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اســـتـــطـــاعت الـــدكـــتــورة هـــبه
خليفة الـتى تعد احدى رائدات
فن االيتيكيت فى مصر والعالم
العـربى ان حتول هـذا الفن من
خالل الــــدراســــة الـــعــــلـــمــــيـــة
ـــــــمــــــارســــــة الى فـن واسع وا
االنتـشـار لذا لم يـكن غريـبا فى
ظل تـفـوقـها وابـداعـهـا فى هذا
اجملـــال ان يــــتم اخــــتـــيــــارهـــا
كــمــســؤول الــلـــجــنــة الــعــلــيــا
للـبروتوكول وفـنون االيتـيكيت
صرية ـنظمة ا بالقاهرة لدى ا
حلقـوق االنسـان والتنـميـة كما
ها كـواحده من افضل  تكـر
شخـصيـة مؤثـرة على مـستوى
وفى ظل ــصـر  اجلــمـهــوريـة 
تــلك االجنـازات الـتى حـقـقـتـهـا
كان للزمان  معها هذا احلوار
ــــــاذا اخـــــتــــــرت مـــــجــــــال فن
االتــيـــكــيت كــعــنــوان لــرســالــة
الـدكـتـوراه رغم انه مـجـال غـير

منتشر ?
النــــنى بـــالـــفــــعل اعـــشق هـــذا
اجملال وهو مجال معروف منذ
فــتـــرة ولــكن االضـــواء لم تــكن
مــســلـــطه عــلــيه ولم تــقــتــصــر
دراســتى الــعــلــمــيــة عـلـى هـذا
اجملــال بل امــتــدت الى مــجــال
الـــبــروتـــوكــول والـــعــمـل عــلى
راسم او كـيـفيـة الـتـعـامل مع ا
ـــنـــاســـبـــات الـــرئـــاســـيــة او ا
الـرسـمــيـة او مع كـبــار الـدولـة
وهو مـرتبط الى حـد كبـير بفن
االتـيكـيت والـذى يقـوم على فن
الـتــعـامل مـع الـنــاس بـطــريـقـة

صـــحـــيـــحـــة من خـالل االتــزام
والـتـعـامل بـطــريـقـة صـحـيـحـة
قـائمـة عـليـالـذوق واالدب وهذا
ــنـــاســبــة فن اسالمى الــفن بــا
وقبل ذلك هو فن فرعـونى فلقد
اظهرت رسومات الفراعنة على
ـعـابد ان الـفـراعنـة كـانت لهم ا
وقفه عسـكرية وفق نـظام مع
وهـــو اســاس عـــلم االتــيـــكــيت
ورغم ان كلـمة االيـتيـكيت كـلمة
غـربـية ان الـقـرآن قـد اشار الى
هـذا الـفن فى كـيــفـيـة الـتـعـامل
ب النـاس فى اكثر من موضع
ـكن الـقول ان وبـالـتالى فـانه 
فـن االيــتـيــكــيت اســاه اسالمى
وعربى قبل ان يكون اوروبى
ــكـن اعــتـــبــارك اول من وهل 
تطـرق الى هـذا اجملال بـصورة

علمية ?
ليس كـذلك بل ان الـفضل االول
يــعــود الى د/ شـــيــرلى والــتى
تـعـلمت مـنـها الـكثـيـر واسست
مـدرسة لـتعـلـيم االطفـال ونحن

سيرة من بعدها نكمل ا
ومـا رؤيـتك لـعـدم انـتـشـار هـذا
اجملـــال رغم عــدم شـــهـــرة هــذا
اجملـال اعالمـيـا اال اننـا عـمـلـيا
نسـتخـدم هذا الـفن فى حيـاتنا
من خـالل الــتــعــامـل بــشــيــاكــة
ونـظام واحـترام كـل منـا لالخر

وهو اساس فن االتيكيت
ومــا هى اســـهــامـــاتك فى هــذا

اجملال ?
هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر من الـــنـــاس
تــتــلــمـــذوا عــلى يــدى فى هــذا
اجملـال كــمــا تـخــرج عــلى يـدى

اسـلــوب الـتــعــامل مع الـبــنـات
وعـدم وجود مـشرفـه حتتـويهم
بدال من التعامل معهم بالعنف
فى الـنهـاية مـا هى مشـروعاتك
ـرحـلـة الـقــادمـة لـتـطـويـر فى ا

هذا الفن ?
احلم بان يـكون لدى مـركز مثل

مركز الدكـتورة شيرلى ولكن ال
يــقـــتــصـــر فـــقط عــلـى تــعـــلــيم
ـــتـــد الى االبــاء االطــفـــال بل 
واالمــــهـــات والــــذين يــــجب ان
يكونو قدوة البـنائهم حتى يتم
تــــثـــبــــيـت اصـــول هــــذا الــــفن
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ركـز الكـندى وعدة اجيـال من ا
مــــراكـــز اخــــرى ولـــذا لـم يـــكن
غــــريـــبــــا ان يـــتـم اخـــتــــيـــارى
كــواحـدة من افـضل شــخـصـيـة
مـــــؤثــــــرة عـــــلـى مـــــســــــتـــــوى
ى فى اجلـمـهـوريـة خالل تكـر
احد الـدورات لدورى فى خـدمة

اجملتمع
وهـل تـــــرين ان انـــــتــــشـــــار فن
االتيكيت يـتطلب دور مع من
مــؤســسـات الــدولــة او وسـائل

االعالم ?
وســائـل االعالم بــدأت بــالـفــعل
فى الـهــتــمـام بــهــذا اجملـال من
خالل اسـتـضـافتى فـى عدد من
الـبـرامج الـتـلــفـزيـونـيـة والـتى
ســلط فــيـــهــا الــضــوء عــلى فن
االتـيـكـيت كـمـا طـرحـت مـبادرة
االيــتــيـكــيت لــلـجــمــيع بــحـيث
اليـقــتـصــر هـذا الــفن عـلى سن
مـعــ كـمـا عــمـلت عــلى الـربط
بـ لـغـة اجلـسـد وفن الـتـعامل
حيث يـتم عرض صـور واقعـية
عــلى الــطالب يــتم مـن خاللــهـا
الربط ب الواقع والدراسه مع
التـركيز عـلى موضـوع الترابط
االسـرى والذى اعـتـبـره اساس
النجاح فى تطبيق هذا الفن

وهـل طـــــــالـــــــبـت بـــــــتـــــــدريس
االيـتيـكيت فى مـراحل الـتعـليم

اخملتلفة ?
بـــالــفـــعل ارســـلت مـــذكــرة الى
وزارة الـــتـــربـــيـــة والــتـــعـــلـــيم
بــــتـــدريس فـن االتـــيـــكــــيت فى
مـراحل الـدراسة اخملـتـلفـة عـند
وضع خططهم لتطوير التعليم

اال انــنـى لالسف لم اتــلــقى اى
رد كمـا طالبت بـان يكـون هناك
اربع او خمس مدرسات فى كل
مـــدرســـة مـن االخـــصــــائـــيـــات
واالجتماعيات لتدريب االطفال
وتـعـلــيـمــهم والـعــمل عـلى حل
مشاكلهم الن دور االخصائيات
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سـيــاسي عــربي في لـنــدن تــسـاءل أمــامي : الى مـتى
ننتظـر في بلداننـا العربية أن تـأتي الدول الكبرى حلل

مشاكلنا ح تتفاقم  ونطلب تدخلها في أزماتنا ?.
قلت له  كأنك تختصر كل مشاكل الوجود السياسي
العربي احلديث بـهذا السؤال الذي تـفوح منه اجابات

.
الـعرب غـارقون في أزمات بـينـية فـيما بـينـهم  فما أن
تــنــشب مــشــكــلــة بـــ دولــتــ حــتى تــتــولــد أقــطــاب
التجاذبـات واحملاور حيث الذي ال يـصطف معي فهو
ـشاكل وتـنتـقل من مسـتويات ضـدي حتـماً وتتـعمق ا
ـا أحيـاناً يـحدث الـعكس . رسـميـة الى شـخصـية ور
يـبدو الـعـرب الـيـوم في أكـثـر احلـاالت واألزمـان خـلواً
مـن مــرجـعــيــات يــعــودون لــهــا لــتــنــســيق أوضــاعــهم
الـسياسـية  فـمؤسسـة اجلامـعة العـربيـة تكاد تـختفي
من تـصـدر أي دور فــاعل  وقـبـلـهـا لـم تـنـضج الـقـمم
الـعربيـة لتـتحول الى مـؤسسـة حوليـة دائمـة  ولم يعد
أي من العـرب ترقب موعد الـقمة  وكـثير منـهم يشعر
بعـبئـهـا ألنّهـا  تكـشف أمـام النـاس صفـحـات مضـافة
من الوهن العربي والشحناء والبغضاء ب الزعماء .
ا ترسخت لـدى العرب ثقـافة جلوء الدول لـلخارج ر
ألنـهم يــعـلـمـون أنّ اخلــارج له أكـثــر من يـد في صـنع
أزماتهـم الداخليـة فيلجـأون اليه سعيـاً حللول لن تأتي

أبداً.
بعد اندالع احلروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا
ولبـنان  لم يـعد لـلـعرب امـكانـيـة واضحـة للـعودة الى
نـقـطة الـتالقي االسـتـراتيـجي بـينـهم  فـهم في أحسن
األحوال يلتقون اضطراراً لتمشية أمور عادية عالقة .
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ــدارس االجـــتـــمـــاعـــيــات فـى ا
يـقـتـصـر عـلى تـنـظيـم الرحالت
واحلفالت وهو ما الحظته عند
درسـة االورمـان حيث زيـارتى 
كـــــانـت هـــــنـــــاك شـــــكـــــوى من
ســلـوكــيـات بــعض الــطـالــبـات
وتــبــيــنـت ان هــنــاك خــطــا فى
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احـتفـلت الفـنانـة التركـية بـيرين سـآت الشـهيرة بـ»فاطـمة «بعـيد
ـنـاسـبة ـطـرب كـيـنـان دوغـلـو بـهـذه ا زواجـهـا وهـنـأت زوجـهـا ا

يز. بشكل رومانسي 
بـيـرين الـتي تـقضـي حالـيـاً أجـازة مع زوجـهـا في مـديـنـة بودروم
الساحلية نشرت صورة ظهرت فيها تقبل زوجها بشكل حميمي

»? .. أحبك كثيراً وكتبت معلقة عليها: »عيد زواج رابع سعيد ك
حيث تـلقت الفـنانـة الشـابة تهـاني متـابعيـها مـتمـني لـلنـجم

حياة زوجية مليئة باحلب والسعادة.
ـغـني التـركي كيـنان وكانت بـيرين سـآت احتـفـلت بزفـافهـا على ا
ـديـنـة لـوس أجنلـوس األمـريـكـيـة يوم 29 يـولـيو 2014 دوغلـو 
بعد قصة حب جمعتهما وقـد فاجأت بيرين محبيها بالظهور في
ـشـاهـد  «Issız Ada» أحـدث كـلــيـبـات زوجـهـا ألغــنـيـة بـعـنـوان
راقـصـة عـفـويـة األمـر الـذي نـفى مـا اثـيـر مـؤخـراً حـول انـفـصال

. الزوج
من نـاحيـة أخرى كـان مسـلسل »السـلطـانة كـوسيم «في موسمه
األول آخــر عـمل درامـي عُـرض لــبـيــرين ســآت الـتي اعــتـذرت عن
ـوسـم الـثـاني مـنـه لـتـقـدمه الــفـنـانـة الـتــركـيـة نـورجـول تـقـد ا
يـشـيلـجـاي بدالً عـنـها لـعـدم رغـبتـهـا في الظـهـور بـعمـر أكـبر من
ـنـخــفـضـة لـلـمـسـلـسل ـشـاهـدة ا عـمـرهـا بـاإلضـافـة إلـى نـسب ا

وسمه األول. 
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انقـذوا اجلمـعة والـسبت اكـثر
ـنـطـقة من  1200مـهـاجـر في ا

نفسها.
وباتت اسبانـيا هذا العام اول
مدخل لـلمهـاجرين الى اوروبا

متجاوزة ايطاليا.
ويـــلـــتـــقي وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
االسـبــاني فـرنـانـدو غـرانـدي-
مـــارالســكـــا االثــنـــ نــظـــيــره
ــوريـــتــاني في نـــواكــشــوط. ا
وامــلت الــوزارة في بـيــان بـان
يـتـيح هـذا االجـتــمـاع (تـعـزيـز
الـتعـاون عـلى صعـيـد الهـجرة

ومكافحة االرهاب).
ــيــنــاء مــديــنــة وخالل زيــارة 
عاينة عمل (اجلزيرة) السبت 
قـــوات الـــنـــظـــام والـــصـــلـــيب

االحـمر طـالب وزير الـداخلـية
شكلة االسباني بحل اوروبي 
الهـجرة. واضاف ان احلـكومة
في صـدد افـتـتـاح مـركـز ايـواء
يـــــتــــــسع لـ600 شــــــخـص في
ـــيــــنـــاء. وانـــدفع مـــزيـــد من ا
ـهاجـرين في اجتاه اسـبانـيا ا
غرب انطالقا من اجلزائر او ا
بـعـدمــا قـررت ايـطــالـيـا اغالق

هاجرين. موانئها امام ا
ووصل اكـثــر من عـشـرين الـفـا
و 992 مـــهــاجــرا الى ســواحل
اســبــانــيــا مـنــذ بــدايــة الــعـام
وقضى 304 خالل مـحـاولـتهم
العبور وفق احصـاء للمنظمة
الدولـية للـهجـرة يعود الى 25

تموز/يوليو.

{ مــدريـد-(أ ف ب)  –اعــلــنت
اجهزة االنقـاذ االسبانية امس
انــهـا انــقــذت اكـثــر من مــئـتي
ـتـوسط مــهـاجـر في الـبــحـر ا
فـيــمـا تــوجه وزيـر الــداخـلــيـة
االســـبــانـي الى مــوريـــتــانـــيــا
ســعـيــا الى تــعـزيــز مــكـافــحـة

الهجرة غير الشرعية.
وقـــال مـــتــحـــدث بـــاسم خـــفــر

الــــســــواحل االســــبــــان انه 
انـــقــاذ 211 مــهـــاجــرا كـــانــوا
يـــســــتـــقـــلـــون 21  زورقـــا في
مــــضــــيق جــــبل طــــارق الـــذي
ـغـرب. يـفـصل اســبـانـيــا عن ا
واوضح انه سـيـتم نـقـلهم الى

ميناء اجلزيرة في االندلس.
وكـان خفـر الـسواحل االسـبان
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وتـــأثــر ســتـــانــكـــو في بــدايــة
حياته بأيقونات آلة البوق في
مـوســيـقـى اجلـاز مــثل مـايــلـز
ديفيز وشت بيكر لكنه سرعان
مـــا اجنـــذب إلى اجلـــاز احلـــر
وسـجل مــوسـيــقـاه مع شــركـة

(إي.سي.إم).
وقـــــالت شـــــركـــــة (إي.سي.إم)
ـوسـيـقـيـة (إن لـلـتـسـجـيالت ا
أول ألـبــوم لـســتـانــكـو يــحـقق
ـيــة كـان أفــضل مـبــيـعــات عــا
ألــبــوم (لـيــتــانــيــا) عـام 1997
وفـيه يـحتـفي بـعـازف البـيـانو
ـوسـيـقى الـبـولـنـدي ومـلـحن ا
التصويريـة لألفالم كريشتوف
كـوميـدا). وقال عـازف الكـمان 

ـوسيقى اجلاز والساكـسفون 
مـــيــشـــال أوربــانــيـــاك(أنــا في
صدمة... كان (ستانكو) سابقا

لعصره وموسيقيا رائعا).
الـتي واعــتـبــرت خــمــاســيـتـه 
أبـــدعـــهـــا من 1968 الى 1973
واحـدة من أفـضل الـتـشـكيالت
في تــاريخ اجلــاز الــبــولــوني
كـمـا أصـدر حوالي  40ألـبـوما
وألـف الـــكــــثـــيــــر من االحلـــان
وسيـقى التصـويرية ألفالم وا
عــــديــــدة. وحــــصل تــــومــــاس
ســـتــانـــكــو عـــلى الــعـــديــد من
ــــــا فـي ذلــــــك اجلــــــوائــــــز 
جــائــزة اجلــاز األوروبــيــة في

عام 2003.

{ وارســـو - وكـــاالت - أعـــلن
احتـاد اجلـاز البـولـنـدي االحد
ــــوســـيــــقي تــــومـــاش وفـــاة ا
لحن ستانكو عـازف البوق وا
واالسم الكـبـير في عـالم اجلاز
عن  76عــامــا. وسـتــانــكــو من
مـوالــيـد مــديـنـة جــاشـوف في
جنوب بولندا عام  1942وكان
أول ظهور له على الساحة في
مــــــديــــــنــــــة كـــــراكــــــوف خالل
اخلـــمــــســـيـــنــــات .واكـــتـــسب
ية ستانكو بعـد ذلك شهرة عا
بـعـدما عـزف مع أسـمـاء المـعة
في عــــالم اجلـــاز مــــثل عـــازف
الـطبـال جاك ديـجيـنت وعازف

اآلالت الوترية ديف هوالند.
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