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حسني مراد بهبهاني وبعض احلضور في الفرع اجلديد

فريق عمل »كوستا كافيه«

فرع »كوستا كافيه« اجلديد في مجمع الصقران التجاري

حسني مراد بهبهاني مفتتحا الفرع الـ 13 لـ »كوستا كافيه«

احتفل الزميل قرش����ي عبدالرحمن بتفوق أبنائه أمنية وعبدالرحمن 
ويوسف وأماني وجناحهم في املدرسة وحصولهم على درجات االمتياز 
في جميع املواد الدراسية، وأقام باملناسبة حفال تشجيعا لهم على املثابرة 

والتميز والنجاح الدائم.. ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

خالد أطفأ
 شمعته الخامسة

البلوش���ي  احتف�������ل خالد 
بعيد ميالده اخلام����س وأقامت 
له عائلته احتفاال عائليا حضره 
العديد م���ن األصدق���اء وافراد 

اسرته.
وتلقى خالد في هذه املناسبة 
العديد من الهداي���ا القيمة، كما 
قدمت ل���ه والدته أجمل الهدايا، 
مبروك ي���ا خالد وعي���د ميالد 

سعيد.

»كوستا كافيه« تفتتح الفرع الـ 13 في الكويت

افتتح رئيس مجلس ادارة مؤسس���ة حسني 
مراد بهبهاني السيد حسني مراد بهبهاني الفرع 
ال� 13 ل� »كوس���تا كافيه« في الكويت وذلك في 

مجمع الصقران التجاري.
وعبر حسني مراد بهبهاني في تصريح صحافي 
عن سعادته بافتتاح هذا الفرع اجلديد وهو األول 
منذ انتقال وكالة سلسلة مقاهي »كوستا« الى 

شركة حسني مراد بهبهاني.
وقال ان افتتاح الفرع اجلديد يأتي في اطار 
تنفيذ الرؤية االس���تراتيجية التي وضعها عند 
حصول الش���ركة على وكالة سلس���لة مقاهي 
»كوس���تا«، معبرا في الوقت نفس���ه عن ثقته 
بتحقيق املزيد من النجاحات والتقدم واالزدهار 

في املستقبل.
وأكد ان الفرع اجلديد ف���ي مجمع الصقران 
التجاري يستكمل مسيرة »كوستا كافيه« في تقدمي 
جتربة فري���دة من القهوة تتضمن افضل انواع 
حبوب النب احملمصة باتقان اضافة الى اجلودة 
واخلدمة املميزة والعالقة الفريدة واخلاصة مع 

زوار »كوستا«.
وأعلن عن عزم الشركة مواصلة عملية النمو 
في السوق احمللي من خالل افتتاح 8 فروع جديدة 
ل� »كوستا كافيه« على األقل بحلول نهاية العام 
احلالي لتكون »كوستا كافيه« ملتقى األصدقاء 
والرواد الذين يهوون اللقاء في املقاهي الراقية 
واألنيقة التي تقدم كل وسائل الراحة واخلدمة 

املميزة.
ومن جان���ب آخر عبر املدي���ر التج�������اري 
الع�����ام حبيب كويا ومدير التطوير شاش���ي 
شت������ي في مؤسسة حسني مراد بهبهاني عن 
سعادتهما بافتتاح الفرع ال� 13 ل� »كوستا كافيه« 
في الكويت، مضيفني ان »الفروع اجلديدة التي 
نفتتحها تتميز بأجواء عصرية ومريحة تلبي 

رغبات وحاجات زوارنا«.
وأكد كويا ان »كوستا كافيه« يسعى دائما الى 
تقدمي جتربة فري�����دة ومتميزة حملبي القهوة 
التي يعدها أفضل اخلبراء املتمرسني في إعداد 
جمي���ع نكهات وأصناف القه���وة لتلبية جميع 

املذاقات.
بدوره أكد املدير التجاري في »كوستا كافيه« 
الكويت سيراج، اصرار والتزام »كوستا كافيه« 
بتق���دمي أجود أنواع القهوة لزوارها ولذلك يتم 
بذل جميع اجلهود للحصول على أفضل أنواع 
النب من أش���هر منتجي ه���ذه النبتة في العالم، 
متعهدا باس���تمرار خبراء القهوة في »كوستا« 
بتقدمي أفضل نكهات وأصناف القهوة في جميع 

األوقات.

حسين مراد بهبهاني: مستمرون في تقديم تجربة فريدة لمحبي القهوة وسنفتتح 8 فروع جديدة مع نهاية 2010

شعار مؤسسة حسني مراد بهبهاني


