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افزايش مرگ و مير در سرماي اروپا
با گسترش موج سرما در قاره اروپا در روزهاي اخير 10 نفر جان خود 
را در لهستان از دست دادند، مردي در بلژيک و تعدادي بي خانمان در 
ايتاليا نيز براثر سرماي شديد جان خود را ازدست دادند. اغلب قربانيان 
سرماي گزنده در زمستان زيباي اروپا بي خانمانان بي سرپناه هستند. 
کاهش ش��ديد دماي هوا در اروپا، ادامه س��فر را براي پناهجوياني که 
رهسپار اروپاي شمالي و غربي هستند بسيار سخت کرده است.دما در 
برخي از مناطق بالکان به منهاي ۲۷ درجه سانتي گراد رسيده است و در 
چنين شرايطي تنها پتو، کاله و گاه يک سوپ داغ، محافظ پناهجوياني 
است که خارج از اردوگاههاي رسمي به سر مي برند.در بلغارستان دو 
پناهجوي عراقي در اثر سرماي منهاي ۲0 درجه جان باختند. بدن يخ 
زده آنها روز جمعه توسط روستائيان در جنگلي در نزديکي مرز ترکيه 
يافت شد.در شمال يونان نيز روز سه شنبه، بدن بي جان يک مهاجر 
۲0 س��اله افغان پيدا ش��د.وضعيت اسکان پناهجويان در جزاير يوناني 
نيز اسفناک گزارش مي شود. آدريان ادواردز، سخنگوي کميسارياي 
عالي پناهندگان س��ازمان ملل با هش��دار درباره سرماي هوا، خواهان 
س��رعت بخش��يدن به انتقال پناهجويان از جزاير يونان به س��رزمين 
اصلي اين کشور يا ديگر کشورهاي اروپايي شد. او از کشورهاي عضو 

اتحاديه اروپا خواست به تعهداتشان پايبند بمانند.

انفجار در شرق بغداد با ۶۳ کشته و زخمي
 ي��ک منب��ع پليس ع��راق از انفجار 
خودروي بمب گذاري شده در شرق 
بغ��داد خب��ر داد. گروه تروريس��تي 
داع��ش در بيانيه اي مس��ئوليت اين 
انفج��ار را برعهده گرفت.به گزارش 
س��ايت ش��بکه س��ومريه نيوز، اين 
انفجار خودروي بمب گذاري ش��ده 

ديروز در منطقه جميله در ش��رق بغداد رخ داده و اس��کاي نيوز اعالم 
کرد، 1۳ تن در اين انفجار کش��ته و ۵0 تن زخمي ش��دند.نيروهاي 
امنيت��ي مح��ل انفجار را محاصره کرده و تدابير امنيتي در اين منطقه 
اتخاذ ش��ده اس��ت.همچنين گروه تروريس��تي داعش مسئوليت اين 
انفج��ار را برعه��ده گرفت.اخيرا نيز انفجار ديگري در منطقه العبيدي 

در شرق بغداد رخ داده بود.

تاکيد ژاپن در تقويت فعاليت اقتصادي با روسيه
نخست وزير ژاپن در مصاحبه اي تاکيد کرد، فعاليت اقتصادي مشترک 
روسيه-ژاپن در جزاير مورد مناقشه کوريل به دستيابي به يک معاهده 
صلح بين دو کش��ور کمک خواهد کرد.به گزارش اس��پوتنيک، شينزو 
آبه، نخس��ت وزير ژاپن در مصاحبه اي که  ديروز منتش��ر ش��د، گفت، 
فعاليت اقتصادي مشترک روسيه و ژاپن در جزاير مورد مناقشه کوريل 
جنوبي مي تواند به رسيدن به يک معاهده صلح ميان دو کشور کمک 
کند.وي در اين مصاحبه که با ش��بکه تلويزيوني "ان.اچ.کي" انجام 
ش��د گفت: مطمئنا، اين مي تواند امتياز بزرگي براي دس��تيابي به يک 
معاهده صلح محس��وب ش��ود.در ماه دسامبر گذشته والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه به ژاپن سفر و با شينزو آبه ديدار کرد. در نتيجه 
اين سفر دو طرف توافق کردند تا فعاليت هاي اقتصادي مشترکي در 
جزاير کوريل آغاز کنند که در نتيجه آن فضاي مثبتي براي مذاکرات 
بر سر معاهده صلح ميان دو کشور به وجود آيد.مسکو و توکيو هرگز 
بعد از پايان جنگ جهاني دوم تا کنون به دليل اختالف بر سر جزاير 
مورد مناقش��ه کوريل که در ژاپن "س��رزمين هاي ش��مالي" نام دارند، 

معاهده صلح امضا نکرده اند.

کره شمالي آماده آزمايشات تازه هسته اي
خبرگزاري يونهاپ به نقل از ديپلمات پيشين کره شمالي که در لندن 
مشغول به کار بوده و سپس به کره جنوبي گريخته است، گزارش داد 
که رهبري کره شمالي اهدافي براي توسعه موشک هاي بين  قاره اي 
با قابليت حمل کالهک هاي هس��ته اي تا پايان س��ال ۲01۷ و آغاز 
سال ۲01۸ تعيين کرده است.وي گفت: »کره شمالي با در نظر گرفتن 
تغييرات به وجود آمده در آمريکا و کره جنوبي، اهدافي براي توس��عه 
کالهک هاي هس��ته اي کوچک که بر روي موش��ک ها قرار گرفته و 
به امريکا برسد، دارند. اين اهداف قرار است تا اواخر سال ۲01۷ يا ۲01۸ 
اجرايي ش��وند.«در عين حال، خبرگزاري رسمي کره شمالي در تاريخ 
پنجم ژانويه گزارش داد مراحل آماده سازي براي آزمايش موشک هاي 
بالس��تيک بين قاره اي در کره ش��مالي در حال اتمام است.کيم جونگ 
اون« رهبر کره شمالي در پيام سال نو ميالدي خود به مردم گفت که 
»کره ش��مالي در صورت عدم توقف سياس��ت هاي خصمانه امريکا در 
قبال اين کشور، پتانسيل هاي نظامي خود را تقويت خواهد کرد.«وي 
تاکيد کرد که تعهد رهبري اين کشور به ايده »توسعه همزمان اقتصاد 
و تقويت پتانس��يل هاي بازدارنده اتمي« همچنان به قوت خود باقي 
است. اون در اين سخنان، کره شمالي را »يک قدرت اتمي در شرق« 
 خوانده اس��ت. مصوبه هاي ش��وراي امنيت سازمان ملل، کره شمالي 
را از آزمايش موشک هاي بالستيک منع کرده است. پيونگ يانگ بر 
پايه اصل دفاع از خود در قبال سياست هاي خصمانه واشنگتن، اين 

اسناد سازمان ملل را به رسميت نمي شناسد.

2۶ هزار بمب آمريکا در هفت کشور جهان
براساس نتايج يک آمار، آمريکا در سال ۲016 حدود ۲6 هزار بمب در 
خاک هفت کشور دنيا ريخته است. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، 
براس��اس نتايج يک آمار آمريکا در س��ال ۲016 حدود ۲6 هزار بمب در 
خاک هفت کشور دنيا ريخته است. ميکا زينکو کارشناس آمريکايي  اين 
بررسي را انجام داده و آن را در پايگاه اينترنتي  موسوم به " شوراي روابط 
بين المللي منتشر کرده است. اين بررسي نشان مي دهد آمريکا 1۲19۲ 
بمب در سوريه، 1۲09۵ بمب در عراق، 1۳۳۷ بمب در افغانستان، 496 
بمب در ليبي، 4۳ بمب در يمن، 1۲ بمب در سومالي و سه بمب در پاکستان 
ريخته است.از سوي ديگر ائتالف بين المللي مبارزه با داعش که آن را 
آمريکا فرماندهي مي کند در بيانيه اي که در ماه دسامبر صادر کرد، اذعان 

کرد در حمالت هوايي اين ائتالف 1۷۳ غيرنظامي کشته شده اند.

دريچه بحران نيروي انساني در خدمات بهداشت انگليس افزايش درآمدها در آمريکا   
اگرچه ميزان اش��تغالزايي در ماه دس��امبر کم بوده اس��ت اما درآمدها 
 افزاي��ش داش��تند ام��ري ک��ه تصوي��ري ناواضح از اقتصاد را نش��ان

 مي دهد. 
به گزارش وال استريت ژورنال اشتغالزايي در ماه گذشته رشدي نداشته 
اس��ت ام��ا کارمندان و کارگران پ��س از مدتها انتظار با افزايش درآمد 
روبرو ش��دند که نش��انه خوبي از بهبود بازار کار از هفت س��ال گذش��ته 
تاکن��ون اس��ت و به نفع خانوارهاي آمريکاي��ي خواهد بود.درآمدهاي 
 مش��اغلي غيراز ش��اخه کش��اورزي در ماه دس��امبر افزايش داش��ته

 است. 
براس��اس آمار بازارکار نرخ بيکاري به 4.۷ درصد رس��يده اس��ت اما 
در اواخر س��ال ۲016 به پايين ترين س��طح خود رس��يده است.افزايش 
درآم��د ۲.9 درص��د ب��وده اس��ت. بهتري��ن ميزان افزاي��ش درآمد در 

آمريکا س��ال ۲009 اس��ت. طبق اين گزارش دونالد ترامپ اقتصادي ثابت را به ارث برده اس��ت که در مس��يري 
خاص قراردارد.در حاليکه درآمدها بهبود يافته اما رش��د اقتصادي کم بوده اس��ت. دولت اوباما در س��ال گذش��ته 
 ميالدي ۲.۲ ميليون ش��غل ايجاد کرده اس��ت. دونالد ترامپ در جريان کمپين انتخاباتي خود همواره اين آمار را 

ساختگي مي خواند.

بحران در بخش نيروي انس��اني س��ازمان خدمات ملي بهداش��ت باعث 
انتقاد و اعمال فش��ار به ترزا مي نخس��ت وزير انگليس ش��ده اس��ت.به 
گزارش گاردين، هش��دار نس��بت به بس��ته ش��دن بيمارستان ها به دليل 
مش��کالت مالي افزايش يافته اس��ت. حزب کارگر و ليبرال دموکرات به 
برنامه هاي دولت معترضند. س��ازمان صليب س��رخ انگليس هش��دار داد 
بخ��ش خدمات بهداش��تي و پزش��کي انگليس با »بح��ران نيروي کار« 
مواجه ش��ده اس��ت. سرويس سالمت همگاني انگليس موسوم به ان اچ 
اس، با »بحران نيروي انس��اني« مواجه ش��ده اس��ت زيرا بيمارس��تان ها 
و س��رويس هاي آمبوالنس اين کش��ور در تالش براي پاس��خ گويي به 
در خواس��ت هاي فزآينده مي باش��ند. اين موضوع پس از جان باختن دو 
بيمار پس از انتظار طوالني در راهروهاي بيمارستان مطرح شده است. 
مسئوالن پزشکان اعالم کردند بيماران بيشتري ممکن است به سبب 

آشوب هاي موجود در ان اچ اس جان خود را از دست بدهند. جان باختن اين افراد سبب بروز ادعاهايي در اين باره شد 
که سرويس سالمت همگاني انگليس »از هم فروپاشيده است« و انتظار طوالني براي مداوا، کمبود شديد تخت هاي 
بيمارس��تاني و کمبود پرس��نل س��بب به وجود آمدن ش��رايطي ش��ده است که پزشکان انگليسي آن را »بيچارگي بيش 

از اندازه بيماران« توصيف مي کنند.

گروه بين الملل: نشريه فارين پاليسي ترکيه را به عنوان دومين 
منطقه خطرناک جهان در س��ال ۲01۷ اعالم کرد.بر اس��اس 
اي��ن مقال��ه ترکيه در رديف دوم اين 10 منطقه خطرناک جهان 
ق��رار دارد. درحاليک��ه دولت اردوغان در تالش براي بازگش��ت 
به قدرت دوران طاليي خود است و به سرکوب مخالفان ادامه 
مي دهد حمالت تروريس��تي در اين کش��ور باعث شده تا ترکيه 

روبه انزوا برود.
کاهش قدرت ترکيه با درگيريهاي داخلي و خارجي ���

طبق گزارش فارن پاليس��ي اس��امي ده نقطه خطرناک جهان 
ب��ه ترتي��ب : س��وريه / ع��راق ، ترکيه ، يم��ن، منطقه صحراي 
ب��زرگ آفريق��ا و حوزه رود چاد، جمه��وري دموکراتيک کنگو، 
س��ودان جنوبي، افغانستان، ميانمار، اوکراين، مکزيک بوده اند. 
تحليل ه��اي عمي��ق و اساس��ي در خصوص اين که چرا در اين 
مناطق درگيري به وجود آمده صورت گرفته اس��ت که يکي از 
اين تحليل ها اشاره به گسترش ابعاد جنگ داخلي سوريه به تمام 
جهان است. در بخش مربوط به ترکيه ذکر شده: درگيري هاي 
به وجود آمده از 1۵ جوالي ۲016 )کودتاي نافرجام در ترکيه( 
۳۵0 هزار نفر را تحت تاثير قرار داده است. در حين درگيري هايي 
که ميان نيروهاي حکومتي و نيروهاي پ ک ک در جريان بود، 
رخ دادن کودتاي نافرجام در اين کشور باعث اخراج 100 هزار 
نفر از کار ش��د و بحث ها در خصوص سيس��تم رياست جمهوري 
در ترکيه به اين تنش ها افزود. روي گرداني ترکيه از آمريکا و 
نزديک شدن اين کشور به روسيه نيز از اين تنش ها کم نکرد. 
صنعت گردشگري ترکيه در سالهاي اخير به دليل ناآراميها در 
کشور همسايه، سوريه و درگيريها با پ ک ک شاهد رکود کم 
سابقه اي بوده است. کشوري که زماني ششمين مقصد محبوب 
گردش��گران بود، مدتي اس��ت که براي جذب گردشگران دچار 

مشکل جدي شده است. صنعت گردشگري حدود ۵ درصد توليد 
ناخال��ص داخل��ي ترکيه را تامين مي کند و براي حدود ۸ درصد 
نيروي کار اين کشور شغل فراهم کرده است. اين امر بر کاهش 

ارزش لير ترکيه و ضعف اقتصادي تاثير گذار بوده است.
بازگشت به سوي شرق ���

نخس��ت وزير ترکي��ه در دي��دار با رئيس جمهور ع��راق بر لزوم 

همکاري دو کش��ور جهت ازبين بردن تروريس��م تأکيد کرد.به 
گزارش اس��کاي نيوز، هدف از س��فر دو روزه ييلديريم به عراق 
مهار کردن تنش هاي ميان دو کشور به دليل حضور نيروهاي 
ترکيه در شمال عراق است. ييلديريم نيز از پيروزي هاي بزرگي 
که نيروهاي عراقي در جنگ عليه داعش کسب کرده اند، ابراز 
خرسندي کرد و گفت: اين پيروزي ها براي از بين بردن نهايي 

تروريسم در منطقه مهم هستند. بايد جهان را از شر تروريست ها 
ره��ا ک��رد. ييلديري��م پس از ديدار با مقامات عراقي راهي اربيل 
ش��د تا با مقامات اقليم کردس��تان نيز ديدار کند. دراين ميان 
نعمان کورتولموش معاون نخس��ت وزير ترکيه به اش��تباه بودن 
سياست هاي آنکارا در قبال سوريه اذعان کرد. تالش اردوغان 
براي برقراري نظام رياستي در ترکيه، به حاشيه راندن مخالفان، 
تنش در روابط با کردها و آمريکا مسائلي هستند که آينده امنيتي 
مل��ي ترکي��ه و حکومت رج��ب طيب اردوغان را با تهديد روبرو 
خواهد کرد. ترکيه که در حال حرکت به س��وي نظام رياس��تي 
است طرف هاي مخالف را به حاشيه مي راند. مخالفان هم هشدار 
داده اند که اين تصميم نظام براي ثبات داخلي خطرناک است. 
اين تصميم براي ثبات داخلي و وحدت س��رزميني ترکيه آثار 
منفي به دنبال خواهد داشت. همچنين تحوالتي مانند ائتالف 
منطقه اي و نزديک ش��دن ترکيه به ايران و روس��يه ش��کاف را 
در روابط ميان ترکيه و واش��نگتن افزايش خواهد داد اردوغان 
نمي توان��د ب��ه طور کامل به ويژه درباره مس��اله کردها در برابر 

ديکته هاي آمريکا تسليم شود. 
او کردها را تهديدي براي امنيت ملي ترکيه به شمار مي آورد. از 
اين رو، اردوغان پس از تالش هاي نافرجام براي کودتا در ترکيه 
و متهم کردن آمريکا در اين زمينه، تالش کرد با روسيه روابط 
برقرار کند تا وضعيت اقتصادي را بهبود بخشد و از برگ برنده 
روابط با روس��يه و ايران در برابر غرب و به ويژه امريکا اس��تفاده 
کند. در حالي که اروغان منتظر مش��خص ش��دن سياست هاي 
دونالد ترامپ رئيس جمهوري جديد آمريکا اس��ت. او هرگز از 
برگ برنده روابط با روسيه براي وارد کردن فشار به امريکا چشم 
پوش��ي نخواهد کرد.اما در اين ش��رايط ترکيه هزينه بااليي را 

خواهد پرداخت. 

اقتصاد و سياست آنکارا در معرض آسيب های جدی است

ترکيه دومين منطقه خطرناک جهان 

عكس  روز

معترضان مکزيکي به افزايش قيمت بنزين – رويترز موج سرما در ترکيه – AFPتونل تلويزيوني در آمريکا – رويترز

شبکه الجزيره فايل هاي ويدئويي در اختيار دارد که نشان مي دهد ديپلمات هاي 
رژيم صهيونيستي در لندن تالش  مي کنند سياست مداران انگليسي که آنها را 
غير همسو با تل آويو مي دانند، برکنار کنند. الجزيره در اين رابطه به مدت شش 
ماه از يک ديپلمات رژيم صهيونيس��تي فايل هاي تصويري جمع آوري کرده 
است. به گزارش شبکه الجزيره، فايل هاي تصويري که به دست آمده اند، نشان 
مي دهد که اين ديپلمات اسرائيلي به کمک رابرت هالفون، معاون آموزشي وزير 
کشور انگليسي در تالش است تا آلن دانکن، از اعضاي ديگر حزب محافظه 

کار و وزير مشاور در امور خارجه برکنار کند. 
آلن دانکن به انتقاد از س��اخت ش��هرک هاي يهودي نش��ين اس��رائيل در کرانه 
باختري معروف است.الجزيره مي گويد هفته آتي فيلم مستندي چهار بخشي 
را پيرامون اين افش��اگري منتش��ر مي کند. روزنامه هاي "ميل آن س��اندي" و 
گاردين و پايگاه "ميدل ايس��ت آي" بخش��ي از اين فايل هاي ضبط ش��ده را از 
ش��بکه الجزيره به دس��ت آورده اند و ديروز گزارش هاي ويژه اي در خصوص 
اين مس��اله منتش��ر کردند.در همين حال، سفارت رژيم اشغالگر صهيونيستي 

به دليل اين ويدئو عذرخواهي کرده است.
س��ردبير ميدل ايس��ت آي در خصوص اين مس��اله نوش��ته اس��ت: افشا شدن 
فايل هاي محرمانه نفوذ اسرائيل در داخل حزب محافظه کار حاکم در انگليس 
را برمال مي کند. جاسوس��ان اس��رائيلي برکناري وزير مش��اور در امور خارجه 
را مورد بررس��ي قرار مي دهند و به واداش��تن نمايندگان جهت مطرح کردن 
س��واالتي از نخس��ت وزير افتخار مي کنند. روزنامه ميل آن س��اندي نيز مقاله  
مهمي را از يک وزير س��ابق در راس��تاي رس��وايي البي صهيونيس��تي منتشر و 
اعالم کرد: زمان آن فرارسيده است که اين مشکل که اسرائيل سياستمداران 

انگليس را خريده، پايان يابد.

دسيسه اسرائيل براي برکناري مقامات انگليس 

محمد البرادعي، رئيس پيش��ين آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم کرد که 
فعاليت هاي سياسي خود در مصر را بعد از سه سال وقفه، ازسر خواهد گرفت. 
به گزارش سايت ارم نيوز، محمد البرادعي، ديپلمات و سياستمدار سرشناس 
مصري در مصاحبه با ش��بکه ماهواره اي "العربي" که بخش اول آن منتش��ر 
شده، گفت: من بعد از 1۲ سال فعاليت در آژانس بين المللي انرژي اتمي و چهار 
س��ال فعاليت در داخل مصر، براي س��ه س��ال کار را کنار گذاشتم.وي گفت: در 
طول آن 16 سال سختي که سپري کردم دائما تالش کردم تا بگويم يکديگر 
را نکش��يد و با هم همزيس��تي مس��المت آميز داشته باشيد.البرادعي که در سال 
۲01۳ معاون عدلي منصور، رئيس جمهور موقت مصر بود و در جريان کشتار 
اخوان المسلمين توسط ارتش از سمتش کناره گيري کرد.او درباره دور شدن 
از فعاليت سياسي طي سال هاي اخير گفت: من از فعاليت هايم دوري گزيدم تا 
به ديگران فرصت دهم. من بسيار ناراحت بودم چراکه حرف هايم درست بود.

البرادعي با روي کار آمدن ژنرال سيسي به عنوان رئيس جمهور مصر و بسته 
شدن فضاي سياسي اين کشور به ويژه در دوران سرکوب اخوان المسلمين، از 
سياست دوري گزيد.وي درباره حضورش در رسانه ها و بازگشت به فعاليت هاي 
سياس��ي گفت: اکنون بايد هر کس��ي با مهارتي که دارد کمک و صحبت کند. 
اوضاع مصر و جهان عرب تنها با توافق و تفاهم حل مي ش��ود.گفته مي ش��ود 
البرادع��ي ک��ه درياف��ت جايزه صلح نوب��ل ۲00۵ را نيز در کارنامه دارد، خود را 
ب��راي رقابت ه��اي انتخابات��ي مصر آمده مي کند. در صورت صحت اين امر، او 
اصلي ترين رقيب ژنرال سيس��ي خواهد بود.اين نخس��تين مصاحبه البرادعي 
با يک رس��انه عربي از س��ه س��ال پيش تاکنون است. وي در چهار بخش ديگر 
اين مصاحبه درباره ديدگاهش براي آينده مصر و بحران هاي جهان عرب از 

جمله سوريه و فلسطين صحبت خواهد کرد.

ورود البرادعي به سياست مصر

همزمان با انتقاد دونالد ترامپ از سياستهاي اقتصادي چين، داماد رئيس جمهوري 
منتخب آمريکا در جلس��ه اي با بزرگترين س��رمايه گذاران چيني در نيويورک 
ش��رکت کرد.به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، 16 نوامبر جرد کوش��نر، داماد 
ترامپ تنها چند روز پس از انتخاب وي به عنوان رئيس جمهوري جديد آمريکا 
جلس��ه اي را با گروهي از بزرگترين تجار چيني برگزار کرد.نکته جالب در اين 
بين ش��عارهاي تبليغاتي ترامپ در آس��تانه انتخابات عليه سياس��تهاي چين و 
وعده بازنگري در روابط اقتصادي با پکن بود.اين درحالي است که در آن روز 
وو شيائوهي، رئيس شرکتهاي والدورف و شرکت بيمه آنبانگ با سرمايه ۲۸۵ 
ميليارد دالري درحال توافق بر سر يک سرمايه گذاري مشترک با داماد ترامپ 
و يکي از نزديکترين مشاوران وي در منهتن بود.هدف از اين همکاري به نظر 
بازسازي خيابان پنجم 666 است که نگين امپراطوري امالک کوشنر به شمار 
مي رود. آنبانگ که داراي روابط نزديکي با دولت چين اس��ت ش��اهد کاهش 
س��رعت معامالت امالک خود در آمريکا در دوره رياس��ت جمهوري اوباما بود 
که علت آن خطرات امنيت ملي ناشي از سرمايه گذاري خارجي اعالم شده بود.
اما اکنون اوضاع تا اندازه  زيادي تغيير کرده است. برخالف سازمان ترامپ که 
تمرکز خود را از خريد و فروش به سمت برندسازي نام ترامپ تغيير داد، خانواده 
کوش��نر يکي از بزرگترين س��رمايه گذاران بخش امالک در نيويورک به شمار 
مي رود.البته در توجيه اين مذاکرات ريس��ا هلر، س��خنگوي کوش��نر اعالم کرد 
اين گفتگو که پيش از اين گزارش نشده بود قبل از پيروزي ترامپ و حدود 6 
ماه پيش آغاز شده بود. »جرد کوشنر« داماد »دونالد ترامپ« رئيس جمهوري 
منتخب آمريکا و يکي از مشاوران نزديک وي، گام هايي براي فاصله گرفتن از 
مسئوليت تجارت امالک در نيويورک خود برداشته است. موضوعي که نشانگر 

نزديکي هرچه بيشتر به اتخاذ سمتي در کابينه جديد است.

داماد ترامپ به دنبال سرمايه گذاري با چيني ها
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