین، قرارداد دستمزد 500 هزار 
 دالری بــرای هر اپیزود را در دو فصل آخر بســته اســت. در 
نتیجه او هم برای دو فصل پایانی این سریال دستمزدی برابر با 
  6.5 میلیون دالر دریافت کرده و درآمد خالص او به این ترتیب 
به 12 میلیون دالر رسیده است. او در کنار بازی در این  سریال، 
در فیلم هایی همچون »چگونه اژدهای خود را آموزش دهیم« و 
»مرگ و زندگی جان اف داناوان« بازی کرده است.  او همچنین 
با برندهایی مثل لباس مردانه جیمی چو، نیسان اینفینیتی و 

دولس و گابانا در کنار امیلیا کالرک قرارداد بسته  است. 
لنا هدی

شــاید درآمد 9 میلیون دالری خانم لنا هدی، بازیگر نقش 
سرسی لنیستر در این سریال نسبت به همکارانش کم به نظر 
 برسد، اما چیزی نیست که آن را دست کم بگیریم. او برای بازی 
در دو فصل پایانی این ســریال 6.5 میلیون دالر دریافت  کرده 
اســت. او همچنین در کنار بازی در این سریال، در فیلم هایی 
همچون »جنگ با خانواده ام«، »غرور و تعصب و  زامبی ها« و 
»ابزارهای مرگبار؛ شــهر استخوان ها« نیز بازی کرده است. او 
همچنین برای یک کلیپ تبلیغاتی برای مرسدس  بنز، دیالوگ 

گفته است. 
میسی ویلیامز

ویلیامز، که در ســریال نقش آریا استارک را بازی می کند، 
قرارداد 150 هزار دالری برای هر اپیزود بسته است. وبسایت 
  »هالی وود ریپورتر« نوشته است که با توجه به این مبلغ قرارداد، 
ظاهرا او یک بازیگر درجه دو در این ســریال به شمار  می آید و 
دستمزدش کمتر از یک سوم، 5 بازیگر اصلی این سریال است. 
اما این مبلغ، پیش از مذاکرات برای دو فصل  پایانی بوده است 
و پس از این مذاکرات، قرارداد او بــه 300 هزار دالر به ازای هر 
اپیزود افزایش یافته اســت. او در کنار این  ســریال در سریال 
»دکتر هو« و فیلم »جهش یافته های جدید« نیز بازی کرده 

است. 
سوفی ترنر

سوفی ترنر که در سریال در نقش سانسا استارک ظاهر شده 
است نیز مانند ویلیامز، بازیگر درجه دو به حساب آمده است. 
 البته هنوز کسی نمی داند که مبلغ قرارداد او در دو فصل پایانی 
چقدر است. اما دستمزد او برای فصل های پیشین، 150  هزار 
دالر به ازای هر اپیزود بوده است. اما این میزان، پیش از مذاکرات 
برای فصل 7 و 8 بوده است. به نوشته وبسایت   »سلبریتی نت 
ورث«، درآمد خالص او 6 میلیون دالر بوده است. سوفی ترنر در 

فیلم هایی مثل »مردان ایکس« نیز بازی  کرده است. 

درآمد میلیونی چهاربازیگر اصلی  بازی تاج و تخت

دستمزد هر اپیزود 500 هزار دالر!

افت شدید محبوبیت ترامپ پس از 
انتشار گزارش مولر

بر اســاس یــک نظرســنجی جدید، 
محبوبیــت دونالد ترامپ بعد از انتشــار 
گزارش رابرت مولر کاهــش یافته و افتی 
5 درصدی را  تجربه کــرده و به ۳۹ درصد 
رسیده است. براساس نظرسنجی صورت 
گرفته از ســوی »پولتیکــو/ مورنینگ 
کانســالت  سوروی«،  مشــخص شده که 
تنها ۳۹ درصد از رأی دهندگان آمریکایی 
عملکرد دونالد ترامپ را در کاخ سفید تأیید 
می کنند و  این پایین ترین میزان محبوبیت 
ثبت شده برای ترامپ در این نظرسنجی ها 
از اوت ۲۰۱۷ تاکنون اســت. این  درحالی 
است که  تا چند روز پیش محبوبیت ترامپ 

در این نظرسنجی ها معادل ۴۴ درصد بود.   
ترامپ همچنین بعــد از وقایع مرگبار 
ناشی از تجمع نژادپرستان سفید پوست 
در شــارلوتزویل آمریکا هــم محبوبیت 
۳۹ درصــدی  را تجربــه کرده بــود. در 
نظرســنجی جدید همچنین ۵۷ درصد از 
رأی دهندگان گفتند که با عملکرد ترامپ 
در کاخ سفید  مخالف هستند. به رغم این 
افت محبوبیت ترامپ، اما به نظر می رسد 
که اکثریت آمریکایی ها همچنان مخالف 
درخواســت  برخــی از دموکرات ها برای 

استیضاح ترامپ هستند . 
در این نظرســنجی تنهــا ۳۴ درصد از 
رأی دهندگان گفتند که از آغاز استیضاح 
ترامپ از سوی کنگره حمایت می کنند، اما 
در  مقابل ۴۸ درصد گفتند که به عقیده آنها 

کنگره نباید ترامپ را استیضاح کند.    
این نظرســنجی از ۱۹ تــا ۲۱ آوریل با 
پرســش از ۱۹۹۲ رأی دهنده انجام شده 
است.  نتایج این نظرســنجی چند روز 
بعد از  انتشار گزارش رابرت مولر، بازرس 
ویژه  تحقیقات در مــورد ارتباط کمپین 
ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ ترامپ با روسیه 

منتشر شده  است. 

چهره

یک مقام ارشد دولت 
سریالنکا بمب گذاری های 
روز یکشنبه این کشور را 
اقدامی در تالفی حمالت 
تروریستی به دو مسجد 

در نیوزیلند خواند. رووان 
ویجواردنه، وزیر مشاور 

در امور دفاعی دولت 
سریالنکا به پارلمان 

این کشور عنوان کرد، 
به اعتقاد وی دو گروه 
افراط گرای داخلی در 

سریالنکا مسئول رخ دادن 
این حمالت هستند. وی 
اظهار کرد: »تحقیقات 
اولیه فاش ساخته این 

حمالت اقدامی به تالفی 
حمالت به مساجد در 

نیوزیلند بوده اند.«

دولت ونزوئال اعالم کرد 
که دو راهپیمایی بزرگ 
برای مقابله با اعتراضات 

اپوزیسیون برگزار می شود. 
این دو راهپیمایی خیابانی 

به درخواست نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری 

ونزوئال روز شنبه و دیگری 
در یکم ماه می برابر با روز 
»کارگر« برگزار می شود. 

هکتور رودریگز، رهبر 
حزب سوسیالیست مادورو 
در ونزوئال اعالم کرد: »از  
اعضا و طرفداران خود این 

را می خواهیم که در این دو 
راهپیمایی بزرگ شرکت 

کنند.« دولت درحالی 
خواستار برگزاری این 

دو راهپیمایی شده است 
که سه روز پیش خوآن 
گوایدو، رئیس جمهوری 

خودخوانده نیز اعالم کرد 
که در نظر دارد بزرگترین 

اعتراضات در کشور را 
برگزار کند.

سریالنکا بمب گذاری های 
اخیر را انتقام حمله به مساجد 

نیوزیلند دانست

دولت ونزوئال خواستار 
برگزاری دو راهپیمایی بزرگ 

برای مقابله با اعتراضات شد

عکس خبراخبار روز

پاریس، فرانسه- کارگران در حال مقاوم ســازی بخش هایی از کلیسای سوخته 
نوتردام هستند.

Reuters

بیتلیس، ترکیه- مردی در بارش سنگین برف درحال قدم زدن است.
Getty

سئول، کره جنوبی- بودایی هایی که درحال جشن گرفتن تولد بودا هستند.
Reuters
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گاه
ن مرکز تحقیقات پیو، اندیشکده ای آمریکایی مستقر در واشینگتن دی سی با انتشار نتایج یک تحقیق 

صورت گرفته در چندین کشور جهان اعالم کرد که ۵۱ درصد از مردم آمریکا موافق تقویت نقش مذهب 
در کشورشان هستند؛ درحالی که ۱۸ درصد از ساکنان آمریکا خالف این باور را دارند. براساس نتایج این 
تحقیق از میان ۲۷ کشور مورد مطالعه، ژاپن با ۱۵ درصد و فرانسه با ۲۰ درصد کمترین نسبت افراد موافق 

با تقویت جایگاه مذهب را در خود جای داده اند.

51 درصد از مردم 
آمریکا موافق 

تقویت جایگاه دین 
در جامعه هستند
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.


