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كالفـيــسـو الـذي يــعـمل سـائق
دراجة اجـرة ان يسـفر احلوار
عن اي نتيـجة. وقال ان "حزب
الـوحـدة من اجل اجلـمـهـوريـة
(احلــــــاكم) ســــــيــــــمــــــاطـل مع
ـــــعـــــارضــــة.  ســـــيـــــجــــرون ا
مـناقشـات ويوقعـون اتفاقا لن
حتترمه احلكومة. االمر نفسه
يتكرر ونحن تعبنا. فرّطنا في
احلـوار فـي هـذا الـبـلـد".وعـلى
شبكات الـتواصل االجتماعي
يغلب التشاؤم على التعليقات
الـــتي تـــنـــتـــقـــد هـــذا احلـــوار
اجلـــــديـــــد في تـــــوغــــو الـــــتي
حتـكــمـهـا عــائـلـة واحــدة مـنـذ
خـــمـــســـ عـــامـــا.وكـــان فــور
غـناسـيـنغـبي تـولى احلكم في
بدعم من اجليش خلفا 2005
لـوالده اجلـنـرال غنـاسـينـغبي
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ـا الـذي حـكم الـبالد بال ايـاد
مـنـازع لـ 38عـامــا. وقـد اعـيـد
انـــتـــخــابـه مــرتـــ في 2010
و 2015في انــــــتــــــخــــــابــــــات
ـــعـــارضـــة عـــلى اعـــتـــرضت ا
نــــتــــائــــجــــهــــا.ومــــنــــذ احالل
الـتعـددية في بدايـة تسعـينات
ـــــاضي عــــقــــــــــــد الــــقــــرن ا
حوالى  15حـوارا ومحـادثات
في لـومي لم يـسـمح اي مـنـهـا
بــــالــــتـــوصـل الى الــــتــــنـــاوب
السياسي او الى تغيير كبير.
وتـــــعـــــديـل عـــــدد الـــــواليـــــات
الــرئـاسـيــة وطـريـقــة االقـتـراع
وارد في "االتــفـاق الــســيـاسي
الـشـامل" الـذي ابرم في 2006
لكنه لم يطبق يوما مع ان ذلك
ـكن ان يــؤدي الى الـتــهـدئـة
في بــلـد شــهــد بـعــد انـتــخـاب
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تـزاحـمت االفـكار وتـشـتت الذهن عـنـد عقـد الـعـزم على كـتـابة مـايـجول في
ـطـلـقـة ـدنــيـة ا اخلـاطــر عـتب عـلى تـراث وفــلـكـلـور يـحـتــضـر بـ تـزاحم ا

ؤطر جلوانب احلياة العصرية . وسومة بهوية السباق التكنلوجي ا ا
ا كـانت بالـغة الصـعوبـة واالهم منـها هـو احلل والنـتاج فـمحو الـبدايـة لطـا
الـبحث عن التراث والفلكلور ومنها االمثال الـشعبية البغدادية والريفية هو

قصود . مكمل الطروحات البحث عن الهوية في ظل االندثار والتذويب ا
امـا االنـدثار فـهـو مثـلـمـا اسلـفـنا فـأنه يـستـنـد عـلى متـغـيرات احلـيـاة التي
ارغــمت الـفــرد الـعــراقي عـلى الــعـيش بــدوامـة " الــعـمل والــعـمل " ومن ثم

االرهاق التام دون االكتراث جلمالية احلياة والتراث ومنها االمثال .
يـضاف الى ذلك هو ظـهور مفـردات عابثـة اخذت مساحـة وافردت لنـفسها
حـيزا من االولوية واالهـمية وقد تـنطق على السـنتنا دون قـصد مع التجدد

على مستوى عشر سنوات .
قروءة واالكـثر من هذا فـهو قلة الـتأكيد عـلى هذا االمر من قبل الـوسائل ا
رئية ونخص بالذكر هنا الدراما التلفزيونية واالذاعية وحتى سموعة وا وا
ذكر خلواص الـتراث والفلـكلور واالكثر مهـد وا ـسرح والسيـنما فأنـها ا ا

منها االمثال .
ـصرية تتفوق كثيرا في ـقارنة لوجدنا ان الدراما ا فـلو اجرينا جانبا من ا
الـطرح التـراثي علـينا  مـايؤهلـها الى التـسيـد في الطرح والـتثبـيت اضافة
واقف نـخص منـها الى الـتـوظيف اجلـميل لـلـمثل الـشعـبي في االحـداث وا

شاجرات والعتب والكره واحلسد . ا
ثل الـشـعـبي في سـيـاقات االبـتـعـاد الـذي اصاب الـفـرد في طـرح مـفـردة ا
حـياته افقـدته جزءا من ملح الـتذوق السـاحر الذي يـضفي لونـا من التنوع

باالضافة الى الترسيخ في جذور اجملتمع وتقوية اواصره .
ولـعـل االمـثـال الـتي بـقــيت راسـخـة في الـذهن وقــد تـنـتـهي بـنــهـايـة الـعـقـد
اجلـاري هي " بخيرهم ماخيروني بشرهم عـمو عليه" والتي تضرب للسيء
ــثل هـذه والــذي يـعم بــفـعــله عـلى اجلــمـيع والن اجملــتـمع اصــبح زاخـرا 
ـثل يـشـفي الـغـليل ويـقـلل الـغـضب واالحـتـقان الـشـخـصـيـات فأن تـداول ا

الذي اصاب الناس .
ئات من اضـافة الى ب " حانة ومانة ضـاعت حلايانه " مع العشرات بل ا

االمثال التي ذهبت ادراج الرياح وبقي مايعد على اصابع اليد .
خـوفي يزداد كل حلظـة وساعة ويـوم من والدة جيل اليعـلم شيئـا عن جملة
االمـثال الـشعـبية الـتي جاهـد فيـها الـعديد من الـكتـاب ومنـهم العالمـة عبد
ـرحوم الـرحـمن التـكـريتي فـي جمـهـرة االمثـال البـغـدادية  ومـا مـر علـيه ا
الـفنـان راسم اجلمـيلي في سـلسـلة " بـغداديـون " واعطى لالمـثال مـساحة
هـمة  اضافة الى رتكـزات االجتماعـية التـراثية ا صـغيرة بـاعتبارهـا من ا

االمثال الشعبية للشيخ جالل احلنفي البغدادي .
ومن هـنـا فأن الـرجاء والـتأكـيـد يتـوازيان ويـصبـان في نـقطـة االلتـقاء وهي
الـضرورة احلتمـية خللق بـيئة منـاسبة العادة جـمهرة االمثـال الى الواجهة
اجملـتمعيـة من خالل الدراما التلـفزيونية واالذاعـية اضافة الى االصدارات

والكتب واجملالت التي تعنى وتؤكد على اهمية التراث والفلكلور .
نع من اضافة فقرات جميلة ب الـبرامج الصباحية والشبابية كل ذلـك ال
تـعددة ويتم من خاللهـا استضافة الـتي تعرض على الـشاشات العـراقية ا
شـخصية بغدادية لها معرفة ودراية باالمثال واحلكايات البغدادية اجلميلة

التي كانت تروى على لسان اجلد واجلدة .
امـا الصحف فـأن الدور االهم للـمالحق الثقـافية والـتراثيـة سيحـقق الغاية

ختلف شرائحهم وفئاتهم . في قراءة ومواظبة من قبل القراء و
تـسمدة من العصـر العثمـاني وتأثيرات احتالله لـتبقى العـبارات واجلمل ا
لــلـعـراق وحتــديـدا بـغـداد مــسـتـمــرة الى يـومـنــا هـذا في تــداول الـعـبـارات
فـردات التي تدعـونا الى الضـحك واالبتسـامة واالتعـاظ لننهي واالمـثال وا

ثل يقول " حباية حباية تصير كباية " . حديثنا 

لن نـسـمح للـشـيـوعيـ و الـليـبـراليـ بـالـوصول الى احلـكم مـره أخرى ...
ـرشد األعلى للثورة اإلسالمية االيرانية بـهذا التصريح خاطب  مستشار ا
للشؤون اخلارجية السيد علي اكبر واليتي احلضور في مؤتمر التأسيسي
األول للمجمع العراقي للوحدة اإلسالمية والذي يعقد في بغداد هذه األيام
والـذي أثار حفيظة واسـتهجان الكـثير من العراقيـ خصوصاُ على مواقع

التواصل االجتماعي واعتبروه تدخالً في الشؤون الداخلية ..
اً لـه وضعه واليـتي والـذي يـعـتـبر سـيـاسـيـاً مـخـضـرماً و دبـلـومـاسـيـاً قـد
اخلـاص في اجلمـهـورية اإلسالمـية اإليـرانيـة بـاالظافـة الى منـصبـة احلالي
ـثل أحـد الـقـيـادات الـبـارزة و الـقـويـة في ـطـاف هـو  لـكن هـو في نــهـايـة ا
الـتيـار األصولي والـذي يعـتبـر اقوي تـيار سـياسي في إيـران والذي يـتبنى
ـواجـهـة مع اخلـصـوم سـيـاسـيـات مـعـيـنـة تـقـوم عـلى الـتـشـدد و ضـرورة ا
داخـلـياً وخـارجـياً لـذلك فـمـثل السـيـد واليتـي يعـرف مـاذا يقـول وأين يـقول
رشد األعـلى وبغض الـنظر أنه وفي تـوقيت يـتكلم ولـعل السـيد مسـتشـار ا
تـصريحاتـه هذه ال تنسـجم مع احترام الشـؤون الداخلـية العراقـية وسيادة
رة  رأى الـدولة والـذي له تصـريح سابق بضـرورة احتـرامهـا اال أنه هذه ا
ـنــاســبــة وفي بـغــداد بــالــذات مـكــانــاً مــثـالــيــاً ألطالق مــثل هـذه أن هــذه ا
الـتصـريحـات  إليصال رسـالة مـعيـنة الى أطـراف عربيـة إقلـيمـية كـانت لها
رحلة األخيـرة مع العراق بأننـا موجودون بقوة سـياسية تقـارب ودعم في ا
ولن نـسمح بدور أكبر لكم على حساب دورنا وأنكم رغم دعمكم في مؤتمر
الـكـويت وغيـره إال أنـنـا نحن األقـوى في الـعـراق هذه كـانت رسـالته األولى
والـتي خاطـب بهـا التـيارات الـلـيبـراليـة الـعراقـية والـذي بـعضـها مـقرب من
هـذه الدول والـرسالـة الثانـية كـانت ألي طرف سـياسي شـيعي يـتحالف مع
الشيوعيون بأننا لن نسمح للشيوعي والسيد واليتي يدرك جيداً أن حجم
نـظـومة الـسيـاسيـة احلاكـمة لن الـشيـوعيـون ( مع احـترامـنا لـهم ) داخل ا
ح لـقــطع الـطـريق ألي طـرف يـســمح لـهم بـاحلــكم إال أنه بـتـصـريــحه هـذا 
سـياسي شيعي أنه لم يـستطيـعوا ان يجلـبوا الشيـوعيون للـسلطة وان كان

هذا الطرف السياسي الشيعي له وضعه السياسي الكبير نسبياً ..
أذن هي رســالـة واضــحـة وصــريـحـة أن لـن يـتـمــكن من هــو خـارج  دائـرة

التقارب معنا باحلكم في العراق مهما فعلوا ...
هي أيـضــا تـعـبـر عن مـدى حــاجـة طـهـران في هـذا الــوقت بـالـذات لـتـامـ
دن داخل اجلـبهة الغـربية لهـا بعد اإلحداث األخـيرة التي شهدتـها بعض ا

إيران وزيادة الضغط األمريكي عليها ..
ـناسـبـة لكن كـانت أكـثر إمـا الـرسالـة األخـرى فكـانت أيـضا ضـمن نـفس ا
ـقـاومـة)) في في الـعـراق وضـوحـاً واشـد خــطـورة إذا قـال ( أن ((جـبـهـة ا
وسـوريا ولبـنان سـتطرد الـقوات األمريـكيـة من مناطق شـرق الفرات )) في
أشارة الى تواجد القوات األمريكية في غرب العراق وبعض مناطق سوريا
وطـبـعـاً ذكاء الـسـيـد واليتي كـان حـاضـراً في هـذا التـصـريح أيـضاً أذا لم
يـقل مــحـور الـعـراق وسـوريـا ولـبـنــان ألن بـذلك أشـارة الى حـكـومـات هـذه
الـدول والـتي اغـلبـهـا ال تصـرح عـلـناً بـطـرد الـقوات األمـريـكـية مـن بلـدانـها
قـاومة ) في ا اسـتخـدم عـبارة ( جـبهـة ا لـوجود اتـفاقـات دولـية بـينـهم وإ
ـوجودة في الـعراق وسـوريا ولـبنـان كذلك ـسلـحة ا أشـارة الى الفـصائل ا
ـوجه الى األمــريـكـان بـشـكل مـبــاشـر بـأن أقـامـتـكم في شـمـلـت رسـالـته وا
مناطق شرق الفرات لن تكون مريحة وأن قبلوا السكان احمللي بتواجدكم
هـنـاك ...تـصـريـحـات الـسـيــد واليـتي وقـبـلـهـا كـانت تـصـريـحـات لـلـجـنـرال
سـلـيـمـاني وقبـلـهم آلخـرين لن تـكـون األخـيرة طـبـعـاً وهي بـالـتـالي جزء من
شـتعل ب محـور إيران وروسيـا من جهة و مـحور دول اخلليج الـصراع ا
تحدة من جـهة أخرى  وهي تقابل تصـريحات من نفس النوع و الـواليات ا
تـصـدر أحيـانـا من القـيـادة الوسـطى األمـريـكيـة أو الـسيـاسـي األمـريـكان

الذي يزورون بغداد ..
ا سـنشـاهد ـتصـارعـ ر حـمى الـتصـريحـات النـاريـة هذه من الـطـرف ا
انـية الـقادمة في فـيهـا تصعـيدا كـلما أقـترب مـوعد أجراء االنـتخـابات الـبر
الـعـراق في شـهر أيـار الـقـادم والـذي يرى كل من الـطـرفـان فـرصة لـتـقـوية
ـنـطـقـة حـيث تــسـعى أمـريـكـا تـرامب ــا ا نـفـوذهــمـا في بالد الـرافـدين ور

بتقويض النفوذ اإليراني وتقوية نفوذها في مقابل سعي
ـعلن فـي احلفـاظ عـلى مكـتـسبـاتـها طـهـران القـوي وا
فـي الـعــراق بـعـد  2003 والــذي تــراه مـهـم جـداً في
احلـفـاظ على قـوتهـا األقـليـمـة وفرض أرادتـها في في

نطقة .. مواقع أخرى من ا

لم تـــرشح ســـوى مــعـــلــومــات
قــــلــــيــــلــــة عـن احلــــوار الـــذي
يــفــتـــرض ان يــســتــمــر نــحــو
عـشـرة ايـام.ويــتـضـمن جـدول
اعــمـال االجـتـمـاع الـذي كـشف
مـــســاء االحـــد ســـلـــســـلـــة من
الـقضـايا بـيـنهـا "اعادة الـعمل
بــدسـتـور  "1992الـذي يـنص
ـــكــنه عـــلى ان اي رئـــيس ال 
ـنـصب الكـثـر من الــبـقـاء في ا
واليـــتـــ وعــلـى "االنـــتـــقــال"
الــــــســـــــيــــــاسي فـي تــــــوغــــــو
و"االصالحات االنتـخابية". اال
ان مـــصـــادر في مـــحــيـط فــور
غـــنـــاســــيـــنــــغـــبـي كـــررت في
االسابيع االخيرة انه "من غير
الوارد" مـنـاقشـة رحـيل رئيس
الــدولـة فـورا او اي تــعـهـد من

قبله بالتخلي عن السلطة.

غــنــاســيـنــغــبي اعــمــال عـنف
اودت بـــحـــيـــاة حـــوالى 500
تحدة. شخص حسب اال ا
تحدة واالحتاد رحبت اال ا
ــانــيــا االوروبي وســفــارات ا
ـتـحـدة وفـرنـسـا والـواليـات ا
في لـــومي بـــاحلــوار مـــؤكــدة
انـــــهـــــا تـــــشـــــجع "االطـــــراف
الـسيـاسي الـتوغولـي على
الـعـمل بنـيـة حسـنة لـلـتوصل

الى توافق".
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وسـيـحـضـر رئـيس غـانـا نـانا
اكــوفــو-ادو احـد الــوســطـاء
في االزمــة بـدء احلــوار. لـكن
بـــعـــد اعـــمـــال حتـــضـــيـــريـــة
اسـتـمـرت اربـعـة ايـام وشارك
ــثـلـون عن احلـكـومـة فـيـهـا 
عارض واحلزبـ احلاكم وا

{ ريو دي جانيرو- (أ ف ب):
أعـلـنت الـسلـطـات الـبـرازيـلـية
ان ســجـنـاء نــفـذوا عـصــيـانـا
احــــتــــجــــزوا خاللـه حــــراســـا
رهــائن اثــر فــشل مـحــاولــتـهم
الفرار من السجن الواقع قرب
ريـو دى جــانـيـرو من دون ان
تــوضح مـا إذا أســفـر الــتـمـرد

عن قتلى أو جرحى.
وقـــالـت إدارة الـــســــجـــون فى
واليـــة ريــو دى جـــانـــيــرو إن
الـعصـيـان بدأ بـعـد الظـهر فى
سجن "ميلتون دياس مورييرا
دى جــابـيـري" الـذى يـبـعـد 55
كـــلـم عن وسـط مـــديــــنـــة ريـــو
والذى على غـرار بقية سجون

البالد يعانى من االكتظاظ.
وبــــــحـــــــسـب مــــــوقـع "جي"1
اإلخـــبـــارى فـــإن الـــســـجـــنـــاء
ـتـمــردين احـتــجـزوا ســبـعـة ا
حــراس رهــائن بــيــنــهم ثـالثـة

أطلقوا سراحهم الحقا.
وأتى هــــذا الــــعــــصــــيــــان فى
الوقت الذى اعلن فيه الرئيس
مـيشال تـامر اسـتحداث وزارة
لألمـن الـــــعــــــام وعــــــهــــــد إلى
اجلـيش قـيادة قـوات الـشـرطة
فى واليـــة ريـــو دى جـــانـــيــرو
التى زادت فـيهـا كثـيرا أعـمال

العنف.
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ــــرتـــبـــة وحتـــتل الــــبـــرازيل ا
ـيـا لـنــاحـيـة عـدد الـثــالـثـة عــا
الـسجـناء مع  726ألفا و712
سـجـيــنـا كـانـوا مـسـجـلـ فى
رت يونيو  2016أى أكثر 
من الـــقـــدرة االســـتــيـــعـــابـــيــة
الــرســمــيـة لــلــســجــون وفــقـا

الحصاءات وزارة العدل.
وبـحسب منظـمة "كونـيكتاس"
احلـقوقـية غيـر احلكومـية فإن
من السجون البرازيلية 75%
خـاضـعـة لـسـيـطـرة عـصـابـات

نظمة. ة ا اجلر
وسـجـلـت الـبـرازيل فى 2016
رقــمـا قـيــاسـيــا يـبـلغ  61ألـفـا

عدل ة قتل أى  و 619جر
ســـبع جـــرائم فى كل ســـاعــة
بحسـب منظـمة غـير حكـومية

برازيلية.
ويـــبــــلغ مـــعــــدل جـــــــــــــرائم
ـة لكل مـئة القتل  29,9 جـر
ألف نـسـمـة أى مـا يـقـرب من
ثـالث مـــــــــرات أكـــــــــثــــــــــر من
ـئـة ألف مـعــــــــــدل  10 فى ا
ــتـحـدة الـذى تــصـنـفه األ ا
عــــلـى أنه عـــــتــــبــــة الـــــعــــنف

ستوطن. ا
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من جـــانب اخـــر افـــتـــتح  في
لـــومـي امس االثــــنـــ حـــوار
"الــــفــــرصــــة االخــــيــــرة" بــــ
ـــعـــارضـــة في احلـــكـــومــة وا
تــوغـو وسـط ازمـة ســيـاســيـة

مستمرة منذ ستة اشهر.
وقــال جــويـل افــانــدجـــيــغــان
الـــتــاجـــر في لـــومي لــوكـــالــة
فــــــرانـس بــــــرس "انه حــــــوار
الفرصة االخيرة. من مصلحة
ـعـارضـة اخـراج الـسـلـطــة وا
الـبالد نـهـائـيـا من حـالـة عـدم
االستـقرار". واضاف "على كل

معسكر تقد تنازالت".
ـعـارضـة وكـانت الـســلـطـة وا
قررتـا اخيرا االجـتمـاع بيـنما
يــــــــواجه الــــــــرئـــــــيـس فـــــــور
غناسيـنغبي الرئيس احلالي
للـمجمـوعة االقـتصـادية لدول
غرب افـريقيا حـركة احتجاج
شــعـبي كــبـيــرة مـنــذ خـمــسـة
اشــهــر.وتـنــظم مــســيـرات كل
اســبـوع تــقـريــبـا لــلـمــطـالــبـة
بـــــرحــــيـــــله وحتـــــديــــد عــــدد
الـواليات الـرئـاسـيـة بـاثـنـت
ـسـيـرات فـقـط. ويـشـارك في ا
آالف وفي بـــــعض االحـــــيــــان
عـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرات اآلالف مـن
االشــــخــــاص.ويــــعـــطـي هـــذا
احلـــوار بــعـض االمل ولـــكــنه
يـثيـر ايـضـا الشـكـوك في هذا
الــبــلــد الــصــغـيــر الــواقع في
غرب افـريـقيـا. وال يـتوقع ادو
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قوات برازيلية في وضع التأهب القتحام سجن شهد عصيانا

 ÊöŽ«
تـعـلن رئـاسـة جــامـعـة كـركـوك عن
اجــراء مــزايــدة عــلــنـيــة لــتــأجــيـر
(مــرفق اســتــنــســاخ) داخل كــلــيـة
الــــــــطـب يــــــــوم االربــــــــعــــــــــــــــاء
ـصـــادف 2018/3/14 الـسـاعة ا
الـثـانـيـة  عـشـرة ظـهـرا فـي رئـاسة
اجلـامـعة وفق قـانـون بيع وايـجار
امـــــوال الــــدولــــــــــــــــــة رقم (21)
لــســنــة 2013  فــعــلى الــراغــبـ
ـزايـدة مــراجـعـة بـاالشـتــراك في ا
شــعــبــة الــعــقــود احلـكــومــيــة في
رئـاسـة اجلـامـعـة السـتالم نـسـخـة
ـــبــلغ من الـــشــروط لـــقــاء وصل 
قدره (25.000) خـمسـة وعـشرون
الف دينار فـقط غير قـابل للرد يتم
الية في كلية دفعهـا في الشؤون ا
الــطب ويـتــحـمل مـن تـرسـو عــلـيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا

{ كـــراكـــاس - ا.ف.ب: أعــــلن قس
إجنـيــلي غـيـر مــعـروف عــلى نـحـو
يـذكر تـرشـيح نفـسه في انـتخـابات
ـقــبـلـة في فــنـزويال في الـرئـاســة ا
تزايد في جتسيد للتـأثير الديني ا
احلـــيــاة الــســـيــاســـيــة بــأمـــريــكــا

الالتينية.
وقــال خــافــيـــيــر بــيــرتـــوتــشي من
مـؤسـسـة (ذا جـوسـبل تـشـيـنـجـيز)
الـديـنــيـة في إذاعـة عــبـر االنـتـرنت
أريد أن أجعل هذه األمة عظيمة“
ــســـيح في هــذه وأريـــد حــضـــور ا
ـســيح يــطــهــر قـلب أي األمــة ألن ا

مؤمن.”
ومن غــــيــــر احملـــتــــمـل أن يـــشــــكل
بـــيـــرتـــوتـــشي حتـــديـــا لــلـــرئـــيس
الفنـزويلي الذي ال يـحظى بشـعبية
نـيــكـوالس مــادورو والـذي يــسـعى
إلعــادة انـتــخــابه في االنــتـخــابـات

الـــتي جتـــري فـي ابـــريل نـــيـــســان
والــتي وصــفــهــا اجملـتــمع الــدولي
عـــلى نــطـــاق واسع بــأنـــهــا أعــدت
لـــــصــــالـح مــــادورو ولـم تــــتـــــخــــذ
عارضـة الفنـزويليـة قرارا موحدا ا
بـشــأن مــا إذا كـانت ســتــشـارك في

هذه االنتخابات.
ـــغــــني االجنـــيـــلي ولــــكن جنـــاح ا
فـابريـسيـو ألـفارادو في انـتخـابات
الـرئـاسـة في كـوسـتـاريـكـا وظـهـور
مـرشـحـ ديـنـيـ في االنـتـخـابات
ــقــبــلــة في الــســلـفــادور أدى إلى ا
جتـدد الـتـركـيــز عـلى دور الـزعـمـاء

االجنيلي في أمريكا الالتينية.
وليس لبـيرتوتـشي خبرة سـياسية
وتـــصـف مــؤســـســـة (ذا جـــوســـبل
تشـيـنجـيـز) نـفسـهـا بأنـهـا منـظـمة
تـطـوعـيـة ال تـسـعى لـلـربح مـكـرسة

سيحية. لنشر القيم ا


