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شريدة احتفل بنجاحه في الثانوية

شريدة خالد مع والده ووالدته واخويه سعد ومنيرة

.. ومتابعة إلعداد  أفضل قهوة للعام

جانب من احتفال موظفي »كوستا الكويت« باعالن الفائز للمشاركة باملسابقة

سليمان الياقوت متوسطا شريدة الشريدة ووالدته

شريدة الشريدة متوسطا والده خالد الشريدة وخاله شاكر الياقوت

مبروك التفوق
 يا مازن

نادر تفوق
 في »السيف«

الزمي���ل عمر  احتف���ل 
الراشد بنجاح جنله مازن 
وتفوقه ف���ي الصف االول 
وانتقاله الى الثاني االبتدائي 
الذي تزامن مع احتفاله بعيد 
مياله السابع، وتلقى مازن 
التهاني من االهل ومن والده 
الذي وع���ده بهدية جميلة 
باملناسبة. الف مبروك ومنها 

لالعلى يا مازن.

جنح نادر نعيم صبحي 
في الثاني الثانوي مبدرسة 
السيف االهلية وتلقى التهنئة 
من االهل ومن عمه الزميل 
سمير الذي شاركه فرحته 
ومتنى له النجاح والتفوق 
في الثانوية العامة وحتصيل 
اعلى الدرجات. الف مبروك 

وعقبال اجلامعة.

مازن عمر

نادر صبحي

احتفل الالعب خالد 
الشريدة وعائلته بتخرج 
ابنه شريدة في الثانوية 
العامة وجناحه بتفوق 
في ثانوية حمد عيسى 
الرجيب، وقد ش���اركه 
االهل واالصدقاء فرحته 
وقدم���وا ل���ه املبارك���ة 
والتهان���ي باملناس���بة 
السعيدة واطيب االمنيات 
النج���اح  باس���تمرار 
والتف���وق، وق���د وعد 
شريدة والديه بأن يبقى 
دائما من املتفوقني، داعيا 
اهلل ان يوفقه لتحقيق 
طموحاته وآماله العلمية 
والعملي���ة. الف مبروك 

وعقبال اجلامعة.
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ثمينة م�ستعملة

»كوستا الكويت« تشارك في بطولة أفضل معدّي القهوة في الشرق األوسط

أعلنت »كوستا الكويت« أن ملتشورمويسز سيبو سيتوجه 
الى دبي للمش���اركة في البطولة االقليمية، وذلك بعد سلسلة 
التصفيات النهائية التي ش���ملت 4 خبراء في صناعة القهوة، 
مضيفة ان الفائز س���تكون له الفرصة للس���فر الى العاصمة 
البريطانية لندن للمش���اركة في املنافسات الدولية لنهائيات 

االبطال لتحقيق لقب »أفضل معد قهوة للعام«.
وتبدأ النهائيات االقليمية 4 اغسطس املقبل في فندق روتانا 
أمواج � دبي، ويدخل ملتشورمويسز سيبو املنافسات النهائية 

مع أبرز معدي القهوة في منطقة الشرق االوسط.
وسيكون على املرشحني من مختلف أنحاء الشرق االوسط 
مواجهة حتد جديد يتمثل في قدرتهم على انتاج فنجان مثالي من 
القهوة املصنوعة يدويا ومعرفتهم وفهمهم لهذه الصناعة، كما 

يتم احلكم عليهم ايضا من خالل أدائهم وشغفهم بالقهوة.
كما سيكون على املتنافسني إرضاء ذوق احلكام برئاسة جينارو 
بيليتشيا من خالل ابتكار القهوة اخلاصة بهم والتي يتم احلكم 

على مذاقها وطريقة تقدميها ومدى االبداع الذي مييزها.
وحول هذا احلدث قال رئيس مجلس ادارة املؤسسة حسني 
مراد بهبهاني ان هذه املنافسات تشكل مناسبة لالحتفاء بالقهوة 

ومهارات وخبرات الذين يعدونها.
بدوره، قال املدير التجاري في كوستا الكويت حبيب كويا: 
سعداء بأن ملتشورمويسز سيبو من كوستا الكويت سيكون 
قادرا على املنافس���ة على اللقب ونتمنى له حظا س���عيدا في 

املواجهات النهائية في دبي.

)كرم دياب( حسني مراد بهبهاني متوسطا فريق عمل »كوستا الكويت« 

شريدة الشريدة في لقطة تذكارية مع سليمان الياقوت ومبارك الياقوت


