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 حزب الحياة 
 شئون األحزاب توافق رسميا على تأسيس حزب الحياة 

 
01285200096: للمراسالت اإلعالمية                                                                2011 أكتوبر 31القاىرة   

لوكالء المؤسسون للحزب قرار لجنة شئون رئيس حزب الحياة ، وا –أكتوبر، السيد مايكل منير  31تلقى اليوم اإلثنين الموافق 
 . األحزاب المصرية بالموافقة على أوراق تأسيس حزب الحياة ، كحزب ليبرالي مصري 

القرار الذي قابلو رئيس الحزب و مؤسسوه بترحاب بالغ ، آملين أن تكون سياسة منح الحريات ىي األساس وأن يكون المنع ىو 
صرية حرية التأسيس والعمل وأن يكون المقيم آلدائها ىو الشارع المصري ، شاكرين لجنة األحزاب وأن تترك لألحزاب الم ،اإلستثناء

 .على ما منحوه لألعضاء المؤسسين للحزب من حق في حرية تنظيم أنفسهم تحت مظلة حزب ليبرالي مصري 

أكتوبر ، ليتم  16اق تأسيسو األحد يذكر أن حزب الحياة قد بدأ فاعليات التأسيس في النصف الثاني من أغسطس وتقدم بأور 
اإلعتراف بهذا الحزب رسميا ويصبح واحد من أسرع األحزاب المصرية في التأسيس ، األمر الذي علق عليو األعضاء المؤسسين 

 .للحياة السياسية المصرية للحزب بأنو بادرة أمل في أن يمثل ىذا الحزب إضافة حقيقية 

يذي للحزب إجتماعا طارئا اليوم لمناقشة آليات العمل الحزبي في المراحل المقبلة ، وقد إتفق ومن المقرر أن يعقد المكتب التنف
نمازج وآليات جديدة أعضاء المكتب على أن تدور محاور اإلجتماع حول األنشطة الحزبية في المرحلة القادمة في محاولة لتقديم 

ومبتكرة للعمل الحزبي في مصر ، كأحد أىم األدوات التي تقوي الروابط بين الحزب والشارع المصري ، بهدف أن يكون الحزب أحد 
 .أىم المسارات التي تعكس آمال وتطلعات المواطن المصري وتعمل من أجل تحقيقها 

: برجاء متابعة الحزب عبر الوسائل التالية   
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   وكيل مؤسسي الحزب ومسؤل التنظيم                                                           الحزب         مؤسس 
               محمد زكي/ أ                                                                                     مايكل منير / م 
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