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كتب/جميل الجعدبي

وفور خروجه من الطائرة نثر 
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الفل على مستقبليه، شاكرًا 
ومقدرًا حضور تلك الحشود 
لتي  ا لغفيرة  ا لجماهيرية  ا
ك��ان��ت ف��ي استقباله وق��ال 
:إنه لشرف كبير لي أن أكون 
معكم في صنعاء الحضارة وال 
يسعني إال أن أشكركم فردًا 
فردًا، واشكر كل أبناء شعبنا 
اليمني العظيم الذي لم يتخل 

عن أبنائه.
وف��ور خروجه من الطائرة 
الشعبي  لمؤتمر  ا ان  اعلن 
ال��ع��ام ي��م��د ي��دي��ه إل���ى كل 
المخلصين من أبناء الشعب 
ازمته  م��ن  اليمن  النتشال 
وقال: وبهذه المناسبة وباسم 
المؤتمر الشعبي العام نعلن 
أن المؤتمر الشعبي العام يمد 
يديه إلى كل المخلصين من 
أبناء اليمن لكي ننتشل اليمن 
من ه��ذه ال��ب��ؤرة بعيدًا عن 

المزايدات.
وطاف نائب رئيس ال��وزراء 
ال��س��اب��ق على متن سيارة 
ر  بمطا مستقبليه  ع  بجمو
صنعاء الدولي ، وترحم الشيخ 
صادق أمين أب��وراس االمين 
تمر  للمؤ عد  لمسا ا م  ل��ع��ا ا
الشعبي ال��ع��ام على أرواح 
الشهداء األبرار الذين سقطوا 
في مسجد دار الرئاسة وميدان 
السبعين وفي الساحات قائاًل: 
كلهم أبناء اليمن ويكفي دماء.
ووسط هتافات جماهيرية 
فياضة بالمشاعر اإلنسانية 
وال��دم��وع، دع��ا أب���وراس كل 
الشرفاء وكل اليمنيين إلى 
التكاتف لبناء اليمن والحفاظ 
عليه من التمزق قائاًل: يكفينا 
دم���اء وعلينا ت��رك األم��ور 
للشباب في مختلف اإلدارات 
الحكومية والحزبية وتطبيق 

قانون التقاعد على الجميع.
وكرر األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام تحاياه 
لتي  ا ة  لمحتشد ا هير  للجما

جاءت الستقباله من مختلف 
محافظات الجمهورية، مشيدًا 
بالدور الذي يقوم به الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية في لملمة اليمن 
وم���داواة جراحها، كما أثنى 
عبداهلل  علي  لزعيم  ا على 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الذي ساهم بدور كبير 
سلميًا  لسلطة  ا ن��ق��ل  ف��ي 
وديمقراطيًا وتجنيب اليمن 
االن��زالق إلى أت��ون الفوضى 

والحرب .
ه��ذا وق��د راف��ق��ت الحشود 
الشيخ  موكب  لجماهيرية  ا
صادق أمين اب��وراس االمين 
تمر  للمؤ عد  لمسا ا م  ل��ع��ا ا
الشعبي ال��ع��ام إل��ى منزله 
في منطقة حدة في موكب 
حاشد عكس مدى الحب الذي 
اليمنيون جميعًا وفي  يكنه 
مقدمتهم ق��ي��ادات وأعضاء 
المؤتمر وحلفاؤه وأنصاره 
للشيخ  لشعب  ا هير  جما و

صادق بن أمين ابوراس .
ع��ودة  ان  بالذكر  الجدير 
الشيخ صادق أمين ابوراس 
األمين العام المساعد تأتي 
متزامنة مع الذكرى األولى 
لجريمة االع��ت��داء اإلرهابي 
على جامع دار الرئاسة الذي 
استهدف الزعيم علي عبداهلل 
صالح وكبار قيادات الدولة - 
ومنهم صادق أبو راس- أثناء 
أدائهم صالة أول جمعة من 
رجب الحرام الموافق الثالث 

من يونيو 2011م..
وك��ان الشيخ ص��ادق أمين 
أب��و راس ق��د اص��ي��ب ج��راء 
ذل����ك ال��ع��م��ل اإلره���اب���ي 
ال��غ��ادر، وأسعف حينها إلى 
المملكة العربية السعودية 
الشقيقة وأجريت له العديد 
أن يتم  العمليات قبل  من 
نقله إلى الواليات المتحدة 
األمريكية في ال�22 من شهر 
الماضي  العام  أكتوبر من 
في  عالجه  استكمل  حيث 
إحدى المستشفيات بالعاصمة 

األمريكية واشنطن.

الشيخ: صادق بن أمين بن حسن ابوراس
1952م بمنطقة برط  - من مواليد 

محافظة الجوف.
- له ثمانية من األبناء والبنات.

- بكالوريوس علوم عسكرية 1976م .
- ضابط بالقوات البحرية التابعة للقوات 

المسلحة اليمنية.
- مدير ع��ام مكتب نائب رئيس هيئة 

األركان العامة للقوات المسلحة.
- مدير عام مكتب وزير الداخلية .

-عضو مجلس الشعب التأسيسي .
- رئيس لجنة التخطيط باإلتحاد العام 

للتعاون األهلي للتطوير1979.
- رئيس اللجنة المالية لالتحاد العام 

للتطوير .
- عضو لجنة الحوار الوطني .

- نائب رئيس بنك التسليف التعاوني 
الزراعي .

- أمينًا عامًا مساعدًا لالتحاد العام لهيئات 
التعاون األهلي للتطوير .

- وزير الدولة أمينًا عامًا للمجالس المحلية 
للتطوير التعاوني.

- وزير الزراعة والم��وارد المائية.
- رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا 
األراضي الزراعية المؤممة بالمحافظات 

الجنوبية.
- عضو اللجنة العليا لالنتخابات - رئيس 

اللجنة الفنية.
- وزيرًا للخدمة المدنية واإلصالح اإلداري.
- وزي��رًا ل��إدارة المحلي��ة أمينًا عامًا 
مساعدًا للمؤتمر الشعبي العام للشئون 

التنظيمية.
- محاف��ظًا لمحافظ��ة تع��ز - رئيس 

المجلس المحلي
- أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي 

العام للشئون التنظيمية.
- نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية .

- أعيد انتخابه أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر 
التنظيمية في  للشئون  العام  الشعبي 
المؤتمر العام السابع وهو المنصب الذي ال 

يزال يشغله حتى اآلن .
- ك��ان اح��د الذين أصيبوا في جريمة 
االعتداء االرهابي في مسجد دار الرئاسة 
الذي استهدف حياة الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث 
من يونيو 2011م ونقل على إثرها إلى 
السعودية لتلقي العالج قبل أن يستكمل 

عالجه في الواليات المتحدة األمريكية.

السيرة الذاتية
للشيخ صادق أمين ابوراس

أكد الشيخ صادق امين ابوراس األمين العام المساعد للمؤتمر  
الشعبي العام للشئون التنظيمية ونائب رئيس الوزراء األسبق على 
ضرورة وقف نزيف الدماء، وترك األمور للشباب، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها 
أمام مستقبليه لدى وصوله عصر أمس إلى مطار صنعاء قادمًا من المملكة 
العربية السعودية بعد غياب دام عامًا كاماًل تلقى خالله العالج في كل من 
السعودية والواليات المتحدة األمريكية بعد إصابته في االعتداء اإلرهابي 
على جامع دار الرئاسة الذي استهدف حياة الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار 
قيادات الدولة أثناء أدائهم صالة أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث 

من يونيو 2011م

خالل استقبال رسمي وشعبي مهيب:

أبوراس: املؤمتر ميد يده لكل املخلصني إلخراج اليمن من األزمة


