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جائزة أفضل وكيل عالمي جديد لمقهى كوستا الكويت

جائزة أفضل وكيل عاملي جديد لـ»كوستا الكويت«

رجا احلجيالن مباركا للمعرس ووالده

املعرس مع والده وشقيقه محمد غريب يبارك

صورة للذكرى مع املعرس مباركة من األهل

أفراح
 الحجيالن

احتف���ل عب���داهلل محم���د 
احلجيالن بزفاف جنله محمد 
عل���ى كرمي���ة إحدى األس���ر 
الكويتية، حضر احلفل جمع من 
الشخصيات واألهل واألصدقاء 
الذين قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة، ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.

رنا احتفلت بتفوقها

.. وعبيد تفوق بـ »الصفوة«

احتفل خالد عزت وأسرته 
بتخرج ابنتهم رنا وشاركوها 
فرحته���ا وقدموا له���ا الهدايا 
التوفيق  له���ا دوام  ومتن���وا 
والنجاح، ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

مدرس���ة  إدارة  كرم���ت 
الصفوة الطالب عبيد التيسي 
مبناسبة تفوقه وحصوله على 
أعل���ى الدرجات، وتلقى عبيد 
التهان���ي واملباركة من والديه 
ومن األه���ل واألصدقاء الذين 
متن���وا ل���ه مس���تقبال حافال 
بالنجاح والتفوق وأن يحقق 
طموحاته في الوصول الى أعلى 

املراتب.

تكريم المتفوقين بمدرسة 
عبداهلل الدحيان غدا 

حتت رعاية محافظ حولي 
الفريق املتقاعد عبداهلل الفارس 
التعليم  وباش���راف مراق���ب 
االبتدائي ليلى الشريف، يقام 
حف���ل تك���رمي املتميزين من 
تالميذ وتلميذات الصفني الرابع 
واخلامس، وذلك في الس���اعة 
9 صب���اح غ���دا االربعاء على 
مسرح مدرسة عبداهلل خلف 
الدحيان ف���ي الزهراء قطعة 1 

شارع 119.

رنا خالد

عبيد التيسي

منحت سلس����لة مقاهي كوستا العاملية جائزتها 
السنوية الى كوس����تا الكويت كأفضل وكيل جديد 
في العالم وذلك في حفل خاص أقامته في العاصمة 
البريطاني����ة - لن����دن ف����ي ال� 28 من ش����هر أبريل 

املاضي.
وتسلم اجلائزة رئيس مجلس اإلدارة في كوستا 
الكويت حس����ني مراد بهبهاني واملدير العام حبيب 
كويا وذلك في مؤمتر عاملي لوكالء سلس����لة مقاهي 

كوستا في مختلف أنحاء العالم.
ومن املعروف ان سلسلة مقاهي كوستا العاملية 
تقدم هذه اجلائزة السنوية ألحد ممثليها اجلدد على 
أساس حجم املبيعات التي يتم حتقيقها في منطقته. 
وقال حسني مراد بهبهاني تعليقا على حصول »كوستا 
الكويت« على هذه اجلائزة »نحن نعد هذه اجلائزة 
أحد أهم الشواهد بتميز »كوستا الكويت« وقدرتها 

على الوص����ول الى أهدافها التي وضعتها من خالل 
فريقها االحترافي املتخصص«.

وأعرب بهبهاني عن فخره واعتزازه بهذه اجلائزة 
التي تعكس مس����اعي »كوستا الكويت« املتواصلة 
وحرصها على تقدمي األفضل لعمالئها وأضاف قائال: 
»انطالقا من مسؤولية عميقة على جميع األصعدة 
وتصور واضح ألهداف العالمة التجارية، متكنا من 
االرتقاء مبعايير اخلدمات واجلودة وتقدمي األفضل 
ليتمتع عمالؤنا مبذاق القهوة احلقيقية التي تقدمها 

كوستا في مختلف أنحاء العالم«.
كما عّبر عن ثقته التامة بأن هذه اجلائزة لكوستا 
الكويت لن تكون الوحيدة وستكون باكورة العديد من 
اجلوائز في املستقبل، مؤكدا ان هذه اجلائزة ستشكل 
حافزا كبيرا لفريق عمل كوستا الكويت في مختلف 

مستوياته سواء اإلدارية أو التنفيذية.


