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انطلقــت حملــة بنــاء مقــر الحــزب 
اللمســات  بوضــع  العراقــي  الشــيوعي 
ــة  ــت تجرب ــط، وكان ــى الخرائ ــى عل االول
المعمــاري  متميــزة يقودهــا المصمــم 
الخرائــط  وضــع  الــذي  منــى  نعمــان 
مــع  لتتناســب  باســتمرار  وطورهــا 
يكــون  ان  الشــيوعيين فــي  طموحــات 
تاريــخ  فــي  تنويريــة  نافــذة  مقرهــم 
معماريــا  صرحــا  يصبــح  وان  العــراق 

ــرز  ــاء األب ــه البن ــا، فضــا عــن كون وثقافي
البيئــة،  علــى  حرصــه  يشــاطر  الــذي 
وتنطلــق منــه نشــاطات الحــزب الوطنيــة 
وتنجــز  واالجتماعيــة،  والسياســية 
ليبــدأ  األوليــة  مراحلــه  اليــوم جميــع 
ــق  ــات الرســمية لتحقي الشــروع بالموافق
مشــروع الشــيوعيين بإقامــة بيتهــم بيــت 

العراقييــن.

بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين

ــر  ــاء مق ــات لبن ــة التبرع ــتمر حمل تس
الحــزب الشــيوعي العراقــي، والتي ســاهم 
واصدقائهــم  الشــيوعيين  مئــات  فيهــا 
وابنــاء شــعبنا، وهــي أول حملــة تبرعــات 
وطنيــة تســعى إلــى بنــاء مقــر أعــرق 
العــراق،  تاريــخ  فــي  سياســي  حــزب 
حيــث حــرص الحــزب علــى تمويــل بنــاء 
مقــره مــن خــال حملــة وطنيــة يشــارك 

ــي. ــعب العراق ــاء الش ــع ابن ــا جمي فيه

هــذه  فــي  المســاهمة  وتنوعــت 

الحملــة الوطنيــة، ففضــا عــن التبــرع 
المســتمرة،  الحملــة  ضمــن  باألمــوال 
طاقاتهــم  بتســخير  العديــد  شــارك 
اليدويــة  الحــرف  بضمنهــا  المتنوعــة، 
والبــازارات الداعمــة للحملــة، فضــا عــن 
تبرعــات نوعيــة ومهمــة، علــى صعيــد 
خــال  مــن  وفكــري،  وفنــي  ثقافــي 
لوحــات تزييــن المقــر الجديــد ومكتبــات 

متميــزة.

حملة التبرعات

انطلقــت المرحلــة االولــى لحملــة بنــاء 
مقــر الحــزب الشــيوعي العراقــي، حيــث 
شــرعت الفــرق الهندســية بعمليــة فحــص 
التربــة، فضــا عــن تنظيــف قطعــة االرض 
العريقــة والتــي يمتلكهــا الحــزب وكانــت 

تقــف عليهــا قديمــا مطبعــة الحــزب فــي 
ســبعينات القــرن الماضــي، وبعــد انجــاز 
ــم واســتحصال اجــازة  ــط والتصامي الخرائ

البنــاء، تنطلــق اليــوم عمليــة البنــاء.

فحص التربة.. خطوة أولى إلنجاز كبير
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بداية المشوارخيمة التبرعات
مــن خيمــة اللومانتيــه فــي باريــس 
ــي  ــق الشــعب” ف ــث ســاهمت “طري حي
هــذا المحفــل العالمــي، وصــوال إلــى 
ــأم  ــذي الت ــق الشــعب” ال مهرجــان “طري
مؤخــرا علــى حدائق ابــو نؤاس، ســاهمت 
فــرق حملــة بنــاء مقــر الحــزب الشــيوعي 
بجمــع التبرعــات والتعريــف بالحملــة، 

ودعــوة جميــع المواطنيــن للمســاهمة 
المباشــرة ببنــاء أول مقــر حــزب سياســي 
عراقــي عــن طريــق التبرعــات، حرصــا 
ــخ الحــزب الشــيوعي  ــى نزاهــة وتأري عل
العراقــي الــذي يفخــر تأريــخ العــراق 
ــاس وهمومهــم. ــه مــن الن ــه وقرب بنزاهت


