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من قصص شهداء الجنوب

»األمناء« كتب/ عــــالء عـــادل حـــنش:

 يف أقل من أســبوع فقــدت ردفان كوكبة 

من أشجع شبابها يف ســبيل الدفاع عن األرض 
الجنوبية الطاهرة.

حيث اُستشهد ابن قريتي )الحاضنة( الشهيد 
البطل عبد الهادي عبد الواحد الضنربي الردفاين، 
الجمعــة، يف محافظة أبني األبيــة، إىل جانب 
استشــهاد البطل عبد الرحمن صالح الحجييل، 
رفيق الشهيد عبد الهادي، إىل جانب سقوط عدد 
الجنوبية  من الجرحى من ابطال قواتنا املسلحة 

البطلة.
كام استشهد بطل ردفاين آخر قبل أيام، وهو 
الشهيد البطل أبوبكر عيل سيف هندي الربكاين، 
الذي استشــهد يف جبهة كرش مبحافظة لحج 

الشامخة.

تفاصيل استشهاد الضنربي والحجييل
القوات  أبطال  الجمعة كانوا من  شهداء يوم 
املســلحة الجنوبية، وهم: ابن قريتي الحاضنة، 
الشــهيد البطل عبد الهادي عبد الواحد الضنربي 
الردفاين، والبطــل عبد الرحمن صالح الحجييل، 

رفيق الشهيد، وعدد من الجرحى.
حيث استشهد أبطالنا املنضويون ضمن اللواء 
األول دعم وإســناد، ضمن عملية سهام الرشق 
الخيالة باملحفد يف محافظة أبني  لتطهري وادي 

من الجامعات اإلرهابية.
وكان تنظيم القاعدة يتخذ من وادي الخيالة 
يف املحفــد وكًرا وثكنــًة عســكريًة ألعضائه 
ومعداته إضافة إىل كونه ثكنة إعالمية للتنظيم، 
لكنه ورغم خطــورة التضاريــس الجبلية التي 
يحظى بها وادي الخيالة، إال أن ذلك مل ينِث أبطال 
القوات املسلحة الجنوبية عن اتخاذ قرار تحريره 
واســتعادته ودحر عنارص اإلرهاب منه وتأمني 

املديرية بشكل كامل.
وأطلقت القوات املســلحة الجنوبية عمليات 
نوعيــة لتطهــري وادي الخيالــة مــن عنارص 
التنظيامت اإلرهابية تكللت بدخول قوات الحزام 
األمني مسنودة باللواء األول دعم وإسناد مفرتق 
الــوادي لينال شــبابنا الشــهادة، حيث ارتقى 
شــهيدان وعدد من الجرحى من بواســل قوات 
اللواء األول إثر انفجار عدد من العبوات الناسفة 
امتداد  اإلرهــاب عىل  املزروعة من قبل عنارص 
الوادي بهدف إبطاء تقدم أبطال القوات املسلحة 

الجنوبية نحو معاقل التنظيامت اإلرهابية.
وبعثــت قيــادة وضبــاط وصــف ضباط 
ومنتسبو اللواء األول دعم وإسناد ممثلًة بقائده 
العميد نرص عاطف اليافعي برقية عزاء ومواساة 
يف استشهاد جنديني من أبطال اللواء األول دعم 
وإسناد وجرح آخرين من الجنود البواسل ضمن 
عملية سهام الرشق لتطهري وادي الخيالة مبحفد 

أبني من جامعات اإلرهاب.
وعربت قيادة اللواء األول دعم وإسناد بحزن 
وأمٍل بالغني يف استشــهاد )الجندي عبدالرحمن 
الحجييل، والجنــدي عبد الهادي عبد الواحد(، إذ 
ارتقت أرواحهم الطاهرة بعد بالئهم املســتميت 
وتحريــر وادي الخيالــة يف املحفــد بأبني من 
عنارص اإلرهاب، معربين عــن خالص تعازيهم 
ومواســاتهم الصادقة ألرس الشهيدين وذويهم 
ورفاقهم من منتســبي قوات اللــواء األول دعم 
وإسناد، سائلني الله عز وجل أن يربط عىل قلوب 
الجميع الصرب والســلوان وأن يتقبل شــهداءنا 
األبرار بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم مبنزلة 
األبرار يف جنات الخلد، وندعوه سبحانه وتعاىل 
أن مينَّ عىل الجرحى األبطال بالشــفاء العاجل 

والسالمة.

وقال بيان النعي: “قيــادة اللواء األول دعم 
وإسناد وهي تنعي استشهاد بطلني من منتسبي 
اللواء تؤكد أن مقاتيل اللواء يخوضون مواجهات 
رشســة مع عنارص اإلرهاب عقب تحرير وادي 
الخيالة يف املحفد أذ أنه بعد أن تم تطهري الوادي 
ما زالت قواتنا تخوض قتاال رشســا مع مليشيا 
اإلرهاب يف املعســكر التابع لهــم بالقرب من 

الوادي”.
وأضافــت: »نعرب عــن اعتزازنا بالشــهداء 
بالوفاء  معاهدين  الجسام  وتضحياتهم  البواسل 
واالنتصــار لدمائهم الطاهــرة، مؤكدين امليض 
عىل دربهم حتى تحقيــق النرص املؤزر وتطهري 
وجامعات  املليشــيا  رجس  من  الجنويب  الرتاب 
الرش والظالم، ولن تتوقــف مهامتنا القتالية إال 
الوطن  ومحافظات  وتأمينهــا  أبني  تطهري  بعد 

الجنويب كافة”.

تفاصيل استشهاد الربكاين
أما شهيدنا اآلخر، فهو البطل الردفاين الذي 
استشهد قبل أسبوع يف جبهة كرش بلحج، وهو 
الشهيد البطل أبوبكر عيل سيف هندي الربكاين.

ويف تفاصيل استشهاده، فقد استشهد البطل 
أبو بكر يف جبهة كرش بلحج برصاص قناص من 

رص  عنا
ميليشيا الحويث اإليرانية ليلة السبت املنرصم.

حيث استشهد مع الشهيد أبو بكر من رفاقه 
الشهيد جابر مثنى أحمد الشيباين، وذلك عندما 
أصيب الشــهيد جابر أرسع الشهيد أبو بكر يف 
إســعافه ولكن القناص الحويث أطلق رصاصته 
عىل بطن الشهيد أبو بكر، ليسقط شهيًدا دفاًعا 

عن أرض الجنوب الطاهرة.
ويبلغ الشهيد البطل أبو بكر من العمر )23( 
عاًما، ويعترب الشــهيد الثاين مــن أرسته، فقد 
استشهد أخوه الشهيد مهتدي عيل سيف هندي 

قبل مدة.
وينتمي الشــهيد أبو بكر عيل سيف هندي 
الربكاين إىل قريــة النفــش يف مديرية املالح 

بردفان.

الشهيد عبد الهادي.. شهيد يرتجل ُمبكًرا
كان نبأ استشــهاد ابن قريتــي الحاضنة، 
الشــهيد البطل عبد الهادي عبد الواحد الضنربي 
اللواء األول دعم وإسناد  الردفاين، أحد منتسبي 
يف أبني، صاعقة هزت جســدي هًزا، فقد عرفت 
الشــهيد منذ وقت مبكر، فقد كان شاًبا خلوًقا، 

ومثقفا، ورياضًيا، وكان نعم الشاب الصالح.

ما يجعلني أتحرس كثرًيا، أن الفرتة 
األخرية انقطــع التواصــل بيننا، فيا 
للأمساة والقهر! ولكنها مشيئة املوىل 
عز وجل، فال اعرتاض عىل مشــيئته، 

فرحمك الله يا صديقي العزيز.

صرب جميل
أخرًيا، نعزي أرسة الشــهيد البطل 
عبــد الهادي عبــد أحمــد الضنربي 
الردفــاين ممثلة بوالــده املناضل عبد 
الواحد أحمد هادي وإخوانه )هشــام 
أبناء  وكافة  إخوانه  وجميع  وغسان(، 
قبيلة الضنابر، ونعزي أرسة الشــهيد 
الحجييل،  الرحمــن صالح  البطل عبد 
رفيق الشهيد عبد الهادي، ممثلة باألخ 
حسن مثنى صالح وجميع أبنائه واألخ 
إخوانه  صالح صالح شــائف وجميع 
وأهايل لشعاب وقبيلة الحجييل كافة، 
ونعزي أيًضا أرسة الشهيد البطل أبوبكر 
عيل ســيف هندي الــربكاين، ممثلة 
بوالده وإخوانه وأعاممه وأخواله وكل 
رفــاق ومحبي الشــهيد... فرحم الله 
الله  البواسل، وتقبلهم  األبرار  شهداءنا 

ردفان تفقد كوكبة من اأ�شجع �شبابها دفاًعا عن اأر�ض اجلنوب الطاهرة

عبد الهادي ال�شنربي.. 
�شهيد يرتجل ُمبكًرا

يف أقل من أسبوع..


