حزب النهضة الارتري اقام حفال رائعا باستوكهولم

احتفل حزب النهضة الارتري فرع السوديد بنجاح املؤتمر العام الثالث الذي اقيم باديس اببا في اغسطس من العام الجاري وقد
اقيم الحفل في مدينة استوكهولم العاصمة السويدية في يوم السبت املوافق 6112/11/5م بحضور عدد كبير من قييادات
التنظيمات الارترية ومنظمات املجتمع املدني وعضوية الحزب وناشطين سياسيين .يتقدمهم الاستاذ عثمان نقاش والاستاذ
محمود كراني  ،والاستاذ  /عبدالكريم مصطفى والاستاذ فسهاي ناير  ،والاستاذ  /سعيد ادم  ،والاستاذة  /خديجة طه .
افتتح الحفل بكملة لرئيس فرع السويد الاستاذ  /عبدالحفيظ حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة وقال بان
الاحتفال بنجاح املؤتمر يعني التعاضد والعزم في املض ي لتحقيق الاهداف التي تاسس عليها الحزب وتحقيق شعار املؤتمر انقاد
الشعب والوطن وتثبيت الحقوق قبل كل ش يء .

عقب ذلك تحدث املهندس ادريس نورو رئيس مكتب املنظمات الجماهيرية بالحزب عن املؤتمر العام الثالث ونتائجه
والاستعدادات التي سبقت ذلك وادت الى تحقيق هذا النجاح وقال في تنويره بان املؤتمر جعل جل اهتمامه اوضاع شعبنا
وماساته وساحة املعارضة الارترية والبحث عن الاسلوب الانجع النقاذ الشعب والوطن  ،وقد اجاب عن الاسئلة التي طرحت من
الحضور وقد القت استحسانهم ورضاهم .
في هذا الحفل قدم الاستاذ عثمان نقاش القيادي بجبهة الانقاذ الوطني كلمة التنفيذية كما تحدث الاستاذ  /عبدالكريم
مصطفى عن الحزب الاسالمي الارتري للعدالة والتنمية  ،وقدم الاستاذ  /سعيد ادم كلمة جبهة الانقاذ الوطني الارترية فرع

السويد .وفي كلماتهم اشادوا بدور حزب النهضة الارتري في ساحة املعارضة الارترية وقدموا التهنئة بنجاح املؤتمر العام الثالث
مشيرين الى اوجه العمل املشتركة مع الحزب وضرورة العمل على تطويرها لصالح انجاز هدف املرحلة وهو انقاذ الشعب والوطن
 .كما تحدث في الحفل الاستاذ فسهاي ناير متناوال مسيرة الحراك الوطني الارتري من اجل الاستقالل ودور الجبرت الكبير في ذلك
الحراك ومواقفهم الصلبة في الطالبة باالستقالل وكونهم روادا في العمل الوطني حتى تاسيسهم لحزب النهضة الارتري
ومساهماتهم الفعالة اليوم من اجل التغيير في البالد وهنا اعضاء الحزب بنجاح املؤتمر العام الثالث متمنيا للحزب مزيد من
التقدم والنجاح في كافة املجاالت .
وقدمت في الحفل كلمة جمعية الجبرت بالسويد القاها الاستاذ  /احمد عبدالقادر اشاد فيها بما يبذله الحزب في الدفاع عن حق
الجبرت وتثبيت حقوقهم في كيانهم املستقل والدفاع عن ذلك في كافة املجاالت وعلى كافة الصعد في اطار الخط الوطني .
وقدم الاستاذ  /ادريس صالح ورقة سرد فيها دالالت مخرجات املؤتمر ومؤشرات التحول في مسقبل الحزب والتي تبشر بتكامل
امكاناته للتقدم في خطوط ملحمة التغيير بشكل افضل وفي مغايرة عن ذي قبل مما يؤكد خالله انعكاسات نجاح املؤتمر العام
الثالث  ،وبشر بمدى مقدرة الحزب على الاستيعاب وانفتاحه على الجميع واهليته للتحدي لكل املقوقات وتجاوز الصعاب .
وقدمت الاستاذ’ة خديجة طه كلمة تحدثت فيها عن دور املراة في النضال وخاصة في الوقت الحاضر حيث بالدنا تعيش ماساة
لم يشهد لها مثيل  ،وقالت بان ساحة التغيير لن تؤتي ثمارها الا بمشاركة حقيقية للمراة الارترية ودعت املراة الى الانخراط في
صفوف املقاومة الارترية دفاعا عن حق شعبها واستردادا لكرامته .
ثم تم قطع التورته التي حملت شعار املؤتمر العام الثالث وتناول الحضور الشاي وقطع الكيك احتفاال باملناسبة وانتهى الحفل
بتادل التهاني والتبريكات والتواص ي باملض ي قدما في التضحية والتفاني من اجل تحقيق اهداف الحزب .
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