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س�������ّي�������رت ب����ع����ث����ة ح�������ج مل���ن���ت���س���ب���ي اجل������ي������ش وال�����ع�����س�����ك�����ري�����ن امل�����ت�����ق�����اع�����دي�����ن وأس�����������ر ال������ش������ه������داء ال���ع���س���ك���ري���ن

مببادرة كرمية من معالي نائب 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ووزي���ر 
الدفاع الشيخ محمد اخلالد ، تسير 
وزارة الدفاع بعثة احلج ملنتسبي 
اجل��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي والعسكريني 
امل��ت��ق��اع��دي��ن وأس�����ر ال��ش��ه��داء 
العسكريني ، لهذا العام وذلك للسنة 

التاسعة على التوالي .
وبهذه املناسبة أقامت مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
ب���وزارة ال��دف��اع اللقاء التنويري 
حلجاج بيت الله احلرام ، حيث بدأ 
اللقاء بكلمة ملدير التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة باجليش الكويتي 
العميد رك���ن الف���ي عبدالرحمن 
العازمي عبر من خاللها عن بالغ 
شكره وامتنانه ملعالي نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع 
الشيخ محمد اخلالد احلمد الصباح 
على هذه املكرمة اإلنسانية وتقدمي 
كافة التسهيالت التى توفر الراحة 
والتيسير للحجاج م��ن منتسبي 

اجليش.
كما شكر سعادة رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر على توجيهاته ودعمه 
الدائم و سعادة نائب رئيس االركان 

ال��ع��ام��ة للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن 
عبدالله ن��واف الصباح حلرصه 
واهتمامه ،  على أن يكون ألسر 

ال��ش��ه��داء العسكريني نصيب في 
حملة احلج لهذا العام مع اخوانهم 
وأبناءهم منتسبي اجليش الكويتي 

تقديرا منهم للدور البطولي لشهداء 
اجل��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي ال��ذي��ن ضحوا 
ب��أرواح��ه��م م��ن أج��ل ه��ذا ال��وط��ن . 

ه��ذا وق��د ق��دم امل��ق��دم خ��ال��د جمال 
اي��وب من فرع الشؤون االسالميه 
واخل��دم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة مبديرية 

التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
، شرحاً مفصال عن الترتيبات التى 
وضعتها املديرية حلجاج هذا العام 

، ضماناً ألداءهم ملناسكهم بكل يسر 
وسهولة .

ك��م��ا ش��م��ل ال��ل��ق��اء ال��ت��ن��وي��ري 

توضيح لبعض األحكام الشرعية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��اس��ك احل���ج ، ق��ام 
بتقدميها الواعظ الديني للحملة 
امل���ق���دم ف����واز اخل���ي���ران م���ن ف��رع 
ال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة  واخل��دم��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة مب��دي��ري��ة التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة ، كما 
قدم السيد داود الكندري صاحب 
حملة احل��ج لهذا ال��ع��ام ، ببعض 
اإلرش��ادات والتوجيهات للحجاج 
عن خطة سير احلملة واملناسك ، 
كما كانت هناك بعض التوجيهات 
والنصائح الطبية من قبل طبيب 
احلملة املتحدث الرسمي ب��وزارة 
الصحة  طبيب استشاري الصحة 

العامة الدكتور أحمد الشطي .
وفي ختام اللقاء تقدم العميد ركن 
الفي عبدالرحمن العازمي بالشكر 
اجل��زي��ل مل��ع��ال��ي وزي���ر االوق���اف 
والشؤون االسالمية ووزير الدولة 
لشؤون البلدية السيد محمد ناصر 
اجل��ب��ري ول��س��ع��ادة وك��ي��ل وزارة 
األوق����اف وال���ش���ؤون األس��الم��ي��ة 
املهندس فريد أس��د ع��م��ادي  الذي 
سخر ك��اف��ة اإلم��ك��ان��ي��ات لتسهيل 
وإنهاء اإلج��راءات اخلاصة ببعثة 

حج وزارة الدفاع  .

لقطة جماعية

مببادرة كرمية من محمد اخلالد

التوجيه املعنوي ب� »الدفاع« أقامت اللقاء التنويري حلجاج بيت الله احلرام
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ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع���الم األمني 
بوزارة الداخلية انه في إطار اجلهود األمنية التي يقوم 
بها قطاع األمن اجلنائي بضرورة التصدي للجرمية 
وتعقب املجرمني متكن رج��ال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من ضبط مقيم بحوزته 5 كيلو جرام من مادة 

الكيميكال وميزان حساس.
وف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل ف��ق��د وردت م��ع��ل��وم��ات أن أح��د 
األشخاص يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد االجتار 
حيث مت عمل التحريات وجمع املعلومات التي أكدت 
صحتها ومت اتخاذ اإلج��راء القانوني ال��الزم وضبطه 
في مسكنه وبتفتيشه عثر معه على 5 كيلو من مادة 

الكيميكال وميزان حساس.
كما متكنت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 
مقيم أسيوي اجلنسية يقوم بجلب كمية كبيرة من 
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية محاوالً إدخالها عبر 
إحدى املنافذ البرية وبناء على تلك املعلومات مت تكثيف 
التحريات وبعد التأكد من صحتها مت اخ��ذ اإلج��راء 
القانوني وضبطه وبتفتيش شاحنته مت العثور على ما 
يقارب 2 كيلو من مادة الهيروين وكيلو من مادة الشبو 
املخدرة ومبواجهته اعترف مبا نسب اليه كما أفاد بانه 
يقوم بتسليمها الحد معاونيه من اجلنسية العربية 

ومت ضبطه. 
وقد مت إحالة جميع املتهمني واملضبوطات إلى جهة 

االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
م��ن جهة أخ���رى، ذك��رت االدارة العامة للعالقات 
واالعالم االمني بوزارة الداخلية انه وفي إطار اجلهود 
التي تبذلها اإلدارة العامة ملباحث اإلق��ام��ة لضبط 
املخالفني ومتابعة ومالحقة اخلارجني عن القانون، 
متكن رج��ال املباحث من ضبط تشكيل عصابي يقوم 
ب��إدارة مطبعة وعمل اختام ومستندات بشكل مخالف 
للقانون ودون احلصول على موافقة امنية من اجلهات 

املعنية.
وفي التفاصيل اوضحت االدارة ان رجال املباحث في 
ادارة البحث والتحري ومن خالل متابعتهم للبالغات 
واملعلومات التي ترد إليهم متكنوا من رصد مطبعة 
مبنطقة جليب الشيوخ تقوم بعمل االختام والوصوالت 

لألشخاص الراغبني في ذلك دون احلصول على موافقة 
امنية من اجلهة املعنية مقابل مبالغ مالية.

واشارت االدارة الى انه وبعد اجراء عمليات البحث 
والتحري وجمع املعلومات واالستدالالت، والتأكد من 
صحتها تبني قيام تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين 
من جنسيات مختلفة ب��إدارة املطبعة وعمل االختام 
والوصوالت ألي شخص يرغب في ذلك مقابل مبالغ 
مالية دون التحقق من هويته او حصوله على كتاب 
رسمي من اجلهة الطالبة لهذه املستندات مما يسهل 
عمليات النصب واالحتيال على االشخاص وإيهامهم 
بأنهم يتعاملون مع مكاتب جللب العمالة املنزلية وهم 

بالواقع مكاتب وهمية.
واض��اف��ت االدارة ان��ه مت عمل كمني محكم وضبط 
املتهمني وتبني ان بعضهم يحمل اقامة مادة 20 )عامل 

منزلي( واالخرين مسجلني على حساب شركات اخرى.
م��ن جهة اخ���رى، متكنت ادارة البحث والتحري 
التابعة لإلدارة العامة ملباحث شؤون االقامة من ضبط 
10 شركات مغلقه وغير قائمة ويوجد على كفالتها 69 

عامال.
حيث وردت معلومات تفيد بوجود ع��ده شركات 
حتمل تراخيص جتارية وعلى كفالتها عمالة زائ��دة 
وهي بالواقع مغلقة وغير قائمة وال تزاول اي نشاط، 
حيث قامت ادارة البحث والتحري بالتفتيش على هذه 
الشركات وتبني بانها مغلقة وغير قائمة، ومت وضع 
قيود امنية على تلك الشركات وعلى العمالة املسجلة 
عليها ومخاطبة وزاره الشؤون االجتماعية والعمل 
)ادارة تفتيش العمل( ووزارة التجارة والصناعة 
)ادارة التراخيص( التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة 

في هذا الشأن.
من جانبها اكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني مجددا على اهمية دور املواطن واملقيم في عدم 
التعامل مع املخالفني او التستر عليهم حتى ال يعرضوا 
أنفسهم للمساءلة القانونية وض��رورة االس��راع في 
اإلبالغ واإلدالء باملعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات 
خاطئة او اي مخالفة للقوانني، مؤكدة ان رجال األمن 

باملرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

جانب من املضبوطات

ضبطت تشكيال عصابيا يدير مطبعة لعمل االختام واملستندات 

5 كيلو جرامات  »الداخلية« أحبطت إدخال 
كيميكال وكيلو جرامن هيروين وكيلو جرام شبو

جانب من اللقاء التنويري

حض مدير إدارة تنمية املوارد 
وال��ت��س��وي��ق بجمعية ال��ن��ج��اة 
اخليرية عمر الثويني أهل اخلير 
واحملسنني املشاركة واملساهمة 
مب��ش��روع األض��اح��ي ال��ذي تنفذه 
اجلمعية داخ��ل وخ��ارج الكويت 
حيث مت توزيع عدد 2267 أضحية 
ال��ع��ام امل��اض��ي، م��ؤك��داً أن  وف��ود 
اجلمعية ستقوم باإلشراف على 
ش��راء وذب��ح وت��وزي��ع األضاحي 
ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن، وت��ب��ل��غ قيمة 
املساهمة ب��امل��ش��روع 20 دينار  
كويتي، وم��ن خ��الل ه��ذا املشروع 
املوسمي الذي نقوم بتنفيذه داخل 
وخ���ارج الكويت نقدم املساعدة 
لشريحة كبيرة من املستفيدين 
ن��دخ��ل الفرحة ون��رس��م البسمة 

عليهم في هذه األيام املباركة.
  وفيما يخص الدول اخلارجية 
ال��ت��ي س��ي��ق��ام ب��ه��ا امل��ش��روع ق��ال 
الثويني: ن��ح��رص على اختيار 
ال���دول األك��ث��ر اح��ت��ي��اج��اً ونقوم 
بدراسة شاملة للمشروع وعدد 
املستفيدين ونبذل قصارى اجلهود 
ل��وص��ول امل��س��اع��دات للشريحة 
امل��س��ت��ه��دف��ة، ف��ه��ن��اك الكثير من 
املسلمني لألسف الشديد في شتى 
دول العالم يعانون من نقص حاد 
ف��ي ال��غ��ذاء وم��ص��اب��ون بأمراض 
س��وء تغذية ل��ذا فهذه الشريحة 

بالنسبة لنا لها األولية في التنفيذ.
  وت���اب���ع: أه��ل��ن��ا ال��الج��ئ��ون 
السوريون لهم نصيب مميز من 
األضاحي هذا العام حيث سنقوم 
ب��ت��وزي��ع ال��ل��ح��وم عليهم وذل��ك 
بالتعاون مع اجلهات الرسمية 
واملعتمدة في دول اللجوء السوري 
وق��ال الثويني: نحن ننوب عن 
اخليرين ف��ي تنفيذ مشاريعهم 
اخليرية ونتحمل في سبيل ذلك 
التعب واملشاق واألسفار الطويلة 
م��ن أج���ل م��ت��اب��ع��ة ه���ذا األع��م��ال 

وتوثيقها وإرسالها للمحسنني.
  موضحا أن أه��ل اليمن كذلك 

لهم نصيب مميز م��ن األض��اح��ي 
حيث نقوم بإذن الله بتوزيع هذه 
األض��اح��ي ف��ي محافظة احلديدة 
وغ��ي��ره��ا م��ن األم���اك���ن األخ���رى 
التي تعمل بها اجلمعية، وكذلك 
في دول��ة تشاد و الهند وسيالن 
وكشمير وب��اك��س��ت��ان وم��ص��ر و 
تركيا واألردن و البانيا وكوسوفا 
وأندونسيا والسودان والبوسنة 

والفلبني والصومال وغيرها من 
دول العالم.

  واختتم الثويني تصريحه 
قائال” : أن النجاة اخليرية تسعى 
م��ن ه��ذا امل��ش��روع امل��وس��م��ي إلى 
ادخ��ال الفرحة وتقوية الروابط 
األخ��وي��ة ب��ني ش��ع��وب املسلمني، 
وتعزيز  التكافل االجتماعي الذي 
حث عليه الشرع احلكيم عالوة 

على أحياء سنة األضحية التي حث 
عليها اإلسالم امتثاال لقوله تعالى 
)فكلوا منها واط��ع��م��وا البائس 
الفقير( وتعميق م��ب��دأ التكافل 
االجتماعي في املجتمع وفرصة 
لنيل األجر واملثوبة املترتب على 
التقرب إلى الله تعالى باألضاحي 
خالل أيام العيد. للتواصل ودعم 
املشروع االتصال على 1800082

توزيع األضاحي العام املاضي

الثويني: نحث اخليرين على املشاركة فاحلاجة كبيرة جدا

النجاة اخليرية: وفودنا تشرف على شراء وذبح وتوزيع األضاحي باخلارج

املضبوطات

عمر الثويني

ق��ال الفلكي وامل���ؤرخ الكويتي 
ع��ادل السعدون إن جنم )سهيل( 
ستبدأ مشاهدته ف��ي الكويت في 
اخلامس من شهر سبتمبر املقبل 
وميتد موسمه 53 يوما حتى 16 

أكتوبر املقبل.
وأض���اف ال��س��ع��دون ل���)ك��ون��ا( 
اليوم الثالثاء أن )سهيل( يظهر في 
النصف اجلنوبي من شبه اجلزيرة 
العربية بعد غد اخلميس قبل طلوع 

الشمس.
وأوض��ح أن الكويتيني يرددون 
م��ق��والت ع��دة ع��ن ه��ذا النجم منها 
)دل��ق سهيل( أي ظهر وأيضا )إذا 
طلع سهيل تلمس التمر بالليل( 
كما يستبشر أه��ل الكويت وشبه 
اجلزيرة العربية بطلوع هذا النجم 
الشهير إيذانا ببدء فصل جديد من 

فصول السنة.
وذكر أنه بطلوع هذا النجم يبدأ 
الطقس بالتحسن قليال ويبرد املاء 
وي��زي��د الظل ط��وال وي��ط��ول الليل 
ويقصر النهار وتقل ساعات النهار.

ولفت إلى أن الشمس مع ظهور 
ه���ذا ال��ن��ج��م مت��ي��ل إل���ى اجل��ن��وب 
وتقترب من خط األفق وتقل حرارة 
أشعتها ويكون متوسط درج��ات 
احلرارة العظمى لأليام األولى 45 

درجة مئوية والصغرى 28.
وبني السعدون أن معظم سكان 
اجل��زي��رة العربية وألن التقومي 
الهجري القمري ال يتناسب مع 
فصول السنة بسبب تقدمه كل عام 
11 يوما فقد ابتدعوا نظاما لتقسيم 
السنة إلى عدة مواسم وفصول تبدأ 
مع طلوع جنم سهيل ثم يأتي موسم 
ال��وس��م وب��ع��ده دخ��ول مربعانية 

الشتاء وهكذا.
وقال إن جنم سهيل من النجوم 

اجل��ن��وب��ي��ة وط��ال��ع��ه املستقيم 6 
ساعات و24 دقيقة وميله 52 درجة 
و41 دقيقة جنوب خط االستواء 
السماوي يبلغ مقدار ملعانه 6ر0 
ويعد ثاني أمل��ع جن��م ف��ي السماء 
بعد جنم الشعرى الشامية ويبعد 
عن األرض 318 سنة ضوئية وهو 
أح��د جن��وم املجموعة الشمسية 
)كارينا( والتي كانت تسمى سابقا 

)السفينة).
وأش����ار إل���ى أس��اط��ي��ر شعبية 
ت��روى ع��ن جن��م سهيل منها على 
سبيل املثال )هروبه من عشيرته 
بعد مشاجرة مع زوجته وقتلها 
وخوفا من الثأر من اخوانها جلأ إلى 
جنوب السماء وحيدا وحلقت به 
أختاه الشعرى الشامية والشعرى 

اليمانية(.
وذك���ر أن األس��ط��ورة ت��ق��ول إن 
)اليمانية( استطاعت عبور النهر 
في السماء )املجرة أو درب التبانة( 
واقتربت منه لكن األخت االخرى لم 
تتمكن من عبوره وبقيت في مكانها 
ش��م��ال ال��ن��ه��ر وغ���دت تبكي على 
أخيها ده��ورا حتى غمصت عيناها 

وتسمى اآلن الشعرى الشامية أو 
الغميصاء.

ولفت إلى اعتقاد البعض بأنه 
إذا ظهر سهيل وكان اجلو رطبا فإن 
الرطوبة تستمر طول الفترة أما إذا 
ظهر وكانت الرياح شمالية غربية 
ف��إن اجل��و يستمر على ذل��ك مبينا 
أن ال��دراس��ات التي قام بها مرصد 
الفنطاس الفلكي أثبتت عدم صحة 
ذلك علميا وأن حالة اجلو ال عالقة 

لها بظهور جنم سهيل.
وذك���ر ال��س��ع��دون أن البعض 
يعتقد أيضا بأن طلوع جنم سهيل 
يسبب اعتدال الطقس واحلقيقة أن 
طلوع سهيل ال عالقة له علميا بذلك 

إطالقا فهو بعيد جدا عن األرض.
وب��ني أن ظهور النجم ف��ي هذا 
ال��وق��ت ي��ص��ادف وج���ود األرض 
في موقع دورت��ه��ا السنوية حول 
الشمس ويكون ارتفاع الشمس عن 
األفق أقل على نصف الكرة الشمالية 
مما يساعد في تلطيف اجلو وكما 
قال الكويتيون قدميا )إذا دلق سهيل 
ال تأمن السيل( حيث تسقط األمطار 

الغزيرة املسببة للسيول.

جنم سهيل

يظهر في النصف اجلنوبي من شبه اجلزيرة العربية بعد غد اخلميس

السعدون: جنم »سهيل« يشاهد الكويت 
في اخلامس من سبتمبر املقبل 

لتحديد جدوى إنشائه

البالول: إدارة التخطيط 
تدرس إنشاء قسم متخصص 

GIS لبرنامج
ريا�ض عواد

 ذك��رت مدير إدارة التخطيط ب��وزارة التربية دالل البالول أن 
اإلدارة بصدد االنتهاء من كتاب املؤشرات التربوية لعام 2016م 
2017م  وه��و جتربة جديدة حتمل جميع امل��ؤش��رات التربوية  
للتعليم  ب��دءاً من رياض األطفال إلى املرحلة الثانوية  كما تشمل 
جميع أنواع التعليم في دولة الكويت كالتعليم احلكومي والتعليم 
اخلاص  والتعليم الديني والتربية اخلاصة وتعليم الكبار ومحو 
األمية ، مشيرة إل��ى ان ه��ذا الكتاب يعد مكمال لكتاب املجموعة 
اإلحصائية ، الذي تصدره إدارة التخطيط سنويا ، ولكنه يتضمن 
معلومات شاملة مت تقدميها بشكل أوسع ، الفته إلى أنه سيخضع 
للتدقيق من قبل مؤسسة التقدم العلمي  وذل��ك من خالل اخلبير 

فيكتور بيال ملراجعة اجلداول  واإلحصائيات وتقدمي املالحظات.
وأضافت البالول أنه سيتم إصدار املزيد من الكتيبات اإلحصائية 
خ��الل ال��ع��ام ال��دراس��ي املقبل كدليل امل���دارس وكتيبات تتعلق 
باقتصاديات التعليم  باإلضافة إل��ى اإلص���دار الثالت ملوسوعة 
امل���دارس احلكومية والتي تشتمل على األس��م��اء املعدلة لبعض 
املدارس و إضافة أسماء املدارس اجلديدة ، موضحة أن إحصاءات 
العام املقبل ستتضمن تقديرات للعناصر التعليمية للعام القادم 

وحصر عدد ونسب الناجحني والراسبني في اختبارات نهاية العام .
 وعن ال��دراس��ات اجلديدة التي تعدها إدارة التخطيط أشارت 
إلى أن اإلدارة تقوم حاليا بتقدير احتياج وزارة التربية للمعلمني 
للسنوات اخلمس القادمة وحتديد األعداد من خريجي كليتي التربية 
وكلية التربية األساسية وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العام 
باإلضافة إلى تعاون اإلدارة مع قطاع الشؤون املالية  للقيام بتقدير 
أصول وزارة التربية  من املباني مدرسية  و املباني املؤجرة للتعليم 
اخلاص إلى جانب املباني املستغلة من الغير أو املباني املستغلة 
من قبل وزارة التربية  ، مؤكدة على وجود تعاون وثسق وتنسيق 
مع مؤسسات وجهات حكومية أخرى ك��اإلدارة املركزية لإلحصاء 
،جامعة الكويت ،بلدية الكويت ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، اليونسكو، باإلضافة إلى املجلس األعلى للجامعات 
اخلاصة، املجلس البلدي ، الهيئة العامة للرعاية السكنية و املعهد 

اإلقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة وغيرها من اجلهات.
و حول مستجدات برنامج نظم املعلومات اجلغرافية  )GIS(علقت 
البالول بالقول : يعد برنامج الGIS  املساعد القوي في حصر مباني 
وزارة التربية ، وسيشتمل على جتديد الرخصة وحتديث البيانات و 
إضافة املدارس اجلديدة والبيانات اجلديدة واإلدارة بصدد دراسة 

إنشاء قسم متخصص للبرنامج وحتديد جدوى ذلك..

حفل توقيع »حجارة قلم« لوليد الزهيري غدًا
يقام حفل توقيع املجموعة القصصية ) حجارة قلم( 
للكاتب وليد الزهيري غداً في الساعة السابعة مساًء ، 
مبقر املكتبة العصرية في برج املعمورة بجوار فندق 
مارشال اجلزيرة في املنصورة ،  ويدير املناقشة الكاتب 

والسيناريست محمد راجح.
تتألف املجموعة القصصية ) حجارة قلم ( من إثنني 
وعشرين قصة قصيرة ، معتمدة على إث��ارة فضول 
املتلقِّي، عبر تسليط الضوء على بعض التفاصيل 
الصغيرة التي تترك ذلك األثر العميق على حياة أبطالها 
من املهمَّشني ممن ميتهنون مهن على احلافة، وبالرغم 
م��ن التباين االجتماعي والثقافي ب��ني أب��ط��ال بعض 
القصص إال أننا نرى توليفة تعبر عن نسيج املجتمع، 

نتلمَّس خاللها توحدهم في الوجع من شيء م��ا.. من 
خالل رصد تلك األشياء غير املكتملة. 

جدير بالذكر أن ) حجارة قلم ( هي اإلصدار القصصي 
الثاني للزهيري، باإلضافة ألربعة أعمال مشتركة 
أخرى، كما نشر له مقاالت نقد سينمائية بعدة صحف 
ودوري���ات مصرية وعربية، وق��د ف��از باملركز الثاني 
جلائزة البغلي لالبن البار التي نظمها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بالكويت عن القصة القصيرة 
) الدرج الرخامي ( عام 2013، وجائزة املركز الثالث 
في مسابقة واح��ة األدب التي نظمتها رابطة األدب��اء 
الكويتيني عن القصة القصيرة ) حجارة قلم ( عام 
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