منظمت الكوفت للحزب الشيوعي العراقي تقود تظاهرة جماهيريت
مطالبت بتوفير الخذماث والعيش الكريم ومحاربت الفساد االداري
انتصار الميالي
تظاهر نحو الف مواطن من ابناء قضاء الكوفة والمدن التابعة لها ٌوم السبت
23شباط  3122أمام  ،مبنى قائمقامٌة الكوفة وبحضور عدد كبٌر من الفضائٌات
والصحفٌٌن ،مطالبٌن الجهات التنفٌذٌة والحكومٌة باالهتمام بالخدمات وتوفٌر سبل
العٌش الكرٌم ألهالً القضاء والنواحً التابعة له ومحاربة الفساد االداري فً
المشارٌع الخدمٌة والمحافظة على المال العام.

ح٘ثث طالثثا ملودهثثاُ ّى بدثثْر٘ هد ث امج ملة الثثث ملدوٌْٗ٘ثثث ل ثثش مل ث اّ ،مٗجثثاا
ملحلْل للة الث ّمالُدوام بال وال ّملدالح٘ي ّجو٘ع مل ااح٘ي ّمٗقثا خضث ٗا مل ثة٘لث
هي مل وش ّمكدّم رٖ مُازٗجِن ملو لة٘ث علثٔ ععاٗثث مل ث ا ( خةزخٌثث مل ث ٗدث خ ٗثد
عمعِ٘ث) ّ ( ًدط مل ا لل ا هْ للح مه٘ث).
ّرثثثٖ هثثث ك ت لوٌهوثثثث ملحثثثزو مل ثثثْ٘عٖ مل ملثثثٖ ل أُثثثا مالصثثثدا كثثث ٗن بثثثالل علثثثٔ
ملجواُ٘ ملودهاُ ت ّمهام ملوضؤّل٘ي جاء رِ٘ا:
ًحي جواُ٘ هدٌٗث مل ْرث هي مل وال ّملدالح٘ي ّمل ااح٘ي ّمل ضةث ّملوثقدث٘ي ًّضثاء
ّشثثة٘ةث ّطلةثثثّ ،مل ث ٕ زحدٌثثا ًحثثْ تثثٌااٗد ماللد ث م هثثؤاٗي ّمجةٌثثا ملثثْطٌٖ مهلثث٘ي
بثثالدة٘٘ لدحضثث٘ي ّ ث ٌا ملو اشثثٖ ب ثال غن هثثي ملددج٘ ث مج ّمالعُثثاو مل ث ٕ هاعصثثدَ
ملقثثْٓ ملهاله٘ثثث ّب ثثد مى ملحوٌثثا بثثالْعْا ملة ملثثث ّملةثث مهل مل ٘ال٘ثثث مل٘ثثْم ً الثثا
بحقْلٌا ملو ّعث ّملدٖ ُٖ هي تلا هِاه ن.

كوا ً الثا بثالدح ا ملضث ٗع رثٖ مخ ثا مجث مءمج لْ ثع ملةث مهل ّمل
خدهث مبٌاء مل ْرث ّمٗجاا ر ص مل وش لل اطل٘ي ّمالُدوثام بق ثاعٖ ملد
مل
رثثٖ مل ٗثثل ّملودٌٗثثث ّه الجثثث ملد ثثةط رثثٖ مً ثثاء ه ثثاعٗع مل ث
مل كاج ملداصدت ّمعاات ملٌه بو ث ّ مل ث ت مهة٘ث ّه الجثث مالًق
مل ِ بائٖ.

ثط هثي مجثش
ب٘ثث ّمل ثحث
ثثحٖ ّر ثثا
ثا رثٖ ملد٘ثاع

ّخن خ ٘ش ّرد هي ملودهاُ ٗي ن ش ٘اج خوثش مبٌاء ملق اء للدداّض ّخدمعس
ُوْم ملوْمطٌ٘ي ّه ال٘ةِن جث ٓ علثٔ أثث ٍ عقثد لقثاء بث٘ي ملْرثد ّملضثاات ملوضثؤّل٘ي
ملض٘د لائوقام مل ْرث ّعئ٘ش ملوجلش ملةلدٕ ّهدٗ بلدٗث مل ْرث.
ّمشاا مالصدا مبثا ع ملجٌثابٖ لائوقثام مل ْرثث بثدّع ملحثزو مل ثْ٘عٖ مل ملثٖ ّاراعثَ
ملوضدو عي حقثْ مل ث ا ّخةٌ٘ثَ ه ثال٘ةِن ه ث٘ م ملثٔ مل ث٘ث هثي ملد ق٘ثدمج ّهٌِثا
مالامء ملة٘ تح٘ا لل كاج ملود الد ه ِا ّملٔ صْء ملد ٘ط لِث ٍ ملو ثاعٗع صثْمء
هي لةش ملوحارهث مّ ملح ْهثث ملو كزٗثث مّ ملجِثاج مالصد ثاعٗث ،ر٘وثا مكثد علثٔ ثن

تْخَ هع ه ال٘ا مُالٖ مل ْرث ّعرع ملو ك ت ملثٔ ملوحثارو ّهجلثش ملوحارهثث علثٔ
مهش مٗجاا ملحلْل ل ارث ملو ال٘ا ملو ّعث ألبٌاء مل ْرث.

شثثِدج خهثثاُ مج
ر٘وثثا ك ث ج ه ثثااع معاله٘ثثث مى هثثدى هحارهثثث ملٌجثثل مالش ث
ه دلدث ح٘ ًهوثح هٌهوثث ملو ث او للحثزو مل ثْ٘عٖ مل ملثٖ خهثاُ ت جواُ٘ ٗثث
تثثةاا مالعب ثثاء ملوا ثثٖ  9شثثةاط  3122شثثاعا رِ٘ثثا ًحثثْ  011هثثْمطي هثثي مُثثالٖ
ملو او صثاعج هث ّعم بضثْ ملو ث او حدثٔ هةٌثٔ هدٗ ٗثث ملٌاح٘ثث ّطالثا ملْرثد
مل ث ٕ هثثثش مالُثثالٖ ملودهثثاُ ت بدحضثث٘ي مل ثثدهاج ّخثثْر٘ هد ث امج ملة الثثث ملدوٌْٗ٘ثثث
ّمالُدوام بْملع ملدالح٘ي رٖ ملٌاح٘ث ر٘وا خ اعدج ُدارثاج ملودهثاُ ٗي هث اات (ًدثط
مل ا لل ا هْ للح مه٘ث).
ٗث ك مى هدٌٗثثث ملٌجثثل شثثِدج عثثدا هثثي ملد ال٘ثثاج ملضثثلو٘ث ح٘ ث علقثثح الردثثاج مهثثام
هؤصضثثث ملضثثجٌاء ّه دثثا هجلثثش ملٌثثْمو رثثٖ ملوحارهثثث خ الثثا ب ً ثثا ملضثثجٌاء
ملض٘اصثث٘٘ي ثثحاٗا شثثةاط  2994ر٘وثثا خ جثثح خهثثاُ ت جواُ٘ ٗثثث مخ ث ٓ صثث٘ م هثثي
ً ثثا ثثثْعت مل ث ٗي ّتثثْال ملثثٔ هدٌٗثثث ملٌجثثل ملقدٗوثثث ه ث ّعم ب ثثاع مل ثثاا
ّمل صثْل شثاعكح رِ٘ثثا هٌهوثث ملٌجثثل للحثزو مل ثْ٘عٖ مل ملثثٖ للو الةثث بوحاعبثثث
ملدضثثاا مالامعٕ ّهداب ثثث خٌد٘ث ملو ثثاعٗع مل ده٘ثثث ّخحضثث٘ي هدث امج ملة الثثث ملدوٌْٗ٘ثثث
ّخثثثْر٘ رثثث ص مل وثثثش لل ثثثاطل٘ي ّخد ٘ثثثش لثثثاًْى مل ثثثواى مالجدوثثثاعٖ ل ةثثثاع ملضثثثي
ّملو ْل٘ي ّمالعمهش ّمل٘داهٔ.
ر٘وثثا مكثثد ملوضثثؤّل٘ي علثثٔ خ ثثاهٌِن هثثع ه ال٘ثثا مبٌثثاء ملوحارهثثث رثثٖ عوثثْم ملوثثدى
ّعر ِا ملٔ ملجِاج ملو ٌ٘ث للوداب ث ّمخ ا مالج مءمج ملالزهث.

