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  الحياة : رئيس الحزب وصل القاىرة والتحقيق اإلثنين
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متابعة من حزب الحياة لتطورات واقعة التحقيق مع رئيس الحزب م/ مايكل منير في جملة من اإلتهامات التي صاغتها لو النيابة 
العامة األربعاء الماضي ، فإن الحزب يعلن أن السيد رئيس الحزب قد وصل لمطار القاىرة الخميس مساءا بعد تعرفو على 

اإلعالم .وقد صرح منير بأنو لم يتعرض ألية مسائالت خالل دخولو البالد وأنو ينتوي الذىاب إستدعاء النيابة لو من خالل وسائل 
 فبراير . 21لجسلة التحقيق غدا اإلثنين الموافق 

وإذ يتسائل الحزب عن الطريقة المثيرة للتساؤل والخاصة بإستدعاء رئيس الحزب الذي لم يعلم بو الحزب أو المستدعى إال من 
، في حين توجيو جملة من اإلتهامات الغر منطقية والتي لم تصاغ سوى أيام الحكم الدكتاتوري للجهاز األمني ، من  خالل اإلعالم

تحريض وإشتراك في تخريب الممتلكات ومحاوالت إلقتحام ماسبيرو وحيازة أسلحة نارية وتدمير أموال ثابتة ومنقولو عمدا وغيرىا 
كرر على مسامعنا يوميا كمسلسل عربي ممل ، في حين أن رئيس الحزب في الوقت ذاتو  من اإلتهامات الغير موضوعية والتي تت

كان مصابا بعدة كسور في قدمو ويتحرك مستخدما أجهزة مساعدة ، األمر األغرب أن واقعة ماسبيرو قد حدثت في الوقت الذي 
المواطنين على إستكمال توكيالت تأسيس  تواجد فيو رئيس الحزب بمحافظة المنيا بغرض القيام بحملة دعائية للحزب ولحث

 الحزب .

وإذ يؤكد رئيس الحزب أن ما يحدث لن يؤثر بأي شكل على أنشطة الحزب أو فاعلياتو ألنو ال يتعدى كونو إحدى محاوالت 
نا أن نستمر في مبارك وربما كتب عليسية التي إعتدنا عليها خالل عهد التضييق والتشويو المتعمد لكافة الرموز الثورية ، السيا

تحمل مساوئها حتى بعد الثورة ، مؤكدا على إستمرار الثورة المصرية ضد كافة أشكال الفساد مهما حاولت األجهزة القمعية تكميم 
 أفواه المطالبين بالحرية والحقوق اإلنسانية .

 وسوف يتابعكم المركز اإلعالمي للحزب بكافة أخبار التحقيقات عقب اإلنتهاء منها .

 اء متابعة الحزب عبر الوسائل التالية :برج
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