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عدن »األمناء« خاص ٠:

بكلية  العربية  اللغة  نظم قســم 
اتحاد  مع  بالتنســيق  عدن،  الرتبية 
األربعاء،  الجنــوب،  وكتــاب  أدباء 
فعاليــة ثقافية تحت عنــوان )وال 
يزال النهر جاريًا( احتفاًء باألســتاذ 
الدكتور مبارك حسن خليفة، األستاذ 
بلوغه  مبناسبة  القسم،  يف  السابق 
سليامن  قاعة  يف  التســعني  العام 
الرتبية يف مديرية  العيىس بكليــة 
الجنوبية  بالعاصمــة  مكرس  خور 

عدن.
رئيس  حرضه  الذي  الحفل،  وأدار 
الدكتور  الجنوب  وكتاب  أدباء  اتحاد 

جنيد محمد الجنيد، واألمني العام لالتحاد 
أ.د فهمي  أداره  العــرايب،  بدر  األســتاذ 
التدريسية يف قسم  الهيئة  حسن، عضو 
اللغة العربيــة بكلية الرتبية، الذي افتتح 
الفعالية بكلمة تطــرق فيها إىل مناقب 
الدكتور مبارك الخليفة وما يتميز به من 
بشاشة ومحبة الجميع، وأنه أب ومحفز 
ودافــع للتعليم والحيــاة واألمل، مؤكدا 
عىل عطائه املســتمر وتواضعه الجم مع 

الطالب كسجية أي عامل جليل.
وتحــدث يف الفعاليــة أ. د. ســامل 
العربية بكلية  اللغة  السلفي، رئيس قسم 
لحياة  الرتبية عدن، مقدمًا سرية موجزة 
الدكتور مبــارك الخليفة، ملن ال يعرفه من 

األجيــال الجديدة التــي تتلمذ عىل يديه، 
مشــريًا إىل أن »كلية الرتبية بعدن كانت 
مهوى فؤاده من العام ١٩٧٧ وكانت عدن 
هي داره ومتنفســه وعروسه التي طاملا 

تغنى بعشقها«.
وتحدث عن حضــوره الرثي واملتميز 
الرتبوية والثقافية واإلعالمية  الحياة  يف 

ملدينة عدن.
»الدكتور  أن  السلفي  الدكتور  وأوضح 
الخليفــة قبل أن يكون معلــام ودكتورا 
وأســتاذا كان شــاعرا فذا من شــعراء 
السودان وعدن التي تغنى بها يف كثري من 
قصائده وله العديد من الدواوين الشعرية 
)أغنيات سودانية( ١٩٦١،  املنشورة منها 
النبيل(  )الرحيل  )ألحان قــايب( ١٩٦٤،  

عدن ١٩٨٢م«.
وأضاف رئيس قســم اللغــة العربية 
بكلية الرتبية عدن د. ســامل الســلفي: 
»الدكتور مبــارك الخليفة أحب الشــعر 
لكنه أحب أكرث مهنة األســتاذ املعلم التي 
أفنى يف سبيلها سنوات طواال من عمره 
وجهده إىل درجة أن طلبته وطلبة طلبته 

صاروا أنفسهم معلمني«.
وألقى الدكتور السلفي قصيدة للدكتور 
املحتفى بــه مبارك الخليفــة عن املعلم 

ومكانه لقيت استحسان الحضور.
الدباين،  أ. د.عبده يحيى  بدوره تحدث 
رئيــس الدائرة الثقافيــة يف اتحاد أدباء 
وكتــاب الجنوب، عضو هيئــة التدريس 
بقســم اللغة العربية بكليــة الرتبية يف 

العاصمة عدن، عن اإلســهامات العميقة 
لألديب الشــاعر والناقد والرتبوي الكبري 
مبارك حســن الخليفة يف رفــد الثقافة 
العربية املعارصة يف عدن والجنوب بشكل 
العميق يف عدن وحرضموت  وأثرها  عام 
واملحافظــات املجاورة مــن خالل عمله 
الخالقة  تجلياته  خــالل  ومن  األكادميي 
يف األدب ويف إشكالية النص األديب مبا 

ميتلك من أدوات نقدية ومعرفية.
كام تطرق الدكتــور الدباين إىل عدد 
الطريفة  واملواقف  الخالــدة  املواقف  من 
التي كانت تعرب عن روح الدكتور الخليفة 

الطاهرة وقلبه النقي.
بدوره، ألقى أ. د.سامل عيل سعيد كلمة 
تضمنت ذكرياته الشــخصية مع الدكتور 

حتى  السبعينيات  منذ  الخليفة  مبارك 
مغادرته عدن يف ٢٠١٢م.

وظهر الدكتور مبــارك خليفة يف 
مقطــع فيديو أهداه لهــذه الفعالية 
مبناســبة احتفالــه ببلوغــه العام 
والثناء  بالشكر  فيه  توجه  التســعني 
لعدن وأبنائهــا وزمالئه وطالبه الذين 
التسعني وألقى  احتفوا بذكرى ميالده 
أبياتا مؤثرة عن عــدن ومكانتها يف 

قلبه ومكانة أبنائها.
وأوصت الفعالية يف ختامها بعمل 
كتــاب يجمع أعــامل الدكتور مبارك 
حســن الخليفة النقدية مع يشء من 
سرية حياته مع اإلرشاف عىل إنجازه 
من قبل قسم اللغة العربية الذي عمل 

فيه ثلث قرن.
كام أوصت الفعالية جامعة عدن بعمل 
درع خــاص وجائزة تقديريــة ومكافأة 
ماليــة مجزيــة للدكتور مبارك حســن 
الخليفة وإرســالها لــه يف أقرب وقت 

تقديًرا لجهوده التي بذلها يف الجامعة.
وأوصت أيضا قسم اللغة العربية بكلية 
الرتبية عدن بتوجيه أحد طالب الدراسات 
العليا يف القســم بدراســة شعر مبارك 

حسن الخليفة ونقده.
الدكتور مبارك حسن خليفة قد  وكان 
غادر إىل أرضه جمهورية الســودان يف 
٢٠١٢ بعد أن سلخ من عمره ٣٤ عاما من 

العطاء يف جامعة عدن.

عدن »األمناء« خاص:

دعا مسؤول يف قطاع الصحة يف العاصمة 
الجنوبية عدن إىل عدم القلــق من أي حاالت 

للحميات.
وقــال: »وإن وجدت حاليا فهي تســتجيب 

للعالجات وتتعاىف«.
وأضاف أ.د.ســامل الشبحي - رئيس الصحة 
بأعامل  القائم  الجنــويب،  االنتقايل  باملجلس 
رئيس لجنة مجابهة فــريوس كورونا، عضو 
لجنة الطوارئ بعدن - يف ترصيح طبي: »هناك 
من يصطاد يف املاء العكر ويريد خلط األوراق 
وعىل قارعة الطريق لخلق الخوف والهلع بني 

املوطنني وترويع السكينة العامة«.
وأكد الشــبحي أن »جميع املحاجر واملراكز 
التي تــم افتتاحهــا يف فــرتة اإلدارة الذاتية 

للجنوب ما زالت تعمل وبطواقمها املحلية«.
ولفت الشــبحي إىل أن »هناك ناطق رسمي 
يف وزارة الصحــة العامة وهــو املتفق عليه 
واملرصح له بإنزال أي بيــان عن عدد الحاالت 
إذا انترش أي وبــاء أو حميات، وهو املخول له 

بذلك«.
وطالــب الشــبحي - الذي يشــغل القائم 
الجمهورية  مستشــفى  هيئة  رئيــس  أعامل 
العــام - للمــرة الثامنة، بفتح املستشــفيات 
املغلقة وتأثيث مستشفى خاص للوبائيات يف 
العاصمة الجنوبية عدن وفروع لذلك يف جميع 

محافظات الجنوب املحررة.
وقال: »نؤكد لجميــع املواطنني يف جنوبنا 
الغايل أن حــاالت الحميــات إن وجدت فهي 
تتعــايف، ويتعامــل معها أطباؤنــا األبطال 

منــذ أبريل العام املايض وأصبحت تســتجيب 
للعالجات، والحمد لله، ونؤكد لجميع املواطنني: 
عليكم التأكــد أوال من مصادر األخبار املتناقلة 
بني الحني واآلخر قبل نسخها ولصقها، بالذات 
عىل مواقع التواصل االجتامعي, وليس كل ما 
ينرش عىل مواقع التواصل االجتامعي يصدق«.

وأضاف: »هنــاك من يصطاد يف املاء العكر 
ويريد خلط األوراق وعىل قارعة الطريق لخلق 
السكينة  املوطنني وترويع  والهلع بني  الخوف 
الصحية،  واملرافق  املستشفيات  وإغالق  العامة 

ولن نسمح بذلك«.
وتابع: »نؤكد لكم جميعا أن جميع املحاجر 
واملراكز التي قمنــا بافتتاحها يف فرتة اإلدارة 
تعمــل وبطواقمنا  زالت  ما  للجنــوب  الذاتية 
املحلية والتــي نحني هاماتنا لها عىل أعاملهم 
الحميات،  ظهرت  وإن  والبطولية،  اإلنســانية 
بالذات مــع التغري املناخي وتغــري الفصول، 
نؤكد أن الحاالت تســتجيب للعالجات، كل ذلك 
بفضل الله سبحانه وتعاىل ثم الطواقم الطبية 
والصحية الجنوبية وأعاملهم الجبارة واملمتازة، 

حيث قد كسبوا خربات طبية وصحية اكتسبوها 
يف فرتة املوجــة األوىل وإليهم جميعا تعظيم 

سالم«.
وأكمل: »كام نؤكد للمــرة الثانية: الحميات 
وإن وجدت حاليا تستجيب للعالجات و تتعاىف 
والحمد لله، ونؤكد أيضا أن هناك ناطق رسمي 
يف وزارة الصحــة العامة وهــو املتفق عليه 
واملرصح له بإنزال أي بيان عن عدد الحاالت إذا 
انترش أي وباء أو حميات وهو املخول له بذلك«.

وإليكم  الواقع منكــم  »نحن عــىل  وقال: 
ومعكم يف وقت الشــدائد واملحن ولن نتخىل 
الطبي واإلنســاين  أبدا، وهــذا واجبنا  عنكم 

والوطني، وبالله التوفيق«.
وأضاف: »حاليا نطمنئ جميع املواطنني بأن 
تتعامــل معها طواقمنا  الحميات وإن وجدت 
وقدمــت واجبها لألشــهر املاضيــة وللفرتة 
الله، ونطالب  بإذن  السابقة وحاليا ومستقبال 
حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل بالعمل 
الجامعي النافع حسب نصوص اتفاق الرياض 
والذي يكون مفيدا للمواطن والوطن، ونطالب 
للمرة الثامنة بفتح املستشفيات املغلقة وتأثيث 
مستشفى خاص للوبائيات يف العاصمة عدن 
وفــروع لذلك يف جميع محافظــات الجنوب 

املحررة«.
واختتم الشــبحي ترصيحــه طبي بالقول: 
»متنياتنــا لجميع أعضاء حكومــة املناصفة 
بني الجنوب والشــامل بالتوفيق والسداد يف 
مهامهم الخدمية والتي شــكلت الحكومة من 
أجلها والتي ينتظرهــا املواطن وعىل أحر من 
الجمر.. ومتنياتنا للجميع بالصحة والســالمة 

والخري والعافية«.

رئيس صحة االنتقالي والقائم بأعمال رئيس جلنة مجابهة كورونا بعدن يف تصريح هام:

هناك من يريد خلط الأوراق خللق اخلوف والهلع بني املوطنني

نطالب حكومة املناصفة بالعمل اجلماعي النافع

ق�سم اللغة العربية واأدباء اجلنوب يحتفيان ببلوغ د.مبارك خليفة )90( عامًا
حتت عنوان »وال يزال النهر جارًيا«..

كيف كانت عدن داره ومتنفسه وعروسه التي تغنى بعشقها؟


