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پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

بیت کوین رکورد  9ماهه را شکست
ارزشبیتکوینباجهشیبزرگازهشتهزاردالر
گذشت.بهطوریکهقیمتآندرمعامالتدیروزبا
گذشتن از هشت هزار دالر به باالترین سطح خود

طی  ۹ماه اخیر رسید .این در حالی است که بیت
کوین پس از یک ریزش بزرگ در سال گذشته ،این
روزهادوبارهبهروزهایاوجخودبازگشتهاست.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

آمریکا :انفجارهای فجیره کار ایران است اما سندی نداریم!
آمریکاییها در حالی ایران را متهم به دست
داشتن در انفجارهای بندر فجیره میکنند که
خود اذعان دارند مدرکی در این زمینه در دست
نیست .به گزارش انتخاب به نقل از رویترز یک
مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود،
گفت« :ایران مظنون اصلی در ماجرای حمله به

چهار نفتکش در نزدیکی امارات است اما آمریکا
سند قطعی درباره این که تهران پشت این اتفاق
بوده ،ندارد ».همزمان ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا میگوید« :اگر ایران دست به کاری بزند و
اتفاقی رخ دهد گرفتاری بزرگی برای این کشور
پیش خواهد آمد!»

اخبار

15

الجزیره :پمپئو در بروکسل به اهدافش نرسید

درحالیکهنشستاضطراریکشورهایاروپایی
برایبررسیوضعیتبرجامدوشنبهشبباحضور
وزیرخارجهآمریکادربلژیکبرگزارشد،رسانههای
بینالمللیازناکامیوزیرخارجهآمریکاازاینسفر
و بروز تنش و انتقادات شدید اروپاییها از آمریکا
در این نشست خبر میدهند .به نوشته الجزیره
وزیر خارجه آمریکا تالش کرد اروپا را به قطع امید
از برجام متقاعد کند ،اما دراین باره موفقیتی به
دست نیاورده است .پیشتر گفته میشد که پمپئو
در پی گرفتن یک عکس یادگاری و نمایش اتحاد
با اروپاییها در موضوع ایران است که موفق به این
کارنشد.بهنوشتهدویچهولهوزیرانخارجهآلمان
و انگلیس به همتای آمریکایی خود درباره هرگونه
درگیرینظامیباآمریکاهشداردادهاند.بهگزارش

ایرنا،روزنامهواشنگتنپستمدعیشدهموگرینی
پمپئو را با بی میلی به حضور پذیرفت .موگرینی
خود در نشست خبری بعد از این دیدار گفت« :به
پمپئو صراحت ًا گفتیم که در وضعیت حساسی
به سر میبریم و بهترین روش خویشتنداری
حداکثری و اجازه ندادن به تشدید اوضاع از جمله
حمله نظامی به ایــران اســت ».مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا همچنین در پاسخ به این
ســوال که «آیــا تالش ایــران بــرای ادامــه صــادرات
نفت تا یک میلیون بشکه در روز نتیجه خواهد داد
یا نــه؟» ،گفت :در اینباره نمیتوانم اظهارنظر
کنم .در همین حال روزنامه گاردین هم از بروز
اختالفات جدی در نشست بروکسل بین وزیران
خارجه سه کشور اروپایی و آمریکا خبر داده است.

