
ذمارـ حسين الخلقي
أكد الشيخ علي محمد المقدشي عضو اللجنة العامة، رئيس دائرة 
الحكم المحلي أن المؤتمر الشعبي العام يحمل مشروع الوطن والدفاع 
عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة 

والديمقراطية والسيادة واالستقالل والتصدي للعدوان والحصار..
وأوضح المقدشي: أهمية الصمود في وجه العدوان والحصار وتعزيز وحدة 
الصف الوطني في مواجهة العدوان..  وأكد عضو اللجنة العامة أن تنفيذ بنود 

االتفاق السياسي يأتي لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان.. 
وقال المقدشي إن البيان الصادر في مهرجان 24 أغسطس قد ترجم 
طموحات شعبنا واألولويات المهمة التي تكفل تحقيق النصر على 

العدوان وادارة الدولة وفقًا للدستور والقانون..
واستعرض المقدشي مواقف أبناء محافظة ذم��ار في صف الوطن 
والدفاع عن الثوابت الوطنية وشدد على أهمية التصدي للحرب النفسية 
واألكاذيب البواق العدوان ومرتزقته التي تحاول النيل من صمود شعبنا 
ووحدة الصف الوطني واستهداف معنويات اعضاء المؤتمر خصوصًا 
بعد النجاح الكبير لمهرجان 24 أغسطس الذي أوصل رسائله بنجاح 
كبير وأهم رسالة هي أن المؤتمر صامد في وجه العدوان وأن المؤامرات 

قد زادته قوة وشعبية..
مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل صمام أمان الوطن والصخرة 
ه.. الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف اليمن وأبناء

من جانبه أشاد األخ غازي أحمد علي محسن عضو الهيئة الوزارية، وزير 
الزراعة والري بالمشاركة الفاعلة لفرسان محافظة ذمار في المهرجان 
الجماهيري المالييني الحاشد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في 24 
أغسطس 2017م ، بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام.. مشيرًا الى أن محافظة ذمار كانت كالعادة في مقدمة المحافظات 
اليمنية وفاًء للوطن والمؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح..

واشاد غازي بنشاط قيادة وقواعد المؤتمر والتحالف بالمحافظة وفرع 
الجامعة..  وقال: إن المؤتمر الشعبي العام سيظل وفيًا للماليين من أبناء 
شعبنا الوفي الصامد في وجه العدوان والحصار وأن النشاط التنظيمي 
سيكون أكثر فعالية بعد مهرجان 24 أغسطس.. وأكد وزير الزراعة 
على أهمية الصمود وتعزيز وحدة الصف الوطني في وجه العدوان وأن 
ات مشتركه لقيادة فرع المؤتمر وجماعة انصار الله برعاية  يتم عقد لقاء
محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بهدف تعزيز وحدة الصف 
والتصدي لالشاعات المغرضة العالم العدوان ومرتزقته الذين يسعون 

جاهدين لشق الصف الوطني بأي ثمن..
وكانت قيادة فرع المؤتمرالشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي 
بمحافظة ذمار وفرع جامعة ذمار قد عقدت أمس األول السبت اجتماعًا 
تنظيميًا برئاسة األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة.. مثمنين صمود شعبنا اليمني العظيم وانتصارات ابطال 

القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين.. 
مشيدين بحكمة وش��ج��اع��ة ال��زع��ي��م علي عبدالله ص��ال��ح رئيس 

الجمهورية األسبق ، رئيس المؤتمر الشعبي العام..
وك��ان االج��ت��م��اع ق��د استعرض تقارير ع��ن سير برنامج النشاط 

التنظيمي في الجامعة وفروع الدوائر والمديريات.
حضر االجتماع األستاذ حسين أحمد الصوفي رئيس فرع التحالف 
الوطني الديمقراطي بالمحافظة واألستاذ محمد علي سعد السنباني 
القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار وأعضاء قيادة المؤتمر 

بالمحافظة وفرع الجامعة.
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الـ26 من سبتمرب عيد خالد يف حياة شعب أبي مجاهد 
وعنوان ثورة واحدة ووطن واحد

المصالحة الوطنية من أجل وحدة الجبهة الداخلية ضد العدوان
المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح 
تنظيم سياسي وطني قام على الحوار والشراكة بين ومع كل 
مكونات المجتمع اليمني وفي الصدارة أطرافه وقواه الفاعلة.. 
وعلى أساس الحوار الديمقراطي السلمي والشراكة حقق الوحدة 
وعمل جاهدًا -اعتمادًا على هذا النهج- على صونها وتحصينها 
من حاملي أوهام المناطقية والجهوية االنفصالية، لكن أصحاب 
هذا المشروع راهنوا على دعم الشقيقة الكبرى التي لم تتوقف 
عن تآمرها على اليمن ووحدته وتجربته الديمقراطية وفجروا 
حرب 1994م.. وبعد انتصار شعبنا لوحدته واصل المؤتمر 
تمسكه بالحوار والشراكة باعتباره أحد ثوابته الراسخة وواجه 
صعوبات وتحديات وأخطارًا تغلب على معظمها حتى هبوب 
رياح ثورات ربيع الفوضى الخالقة عام 2011م التي تعاطى 
معها الزعيم علي عبدالله صالح بوعي المستوعب ألهدافها 
ال��م��درك لمخاطرها.. وم��ن جديد كانت دع��وات وم��ب��ادرات 
الشراكة والحوار حرصًا على الوطن ومصالحه العليا وحاضر 
ومستقبل أبنائه جميعًا، وألن المؤامرة اتسعت والرهان على 
القوى االقليمية والدولية من أدوات اشعالها داخليًا كان أكبر 
تها واهتبالها تجاوز  من إيقاف هيجانها معتقدة أن الفرصة جاء

أي تفكير عقالني.
ولتجنيب اليمن وابنائه المآالت المدمرة وألن السلطة بالنسبة 
للزعيم والمؤتمر لم تكن غاية في ذاتها تنازل من أجل الوطن 
 المؤامرة تتوقف وتحفظ مكتسبات وانجازات 

َّ
عن السلطة عل

الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 أكتوبر« وفي مقدمتها 
الوحدة والديمقراطية والتنمية.. ولكن حسابات البيدر خيبت 
حسابات الحقل واستمرت المؤامرة وكان العدوان السعودي 
الذي لم يكن أمام المؤتمر إاّل الوقوف مع شعبه في مواجهته 
على قاعدة الحوار والشراكة بين كل القوى الوطنية الصامدة 
والمتصدية للعدوان وهذه لها متطلباتها واستحقاقاتها إليجاد 
جبهة داخلية متماسكة قادرة على االنتصار لليمن ووحدته 
واستقالله.. ومنذ بداية هذه الحرب العدوانية القذرة، والمؤتمر 
الشعبي العام يدعو الى توحيد الجبهة الداخلية ويكّون مع انصار 
الله األرضية الصلبة التي ينطلق منها شعبنا إللحاق الهزيمة 
بعدوان التحالف السعودي الوحشي.. وأول موجبات هذه الغاية 
السامية استعادة مؤسسات الدولة لتمارس مهامها وصالحياتها 
وفقًا للدستور والقانون وتوجه أعمالها لتقوية وتمتين الجبهة 
الداخلية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا باتجاه النصر.

وهذا يستدعي تفعيلها الى الحد األقصى لتكون في مستوى 

مواجهة العدوان، وفي الصدارة تعزيز صمود الشعب بتوفير 
متطلباته الضرورية عبر آلية اقتصادية مالية إلدارة الموارد 
على نحو تجعلها تصب في وعاء واحد للدولة بحيث تتمكن من 
صرف رواتب الموظفين الذين مع من يعولونهم يشكلون عصب 

الدولة والعامل الرئيس لبقاء هذه الجبهة صامدة.
أيضًا من العوامل المهمة العمل من كل الشركاء على تجنب أية 
توجهات خاصة بأحد أطرافه على حساب البقية أو السعي الى 
فرض رؤيتها السياسية والفكرية على البقية.. ويمكن االشارة 
في هذا المنحى الى قضية تعديل المناهج التعليمية والتي 
هي قضية تهم الشعب كله وتتعلق بتربية النشء من أبنائه 

ومرتبطة بجيل الحاضر واالجيال القادمة.
وهذه مسألة حساسة جدًا وهي قضية تحتاج ليس فقط الى 
توافق وطني بل يقوم بها علماء متخصصون في كل مجاالت 
المعرفة وهي ال تشكل أولوية والوطن يتعرض لعدوان سعودي 
إجرامي حاقد وخبيث.. فال نسهل له تدميرنا وتقسيم وطننا 

أرضًا وإنسانًا باختالق الخالفات في وقت أحوج ما نكون الى الوحدة 
الوطنية التي هي إحدى البوابات التي يعمل عليها العدوان 

لبلوغ أهدافه.
إن المؤتمر يدعو الى الحوار من أجل توسيع مساحة الشراكة 
من خالل مصالحة وطنية صادقة وجادة تفشل أهداف العدوان 
وتسقط مشاريعه السيما وقد اتضح أنه ال يفرق بين يمني 
ويمني بين من هو معه ومن هو ضده فالجميع مستهدفون 
منه وهذا يتطلب تساميًا على كل اشكال التعصب المناطقي 
والطائفي والتشدد المذهبي واالت��ج��اه ص��وب وح��دة وطنية 
حقيقية تجسد قواًل وفعاًل أن اليمن وطن لكل ابنائه وليس لفئة 
أو طائفة أو جماعة أو حزب أو قبيلة أو منطقة، وليس لليمانيين 
تحت سماء العالم وطن غيره، والدفاع عنه وص��ون وحدته 
واستقالله وحريته مسئوليتهم جميعًا كما هي مسئولية بنائه 

وتطوره وهي مسئولية أهم وأكبر أمام أجياله اآلتية.

في اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب

رئيس االتحاد البرلماني الدولي يعلن تضامنه مع الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان
تلقى رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب األخ يحيى 
على الراعي اتصااًل هاتفيًا من رئيس االتحاد 
البرلماني الدولي صابر شودري هنأه بمناسبة 

عيد األضحى.
واطلع رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد 
ال��ب��رل��م��ان��ي ع��ل��ى طبيعة ال���ع���دوان بقيادة 
السعودية على اليمن والكوارث اإلنسانية التي 
سببها للشعب اليمني وتدمير منشأته العامة 

والخاصة.
وعبر األخ يحيى علي ال��راع��ي عن شكره 
لرئيس االتحاد البرلماني الدولي على تهنئته 
واهتمامه بما يتعرض له الشعب اليمني من 

عدوان خلف آثارًا كارثية.
وأشار الراعي خالل االتصال إلى أن العدوان بقيادة السعودية والواليات المتحدة 
األمريكية دمر المنازل على رؤوس ساكنيها وقصف المواطنين في صاالت 
األعراس والعزاء والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن واألسواق الشعبية والمحالت 
التجارية وكذا قصف قوارب الصيادين والمزارع وآبار المياه والطرق والجسور 

ومزارع الدواجن وغيرها.
ر رئيس مجلس النواب رئيس اإلتحاد البرلماني الدولي بما ارتكبه العدوان 

ً
وذك

من مجازر بحق المواطنين في أماكن كثيرة وهم نائمون في مساكنهم وفي مرافق 
أعمالهم وهم يمارسون حياتهم الطبيعية.

وأوضح األخ يحيى الراعي أن دول تحالف العدوان استخدمت في حربها ضد 

الشعب اليمني الصواريخ والقنابل العنقودية 
واالنشطارية المحرمة دوليًا، إضافة إلى فرض 
حصار جوي وبحري وبري منذ بداية العدوان 
الذي قارب على ثالث سنوات.. الفتا إلى أن 
ذل��ك ساهم في انتشار األوب��ئ��ة واألم��راض 

الخطيرة كالكوليرا والسرطان.
وأكد أن العدوان تسبب في كوارث إنسانية 
ما يتطلب من المجتمع الدولي المساهمة في 
معالجة هذه الكوارث .. مطالبا من رئيس 
اإلتحاد البرلماني الدولي التدخل عبر االتحاد 
البرلماني الدولي للضغط على دول العدوان 
إليقاف ه��ذه الحرب الظالمة على الشعب 
اليمني وفك الحصار البري والبحري والجوي ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي.
وطبقا لوكالة سبأ فقد وجه األخ يحيى علي الراعي الدعوة لرئيس االتحاد 
البرلماني الدولي لزيارة اليمن واالطالع عن قرب على ما خلفه العدوان من مآس 

للشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية والمنشآت العامة والخاصة.
من جهته أعرب رئيس االتحاد البرلماني الدولي عن تفهمه لمعاناة الشعب 
اليمني ج��راء هذا العدوان ال��ذي يتعرض له من دول تحالف العدوان بقيادة 

السعودية.
وعبر شودري عن تضامنه مع الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له وما يعانيه من 
مآس جراء العدوان.. مرحبا بدعوة رئيس مجلس النواب لزيارة اليمن على أن 

يحدد موعدها في وقت الحق.

برئاسة العيدروس..

الشورى يناقش الجوانب المتعلقة بتفعيل نشاطه

ناقش اجتماع بمجلس الشورى -السبت- 
برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد 
حسين العيدروس الجوانب المتعلقة بتفعيل 

نشاط المجلس.
وأك��د االج��ت��م��اع أهمية االل��ت��زام ب��ال��دوام 
لمناطة بالمجلس، كما  ل��م��ه��ام ا لتنفيذ ا
استمع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى 
إلى عدد من اآلراء والمقترحات الهادفة إلى 
تفعيل نشاط المجلس .. مؤكدا أن خطة 
المجلس خالل هذه المرحلة تتطلب تعاون 

الجميع لتنفيذها بما يكفل تحقيق النجاحات 
المطلوبة.

واشار الى أهمية تفعيل أنشطة المجلس 
وفقًا لمهامه الدستورية .. مطالبًا ببذل 
ال��م��زي��د م���ن ال��ج��ه��ود ف���ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة 

االستثنائية التي يمر بها الوطن.
وفي ختام االجتماع أشاد القائم بأعمال 
رئيس المجلس بمستوى انضباط موظفي 
المجلس وال���ذي بلغ 92 بالمائة وفقًا 

لتقرير وزارة الخدمة المدنية.

حازب يعود إلى صنعاء بعد زيارة 
عيدية لقبيلته مراد

ع����اد إل����ى ص��ن��ع��اء ال��ش��ي��خ 
حسين حازب وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بعد 
زي��ارة لربعه وقبيلته مراد 

في محافظة مأرب..
وكشف وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي في حكومة " 
االنقاذ" الوطني، عن زيارة 
ودية عيدية ألهله وديرته 
ب��ًا 

ّ
ب��م��ح��اف��ظ��ة م����أرب، م��ك��ذ

بذلك أنباء مغلوطة تداولتها 
االسبوع قبل الماضي وسائل اعالم محلية وعربية تابعة لتحالف 

العدوان السعودي على اليمن .
وأوض��ح عضو اللجنة العامة الشيخ حسين ح��ازب، انه قام 
بزيارة ودية لعمه الشيخ عقيد متقاعد/ محمد عبدربه حازب، 
وال��ذي يعاني مضاعفات جلطة اقعدته عن الحركة.. وقال 
حازب عن زيارته: "وهو واجب ال شكر لنا عليه ولم نكن لنعلنه 
لوال ان هناك تفسيرات مختلفة لزيارتي الواجبة على ألهلي 

وديرتي وأوالدي.

في اجتماع لمؤتمر وتحالف ذمار

المقدشي: البيان الصادر عن حشود السبعين ترجم طموحات شعبنا حكومة اإلنقاذ تجهض محاولة بيع ممتلكات يمنية حكومية في لندن
أج��ه��ض��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة في 
حكومة االنقاذ بقيادة هشام شرف 
محاولة بيع لمنزل السفير اليمني في 
مدينة لندن وليس كما زعم السفير 
المعين من هادي في بريطاني "ياسين 
سعيد نعمان" مؤخرا ان طرف صنعاء 

هو من حاول بيعها .
وبحسب مراسالت بين وزارة الخارجية 
في حكومة االنقاذ ويمثلها هشام شرف 
وجهات بريطانيا فقد سعت ال��وزارة 
بالتخاطب مع جهات بريطانية إلى وقف 
عملية بيع لمنزل السفير اليمني في 
بريطانيا كانت على وشك ان تتم خالل 

األسابيع القليلة القادمة .
وتتضمن المراسالت المؤرخة بتاريخ 
الخارجية بحكومة 28 أغسطس 2017م توضيحًا من وزارة 

االنقاذ للجهات البريطانية بينها مكتب محاماة بأن مبنى السفير اليمني في بريطانيا 
ملكية عامة ويجب وقف أي أعمال بيع له وحجر ذلك.

وفي المراسالت التي تنشرها صحيفة "الميثاق" يوضح هشام شرف للجهات 
البريطانية ان اليمن وبسبب الحرب خاضعة للبند السابع األمر الذي يمنع أي تصرف 

من قبل أي جهة بممتلكات الحكومة في 
الخارج والداخل مطالبًا بالتدخل لوقف 

عملية البيع هذه.
وب��دأ الكشف عن ه��ذه الفضيحة عبر 
وسائل االعالم التي اتهمت بشكل مباشر 
عبدالملك المخالفي وجالل هادي وياسين 
سعيد نعمان قبل عدة أيام وتزامن ذلك 
مع أطالق علي البخيتي تحذيرا من اقدام 
عبدالملك المخالفي وجالل هادي نجل الفار 
ه��ادي على بيع منزل السفير اليمني في 

لندن.
بيد ان المدعو ياسين سعيد نعمان المعين 
من قبل ه��ادي سفيرا في بريطانيا اطلق 
ات  تصريحات نافيًا فيها صحة هذه االدعاء
وهاجم بعنف شديد "البخيتي".في محاولة 

الفضيحة.للتستر على تلك 
وبعد أيام من هذا السجال عاد "نعمان" ليؤكد صحة محاولة البيع لكنه قال ان 

أطرافًا في حكومة االنقاذ بصنعاء هي من سعت لهذه العملية .
وعلى خالف ما ادعاه "نعمان" توضح المراسالت أن أطراف ماتسمى بالحكومة 

الشرعية هي من حاولت بيع ممتلكات الحكومة في الخارج .

»الميثاق«: سياسيون لـ

قرارات اإلقصاء ال تخدم الشراكة
 وال تعزز الجبهة الوطنية

انتقد سياسيون سياسة االقصاء التي تطال الكوادر الكفؤة 
والقيادات المجربة في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.
»الميثاق«: إن القرارات التي تصدر  وقالوا في تصريحات ل�
تباعًا سواًء عن المجلس السياسي أو بعض الوزراء في حكومة 
االنقاذ تدل على أن خلفها سياسة ممنهجة تستهدف قيادات 
معينة لصالح مكون انصار الله الذين يحذون حذو »االخوان 

المسلمين« في سياسة اإلقصاء واإلبعاد..
قصي 

ُ
وأضافوا: إن من لم يتم اقصاؤه بقوة السالح واألطقم أ

ب��ق��رارات مجحفة م��ن قبل المجلس 
السياسي ال ت��راع��ي أدن��ى مسئولية 
أو م��راع��اة للشراكة الوطنية التي 
ت��ت��ه��اوى ي��وم��ًا بعد ي��وم بهكذا 
تصرفات وقرارات أحادية- وفقًا 
لما أشار إليه مصدر مسئول في 

المجلس السياسي.
ون���ب���ه ال��س��ي��اس��ي��ون ال��ى 
خطورة هذه القرارات سواًء 
على أداء مؤسسات الدولة 
أو على مستوى الشراكة 
ب���ي���ن ت���ح���ال���ف ال���ق���وى 
الوطنية وف��ي مقدمتها 

المؤتمر وأنصار الله..
وط���ال���ب ال��س��ي��اس��ي��ون ف���ي تصريحاتهم 

»ال���م���ي���ث���اق« ب��م��وق��ف  ل����
ج��اد وم��س��ئ��ول للمؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام ت��ج��اه 
ه��ك��ذا ق����رارات ال تخدم 
لسياسية وال  ا لعملية  ا
تدعم الجبهة الوطنية 

المواجهة للعدوان.
مشددين على ضرورة 

اتخاذ المواقف الحاسمة التي تلزم الجميع باحترام االتفاقات 
بما يعزز الجبهة الداخلية ويوحد الصف لمزيد من الصمود في 

مواجهة العدوان الغاشم.
ال��ى ذل��ك عبر ع��دد ممن طالتهم ال��ق��رارات االقصائية 
المجحفة عن أسفهم لما وصلت إليه الوظيفة العامة من 
العبث واالستهتار ولما وصلت إليه القرارات من وضع مأساوي 
وأصبحت تصدر وفق شروط ما أنزل الله بها من سلطان ووفقًا 

لرغبات ومصالح ضيقة..
مؤكدين أن غالبية القرارات الصادرة خالل عامين كارثية 
على الوظيفة العامة وعلى أداء مؤسسات الدولة وعلى 

الئحة الخدمة المدنية.
م���ط���ال���ب���ي���ن 
ال����م����ؤت����م����ر 
ال�����ش�����ع�����ب�����ي 
ال��ع��ام وحلفائه 
ال��ع��م��ل ب��م��ا من 
ش�����أن�����ه إي����ج����اد 
ش�����راك�����ة ف��ع��ل��ي��ة 
إلدارة ال��دول��ة وفقًا 
للدستور والقوانين 
بما يكفل وي��ع��زز من 
رص الصفوف والتالحم 
ال���وط���ن���ي ال�����ذي ي��ف��وت 
الفرصة على العدوان الذي 
ينخر في الجبهة الداخلية 
من خالل المنتفعين والمتنفذين والساسة الجهلة الذين 

يحسبون كل صيحة عليهم.
»الميثاق« أن مثل تلك القرارات التعسفية ال  مؤكدين ل�
تخدم أنصار الله وال المؤتمر الشعبي العام وال أي مكون وطني 
يقف في وجه العدوان وال تعزز من وحدة الجبهة الداخلية 

وال الشراكة الوطنية.

األمين العام يعزي رئيس تحرير »الميثاق« بوفاة عمه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى االستاذ محمد أنعم 
رئيس تحرير صحيفة »الميثاق« وكافة آل أنعم في وفاة 

المغفور له بإذن الله عمه مصلح عبده انعم.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص 
العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الفقيد مصلح .

سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

..ويعزي في استشهاد هاشم حبيش
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى النقيب عبده بن حسين حبيش ونجله النقيب 

بكيل عبده حبيش رئيس فرع المؤتمر بمديرية حرف سفيان وكافة آل ذو حبيش وذلك في استشهاد هاشم بكيل عبده حبيش .
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة في استشهاد 

المغفور له بإذن الله هاشم وذلك في مواقع الشرف والبطولة دفاعًا وذودًا عن الوطن .
سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


