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 الكويتـ  كونا: قال رئيس قسم الهندسة الصناعية 
والنظم اإلدارية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
د.ماجد الديحاني ان ٢٠٠ طالب وطالبة مقيدون مبختلف 
املراحل الســـنوية في تخصص الهندســـة الصناعية 
الذي يجمع بني الهندســـة واالدارة. واضاف الديحاني 
في تصريح صحافي امس ان قسم الهندسة الصناعية 
يعتبر من األقسام الناشـــئة حديثا مقارنة باألقسام 

األخرى في الكلية حيث مت إنشـــاؤه عام ٢٠٠١ كقسم 
مستقل عن قسم الهندسة امليكانيكية.

  وبني ان القســـم حصل على االعتماد األكادميي من 
مؤسسة االعتماد األكادميي (اي بي ايي تي) عام ٢٠٠٢ وهو 
االعتماد األعلى في مجال الهندسة والتكنولوجيا ويعتبر 
من أعلى األقسام العلمية من ناحية إنتاجية األبحاث 

العلمية في املجالت العلمية العاملية احملكمة.

 الديحاني: ٢٠٠ طالب يدرسون الهندسة الصناعية

 د.عيسى األنصاري

 رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا في القاهرة أكد عمق ومتانة العالقات بين مصر والكويت

 عيسى األنصاري لـ «األنباء»  : صرف الزيادة في مخصصات الطلبة 
الشهر المقبل وسكن الطالبات الجديد سيرى النور قريبًا

لذلك أؤيد زيادة نسب االبتعاث 
التـــي متنح الطالـــب الفرصة 
لالطالع على العالم اآلخر والدول 

األخرى وكيف تفكر وتنتج.
ــابيع الثقافية  ــة األس   ما أهمي
ــام الدولية التي متثل الدول  واألي

باجلامعات؟ 
  األسابيع الثقافية تخلق جوا 
املنافســـة لإلبداع وإظهار  من 
الوجـــه احلضاري لكل بلد من 
التـــي تقدم  العـــروض  خالل 
التي تتحدث عن  واالصدارات 
الدولة كذلـــك األزياء التراثية 
واألكالت الشعبية لذلك يحرص 
طالب الكويت على املشاركة في 
أيام الشعوب واملهرجانات، وقد 
شـــارك االحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــت فرع مصر في العديد 

من تلك املهرجانات.
  وبشأن الطالب الراغبني في 

إقامة معـــرض تراثي ووطني 
للكويت باسم الطلبة املنتسبني 
لتلك اجلامعة، يقـــوم املكتب 
الثقافي والســـفارة بتزويدهم 
بالكتب واإلصدارات من خالل 
وزارة اإلعالم واملجلس الثقافي 
ووزارة التعليـــم العالي التي 
متدنا بتلك اإلصدارات وقد فاز 
اجلناح الكويتي خالل مشاركته 
باأليام الدولية كأفضل جناح.

ــــاذا عـــن الــطــــــــالب    م
الدارســني باألكـادميية البحرية 

باإلسكندرية؟
  زرت منـــذ عـــدة أســـابيع 
األكادميية البحرية باإلسكندرية 
والتقيت خاللها عمداء اجلامعات 
ومديـــر اجلامعة، وتشـــتمل 
األكادميية على ٣ كليات الهندسة 
البحريـــة  واإلدارة والعلـــوم 
ولدينا عدد من أبنائنا الطالب 

يدرسون باألكادميية التي تتبع 
جامعـــة الـــدول العربية ومن 
إعادة  التي ننـــوي  اجلامعات 
إدراجهـــا باجلامعات املعتمدة 
وهي انها كانت لفترات طويلة 
من اجلامعـــات املعتمدة ولكن 
فـــي اآلونة األخيـــرة مت وقف 
اعتمادها مؤقتا وســـوف تتم 
إعادة الترتيب العتمادها حيث 
انها مـــن األكادمييات العريقة 
مشيرا الى انه يدرس بها حاليا 

٧٠طالبا من أبنائنا.
  كما ان هنـــاك مكتبا ثقافيا 
باالسكندرية يرأسه د.خليفة 
املكاتب  بهبهانـــي ويعد مـــن 
املتميزة ويتابع شؤون الطلبة 
الدارسني بجامعة االسكندرية 
البحرية وهناك  واألكادمييـــة 
لقاء شهري مع الطلبة وهناك 

تواصل مستمر. 

بلغ عددهم ٣٥٠ طالبا وطالبة 
«بدون».

  أنشطة االتحاد

ــطة االحتاد  ــا تقييمك ألنش   م
الطالبي؟

الوطني للطلبة في    االحتاد 
مصـــر احتاد نشـــط يقوم من 
خالل اللجان املنبثقة مثل جلنة 
املســـتجدين باستقبال الطالب 
والطالبات اجلـــدد وتوجيههم 
للجامعات ومساعدتهم الستئجار 
املناســـبة وتوفير  العقـــارات 
حجز تذاكر الطيران عن طريق 
االحتاد، كذلك اللجنة الرياضية 
وما تقدمه من أنشطة رياضية 
الثقافية  ومســـابقات واللجنة 
والرحالت والندوات التي تقوم 
بهـــا وغيرها من اخلدمات التي 
يقدمها االحتـــاد وتوفير كتيب 
يضم األرقام والعناوين املهمة 
ومنها السفارة واملكاتب امللحقة 
بها واملستشفيات واجلامعات 
واملطاعم وغيرها من اخلدمات. 
وقال ان على الطلبة تقدمي الدراسة 
على أي شأن آخر للمشاركة في 
مسيرة وطنهم الكويت وأوضح 
ان تكرمي املتفوقني واســـتقبال 
املستجدين نشاط مهم سنوي 

يحرص عليه االحتاد سنويا.
ــع أعضاء  ــاء الطلبة م   هل لق
ــل صوتهم  ــة يوص ــس األم مجل

للمسؤولني؟
  عـــدد مـــن أعضـــاء اللجنة 
التعليمية التقى الطلبة واستمعوا 
للطالب، ونائـــب مجلس األمة 
ميثل األمة لذلـــك له احلق في 
ان يتواصل مع الطلبة ســـواء 
داخل الكويت أو خارجها، لذلك 
التواصل مع أعضاء مجلس األمة 
امر حضاري ويدل على التفاعل 
املستمر بني أعضاء مجلس األمة 
والطلبة، وقـــد قام أكثر من ١٠ 
نـــواب من أعضاء مجلس األمة 
بزيارة للمكتب الثقافي وهناك 
اتصال مســـتمر من اجل راحة 

أبنائنا الطالب.
ــة حكومية  ــود جامع   هل وج

واحدة بالكويت يكفي؟
  هناك توجه حكومي لتنفيذ 
مشروع املدينة اجلامعية املوحدة 
وسيرى النور بعد ٥ سنوات من 
اآلن باإلضافة الى توجه احلكومة 
إلنشاء جامعة حكومية رديفة 
في القريـــب العاجل باإلضافة 
الى اجلامعات اخلاصة وزيادة 
العربية  نسب االبتعاث للدول 
وغير العربية كل هذا يدل على 
ان الوضـــع التعليمي بالكويت 

مطمئن.

   أهمية االبتعاث

  كيف ترى أهمية االبتعاث؟
  االبتعاث مهم جـــدا فعندما 
يبتعث الطالب ال يحصل على 
درجـــة علمية فقـــط بل يتعلم 
ثقافـــات أخرى ويعـــرف تلك 
املجتمعـــات األخـــرى بثقافته 
وحضارتـــه وتراثـــه وهويته 
العربيـــة، لذلك االبتعاث مينح 
الطالب خبرة واحلوار مع اآلخر 

  ماذا عن سكن الطالبات؟
  اجلديد بسكن الطالبات انه 
مت حتديث السكن احلالي وقمت 
بزيارة لـ «فنـــدق املروة» مقر 
سكن الطالبات وتنفيذا ألوامر 
ســـمو رئيس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد ومن وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود 
نتج عن ذلك زيارة قام بها وكيل 
الوزارة د.خالد الســـعد يرافقه 
الثقافي د.ناصر  القسم  رئيس 
االنصـــاري ومت اختيار ارض 
بحـــي الدقي بالقاهـــرة والتي 
متتلكها إحدى الشركات الوطنية 
الكويتية تتبـــع الهيئة العامة 
لالستثمار وجترى حاليا االعداد 
لبنود االتفاق وسيصل وفد قريبا 
من الكويت إلمتام العقد والبدء 
في تنفيذ احللم الذي يراود كل 
طالبة كويتيـــة وبذلك جند ان 
النور مبوافقة  املشـــروع رأى 
الهيئة العامة لالستثمار والشركة 
املالكة لألرض وبالتنسيق بني 
وزارة التعليـــم العالي ووزارة 
املالية في الكويت، بالتالي سيتم 
تنفيذه قريبا وجاء اختيار منطقة 
الدقي نظرا لتمركز الطالبات في 
اجلامعات بالقاهرة وعني شمس 
وجامعة حلـــوان واألزهر كلها 
جامعات تتسم بالقرب من القاهرة 
ملا يوفر لهم الوقت واجلهد. كما 
تعاقد املكتب الثقافي مع إحدى 
شركات السيارات اخلاصة توفر 
خدمة نقـــل الطالبات من وإلى 
اجلامعات والذهاب إلى املطار او 
إلى الطبيب او املستشفى وكذلك 
لدفع الرســـوم وكلهـــا خدمات 
من اجل بناتنـــا وكذلك توفير 
الوجبات الغذائية ونظافة املكان 
واالمن على سكن الطالبات مؤكدا 
ان الطالبـــات يلتزمن بالقواعد 
واللوائح والتحصيل الدراسي.

  مساواة بين الجميع

ــتقبل  الثقافي يس   هل املكتب 
الطالب املبتعثني فقط؟

  ال يفرق املكتب الثقافي بني 
الطالب املبتعث والدارس على 
حســـابه اخلاص، كل شـــرائح 
الطلبة باختالفهم يقوم املكتب 
الثقافـــي بفتـــح امللفـــات لهم 
وتوجيههم واستخراج الكارنيه 
والهوية وتسجيلهم باجلامعات 
املعترف بها ومتابعتهم وتسكني 
الطالبات ال فرق نهائيا بني املبعث 
وغيره من طالب العلم والفرق قد 
يكون بالكويت واجلهة املبتعثني 
منها في مصـــر، كلهم ابناؤنا، 
وبالنسبة للطلبة «البدون» قامت 
وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود بالتنسيق مع 
وزير التعليـــم العالي املصري 
د.هانـــي هالل بتكليـــف إدارة 
الوافدين مبتابعة كل ما يتعلق 
بالطلبة غير محددي اجلنسية 
«البدون» وفتح ملفات ومتابعة 
التسجيل والقبول وظهرت قبل 
فترة اســـماؤهم ومت اعتمادهم 
باجلامعـــات املصرية بلغ عدد 
املقبولني ٤٧ طالبا وبذلك انضموا 
الى اعـــداد ســـابقة مت قبولهم 

في مجال التعليم فنجد التعليم 
النظري بجميـــع تخصصاته 
التعليم العلمي والفني  وكذلك 
والصناعـــي وكذلـــك دخـــول 
املســـتثمر األجنبي وفتح أفرع 
للجامعـــات األكادميية العاملية 
مثل األملانية واألميركية والكندية 
وبذلك يصبح في مصر كل أنواع 
التعليم النظري والعملي اخلاص 
واحلكومي وهذا التنوع يحتاج 

اليه السوق الكويتي.

  التخصصات المطلوبة

  وحول التخصصات التي يقبل 
عليها ابناؤنا الطالب؟ 

  وزارة التعليم العالي املشرفة 
على خطة البعثات توجه الطالب 
إلـــى التخصصات التي يحتاج 
اليها ســـوق العمـــل بالكويت 
التخصصات  ابرزهـــا  لعل من 
العلمية منها الطب البشرى وطب 
األسنان والصيدلة والعلوم، ومن 
التخصصات األدبية مثل احلقوق 
واإلعالم والتربية البدنية كلها 
تخصصات مرغوبة والكويت 
بحاجة اليها وهناك تخصصات 
يتوجه اليها الطالب مثل املكتبات 
واللغة العربية والفلسفة ويشكل 
عدد طالب البعثات اضعاف عدد 
الطالبات حيت يشكلون نسبة 

٧٠٪ والطالبات ٣٠٪.
  ما ابرز املشاكل التي يواجهها 

ابناؤنا الطالب في مصر؟
   على الطلبة مراجعة املكتب 
الثقافي بصفة مستمرة خاصة 
ان املكتب يقـــوم بإنهاء جميع 
اإلجـــراءات من دفع الرســـوم 
باجلامعات واستخراج الكارنيهات 
والكارنيه الصحي، ويقوم قسم 
االرشاد بتوجيه الطالب والرد 
على أي استفسار ونؤكد دائما 
على الطالب االلتزام باألنظمة 
والقوانني املعمول بها في مصر 
اللوائـــح باجلامعات  واحترام 
لتمثيل الكويت خير متثيل من 
خالل االلتزام بالقيم احلضارية 
واإلنسانية. وطالب األنصاري 
الطالب باالهتمـــام بالتحصيل 
العلمي واالجتهاد ألنهم يحملون 
رسالة سامية وهم سفراء الكويت 
الذين يرســـمون  الغد  ورجال 
نهضة بالدهم. وكل طالب يجتهد 
يجتاز مراحله الدراســـية ومن 
يهمل يتعرض للرسوب فالطالب 
عليه العبء األكبر واملسؤولية 
ونحن هنا لتوفير جميع اخلدمات 
التي يحتاج اليها الطالب من اجل 

التحصيل الدراسي.

  لقاء شهري

ــهري مع  ــاذا عن اللقاء الش   م
الطلبة؟ 

  أهمية اللقاء هو االستماع الى 
الطلبة والتعرف إلى مشاكلهم 
واالستماع الى آرائهم ومن خالل 
اللقاء الشـــهري الـــذي ينظمه 
االحتاد مبقره وتشارك فيه مكتب 
الكويت بالسفارة ومنها املكتب 
الثقافي والصحي ويعقد شهريا 
ومن خالل اللقاء الذي يتســـم 

باالخوية.

العالـــي بالكويـــت العتماد ٧ 
جامعات خاصة منها اجلامعة 
الفرنســـية واألملانية والكندية 
وجامعة ٦ أكتوبر وجامعة مصر 
للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا 
الى الزيارات املستمرة للمكتب 
الثقافي لتلك اجلامعات وكذلك 
وفود من وزارة التعليم العالي 
حيث تشكل جلان ووفود ستقوم 

بزيارة لتلك اجلامعات.
  وأشار االنصاري الى القرار 
املتعلق بإعادة ترتيب اجلامعات 
املصرية واعتماد البعض منها 
وعدم اعتماد عدد من اجلامعات 
كما أشـــار الى ان هناك بعض 
اإلدارية واألكادميية  اإلجراءات 
التي سوف يتم التنسيق بشأنها 
فيما بني وزارة التعليم العالي 
بالكويـــت واجلامعات اخلاصة 
ومن ثم يعـــاد اعتماد عدد من 

تلك اجلامعات.
باجلامعات  ــة  الطلب أعداد    هل 

اخلاصة أكثر من احلكومية؟
الطـــالب املقيديـــن    عـــدد 
باجلامعات احلكومية اكثر من 
اجلامعات اخلاصة أي يشـــكل 
عدد الطالب بهـــا ٧٪ فقط من 
البالغ  عدد الطالب باحلكومية 
عددهم ٩٣٪ مما يـــدل على ان 
الطالـــب الكويتي مازال منطيا 
حيث يطمئن قلبه لالســـتمرار 
في التعليـــم احلكومي خاصة 
ان اجلامعات املصرية جامعات 
عريقة ومتطورة وجند ان رسوم 
اجلامعات اخلاصـــة أصبحت 
مرتفعـــة جدا مقارنة برســـوم 
اجلامعات احلكومية التي تقدم 
خدمات تعليمية ذات جودة عالية 
كما ان معظم اجلامعات اخلاصة 
تتطلب إجادة اللغة االجنليزية 
وهذا ايضا قد يكون سبب توجه 
الطالب للحكومة التي ال تشترط 
إجادة اللغة اال في كليات اللغات 

والطب.
  ما هو عدد الطالب باجلامعات 

احلكومية؟
  عدد الطالب املتقدمني لاللتحاق 
باجلامعات احلكومية هذا العام 
بلغ ١٥٤٠ طالبا وطالبة مت قبول 
ما يزيد على ١٣٥٠ منهم والعدد 

الباقي باجلامعات اخلاصة. 

  شروط االلتحاق

ــروط االلتحاق هل تختلف    ش
من احلكومية عنها باخلاصة؟

  شروط االلتحاق باجلامعات 
املصريـــة احلكومية واخلاصة 
واحدة ويتم التنسيق بينها وبني 
املكتب الثقافي الذي يتبع وزارة 
العالي وهي تعليمات  التعليم 
ثابتة وملزمة لكل الطلبة كما ان 
هناك تكافؤا في الفرص والعدل 
واملساواة بني اجلميع وحسب 
رغبة الطالب اذا كان مستوفيا 
القبول يتم االلتحاق  شـــروط 

باجلامعة. 
كافية  ــات    هل هناك تخصص
ــل الكويتي  ــوق العم ــب س تناس

باجلامعات احلكومية املصرية؟
  مصر بلد يتميـــز بالتنوع 
ولديها توجهات في االستثمار 

ــادة  ــن زي ــدث ع ــة نتح  بداي
ــة  للطلب ــة  املالي ــات  املخصص

املبتعثني؟
أثلج صدور  الزيـــادة    قرار 
أبنائنا وبناتنا الطالب املبتعثني 
وغيـــر املبتعثني مـــن الوزارة 
«الدارسني على حسابهم اخلاص» 
حيث شملت الزيادة جميع الطلبة 
الكويتيني الدارسني باخلارج وكما 
بشرتنا الوزيرة د.موضي احلمود 
بانه سيتم صرفها في يناير املقبل 
بأثر رجعى مما يدل على اهتمام 
العالي بأبنائنا  التعليم  وزارة 
الطالب، ويقوم املكتب الثقافي 
بحصر أسماء الطالب املستحقني 
إلرسالها لوزارة التعليم العالي 
التي تقوم بإيداعها للطلبة في 

حساباتهم الشخصية.
التعليمية    كيف ترى العالقات 

بني مصر والكويت؟
  مصـــر بلـــد لـــكل العـــرب 
وتســـتوعب جميع اجلنسيات 
وبالفعل قبلة العرب وتتســـم 
الثقافـــي واملعرفي  بالتنـــوع 
والعلمي وتضم أعرق اجلامعات 
احلكومية منها جامعة القاهرة 
اللتان  وجامعـــة عني شـــمس 
تخـــرج فيها العديد ممن تولوا 
مناصـــب قياديـــة داخل مصر 
وخارجها كذلك العلماء واملثقفون 
واألكادمييون الذين أسهموا في 
النهضـــات التعليميـــة بالدول 
العربيـــة، كما تضم مصر عددا 
من اجلامعات اخلاصة وأفرعا 

جلامعات عاملية 
  ويحرص أبناؤنا على حسن 
اختيـــار اجلامعـــات املصرية 
للدراسة بها ليس فقط للحصول 
على الشهادة اجلامعية بل لينهلوا 
من الثقافة والبيئة املصرية التي 
تتشابه مع البيئة الكويتية فال 
يشعر الطالب بإحساس الغربة 
بل يندمج منذ اللحظات األولى 
مما يساهم في استقراره النفسي، 
وبالتالي ينعكس على استقراره 

الدراسي.
ــني من    ما عدد الطالب الدارس

أبنائنا باجلامعات املصرية؟ 
الطـــالب والطالبات    عـــدد 
الدارسني باجلامعات املصرية 
املختلفة وصل الى ١١ ألف طالب 
وطالبة مقسمني الى ٩ آالف في 
مرحلة البكالوريوس وألفني في 

مرحلة الدراسات العليا.
على  يحرصون  ــالب  الط   هل 

الدراسة؟
  طموح الطـــالب او إخفاقهم 
او تعثرهم الدراسي كلها أمور 
تخص الطالب وهو األقدر على 
حتقيق طموحاته وهو الذي يحدد 
مستواه العلمي وتفوقه الدراسي، 
واملكتب الثقافي يفتح أبوابه دائما 
لتوجيه الطالب خاصة اجلدد 
واطالعهم على مستوى اجلامعات 
والتخصصات، وللطالب حرية 
االختيار حسب درجات القبول 
وحسب رغبته، لذلك نحثهم دائما 
على التفوق الدراسي واحلفاظ 
على اســـم الكويت حيث انهم 
ميثلون وطنهم الكويت ويحملون 
مسؤولية نهضة بالدهم وكذلك 

مستقبل الوطن.

  خدمات للطالب

ــات املصرية توفر    هل اجلامع
خدمات للطالب؟

  اجلامعات املصرية مشكورة 
التربوية  البيئة  توفر للطالب 
والتعليمية املمتازة والدليل على 
ذلك حرص هذا العدد الكبير من 
الطلبة الذي يعد اكبر عدد لطالب 
الكويت مـــن البعثات باخلارج 
على الدراسة باجلامعات املصرية 
كمـــا ان هناك اعتمـــادا معترفا 
بثالث جامعـــات خاصة وهي 
الدولية وجامعة  جامعة مصر 
أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب 

واجلامعة األميركية
ــاد  ــه العتم ــاك توج ــل هن   ه

جامعات خاصة أخرى؟ 
الثقافـــي أرســـل    املكتـــب 
مخاطبات الـــى وزارة التعليم 

 (ناصر عبدالسيد)  الشيخ فهد سالم العلي مع د.عيسى األنصاري ود.رشيد احلمد والنواب د.محمد احلويلة وعدنان املطوع ود.علي العمير خالل حفل تكرمي الطلبة املتفوقني واملستجدين في مصر خالل الشهر املاضي 

 توجه حكومي إلنشـاء جامعة حكومية ثانيـة وحريصون على االلتقاء بالطلبة والتعرف على مشـاكلهم
 القاهرة ـ هناء السيد

  أكد رئيس املكتب الثقافي بسفارتنا في القاهرة د.عيسى األنصاري أهمية العالقات التعليمية بني الكويت 
ومصر، مشددا على ان اجلامعات املصرية توفر للطالب البيئة التربوية والتعليمية املمتازة، مشيرا الى ان 
في مصر ١١ ألف طالب وطالبة يدرسون سواء في اجلامعات احلكومية أو اخلاصة، كما أشاد د.األنصاري 
بقـرار زيادة املخصصات املالية للطلبة املبتعثني، مؤكدا صرف الزيادة في يناير املقبل بأثر رجعي، كما 

حتدث عن اجلديد في سـكن الطالبات وأنظمة احتاد الطلبة وعن أهم املشـاكل التي تواجه الدارسني 
في مصر.

  ووجه د.األنصاري الشـكر والتقدير جلريدة «األنباء» لتواصلها املستمر مع الطالب والتغطية املتميزة 
جلميع األحداث واألنشطة التي يقوم بها االحتاد. جاء ذلك خالل أول حوار للدكتور عيسى االنصاري جلريدة 

«األنباء» بعد توليه مهام منصبه مستشارا ثقافيا منذ أغسطس املاضي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 عيسى األنصاري في سطور
  

  عضو هيئة تدريس بكلية التربية بجامعة الكويت وله مجموعة من 
الكتب والدراسات املتعلقة بالتربية على حقوق اإلنسان والدميوقراطية 
ــوث علمية عن برامج التعليم  ــة الصاحلة باإلضافة الى بح واملواطن
املستمر وخدمة املجتمع حاصل على البكالوريوس من جامعة الكويت 

تخصص علم االجتماع عام ١٩٩٠
ــتير في خدمة املجتمع والتعليم املستمر    حاصل على درجة املاجس

من الواليات املتحدة عام ١٩٩٣
ــتمر    حاصل على درجة الدكتوراه في خدمة املجتمع والتعليم املس

من اململكة املتحدة عام ١٩٩٦
  عضو هيئة تدريس بكلية التربية جامعة الكويت عام ١٩٩٧

ــاعد نائب مدير جامعة الكويت للخدمات األكادميية من ٢٠٠٢-   مس
٢٠٠٦

  حاصل على درجة األستاذية في التربية عام ٢٠٠٧
ــدم العلمي مبجال العلوم  ــة الكويت للتق   حصل على جائزة مؤسس

اإلنسانية عام ٢٠٠٩
  مت تعيينه مستشارا ورئيسا للمكتب الثقافي بالقاهرة عام ٢٠١٠ 


