انعقاد اجتماع جماهيري لحزب النهضة اإلرتري في لندن

حزب النهضة االرتري في بريطانيا عقد اجتماع جماهيري دعا اليه جموع االرتريين وذلك في يوم السبت الموافق
 2018/1/13م وجاء عقد هذا االجتماع بمناسبة مرور اثنا عشر عاما على تأسيس الحزب استعراضا لمسيرته
وانجازاته واطالع الجماهيري على المستجدات الراهنة في الساحة االرترية حضر االجتماع جمع من االرتريين
الحادبين على مصلحة الوطن وخاصة الذين يعملون في مقاومة النظام وناشطين حقوقيين ومناضلين قدامى وقيادة من
الحزب حضرت بريطانيا للقيام بنشاط سياسي تنويري للجماهير االرترية .
استهل االجتماع بكلمة رئيس فرع بريطانيا وعضو القيادة المركزية للحزب األستاذ جمال فتوي الذي حيا الحضور
وامتن لمشاركتهم في هذا االجتماع معززا من دورهم النضالي وتمنى للجميع بقضاء أمسية ممتعة وعقب ذلك استمع
الحضور لكلمة رئيس الحزب األستاذ عبدالرحمن طه نور

ثم تحدث المهندس إدريس نور رئيس مكتب الشئون التنظيمية بالحزب الذي استعرض انجازات الحزب ومسيرته
النضالية ومساهمته في الساحة االرترية من اجل التغيير الديمقراطي في ارتريا مستصحبا عرضه بصور ومؤكدا بان
الحزب ككل األحزاب استطاع أن يتجاوز الكثير من العقبات التي واجهته داخليا وخارجيا مما مكنه من القيام بدوره
الطليعي و قال بان الحزب مهيأ اآلن أيضا للعب دور كبير وفعال في الساحة بما يخدم الحراك االرتري من اجل
الديمقراطية في ارتريا .

عقب ذلك تحدث للحضور الدكتور محمد برهان إدريس مسئول العالقات الخارجية للحزب عن الوضع الراهن في
الساحة االرترية معززا من دور المقاومة وسعيها نحو القيام بواجبها الوطني تبعا لهذه الظروف والمستجدات ابتداء
من ثورة اخريا والتغييرات التي نشهدها اليوم بالمنطقة  ،عقب ذلك تحدث األستاذ عبد العزيز أنور رئيس سكرتارية
القيادة المركزية للحزب الذي ركز في حديثه عن الوحدة الوطنية االرترية وكيفية االستفادة من المواقف التي سجلها
التاريخ عن آباءنا للحفاظ على ارتريا أرضا وشعبا موحدا  ،قائال بان مستقبلنا المشرق مرتبط بمدى تأكيدنا على هذه
الوحدة من خالل احترامنا لبعضنا البعض وتواثقنا على تمتع كل ارتري بكامل حقوقه في هذا الصدد عرض الكثير من
النماذج لتلك المواقف المشرفة لآلباء,

وفي هذا االجتماع ألقى األستاذ حامد عمر ازاز كلمة رابطة أبناء المنخفضات االرترية في كلمته حي من دور الحزب
وهنأ الحزب وأعضائه ببلوغهم العام الثاني عشر  ،والقي األستاذ كلمة حزب اإلنقاذ الوطني – العهد  -الذي بدوره هنا
حزب النهضة االرتري ببلوغه العام الثاني عشر متمنيا أن يعزز الحزب من دوره وإسهاماته في مسرح الحراك الوطني
االرتري .

وكانت للح ضور مداخالت ومناقشات مفيدة جدا كذلك قدم الحضور توصياتهم لقيادة الحزب وقدموا شكرهم للحزب فرع
بريطانيا على إقامة هذا االجتماع والذي أتاح لهم أن يلتقوا وكان من ضمن الحضور األستاذ احمد كلو الدبلوماسي
األسبق والناشط الحقوقي األستاذ عبدالرحمن السيد والدكتور كبروم اسحاق واألستاذ دانئيل هيل تنسأي واألستاذ
باولوس واخرين كان لحضورهم دور كبير في إثراء االجتماع وتحقيق النجاح  ،وكان لألستاذ الصحفي صالح الزين
دور مميز في الترجمة من التجرينية إلى العربية .
حزب النهضة االرتري – مكتب اإلعالم

