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أخبروني اآلن..!!

 فارس املرحلة
المناضل عبدربه منصور هادي:

- من مواليد عام 1945م مديرية الوضيع- محافظة أبين.
- أحد مناضلي حرب التحرير.

- درس في كلية سان هيرست الملكية البريطانية.
- حاصل على درجة الماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية بجمهورية مصر 

العربية.
- حاصل على درج��ة الماجستير من أكاديمية فرونزا في االتحاد 

السوفييتي السابق.
- تقلد عددًا من المناصب القيادية العسكرية والسياسية في 

جنوب الوطن اليمني قبل الوحدة أهمها:
- قائد فصيلة مدرعات.

- قائد سرية مدرعات.
- أركان سالح المدرعات.

- أركان الكلية الحربية.
- مدير مدرسة المدرعات.

- مدير دائرة التدريب.
- قائد محور عملياتي )كرش(.

- مساعد رئيس هيئة األرك��ان العامة للشئون 
اإلدارية.

- رئيس دائرة اإلمداد والتموين العسكري.
- نائب رئيس األرك��ان لشؤون اإلم��داد 

واإلدارة.
كما تقلد مناصب قيادية عليا بعد قيام 

الجمهورية اليمنية عام 1990م أهمها:
- مستشار مجلس الرئاسة عام 1990م

- قائد محور البيضاء.
- وزير الدفاع مايو 1994م.

- ن��ائ��ب رئ��ي��س الجمهورية 4 / 10 / 
1994م.

- رُقي إلى رتبة الفريق عام 1997م.
- رُقي إلى رتبة المشير عام 2012م.

- انتخب نائبًا لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام في المؤتمر العام الخامس، وأعيد 
انتخابه لمرتين في المؤتمر العام السادس 

والمؤتمر العام السابع لنفس المنصب.
- ُانتخب نائبًا أول لرئيس المؤتمر وأمينًا 
عامًا للمؤتمر الشعبي العام في 12 نوفمبر 

2008م.
مؤلفاته:

الجبلية في  المناطق  ل��دف��اع ف��ي  ا  -
استراتيجية الحرب )بحث ن��ال به درجة 

األركان من روسيا(.
مُنح العديد من األوسمة الرفيعة منها:

- وسام الوحدة )22 مايو(.
- وسام االستقالل )30 نوفمبر(.

- وسام اإلخالص.
وغيرها من األوسمة واألنواط والميداليات.

يُعد المناضل الوطني الكبير المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس  
الجمهورية ومرشح الوفاق الوطني لالنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
يوم 21 فبراير الجاري، واحدًا ممن أسهموا بدور محوري في تغيير وجه الحياة 
السياسية اليمنية، ووجهوا تاريخ اليمن الحديث إلى مسار جديد حمل تغيرات 
جذرية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية منذ سنوات طويلة.. 
وعلى مدار السنوات المنصرمة شارك المناضل عبدربه منصور هادي في 
أعمال وطنية جليلة، متدرجًا في المناصب على كل المستويات حتى آخر منصب 
يتسنّمه اآلن وهو منصب نائب رئيس الجمهورية، ويسير بخطى ثابتة نحو 
رئاسة الجمهورية عبر االنتخابات الرئاسية القادمة كمرشح لإلجماع الوطني.. 

مرشح الشعب.


