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صورة التقطت في الهند عام 1947 وفيها الشيخ أحمد اجلابر الصباح وعبداهلل املال وسمو األمير الشيخ صباح األحمد وعبدالعزيز الشايع وصالح الشايع

آله النسخ القدمية وهي من مقتنيات الشايع التي ستعرض في املعرض

محمد الشايع يستعرض مشروع األڤنيوز خالل جولة رئيس الوزراء اجلورچي

الشايع موضحا تفاصيل املشروع األضخم بالكويت رئيس الوزراء اجلورچي والوفد املرافق له خالل زيارته ملجمع األڤنيوز

رئيس وزراء جورجيا يقوم بزيارة لمجمع »األڤنيوز«
قام رئي����س وزراء جورجيا نيكا جيالوري 
والوف����د املرافق له بزيارة ال����ى مجمع األڤنيوز 
خالل زيارته للكويت مؤخرا بدعوة رسمية من 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
وكان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لش����ركة املباني محمد 
عبدالعزيز الشايع ومدير عام شركة املباني خالد بن 

سالمة، حيث رافقوا الوفد الزائر بجولة في أرجاء 
األڤنيوز، وأطلعوه على مرافقه املختلفة.

كما رافق الضيف في زيارته سفيرة جورجيا 
لدى الكويت ايكتري����ن ميرينج، ورئيس بعثة 
الش����رف املرافقة املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ د.س����الم جابر األحمد 

الصباح.

»محمد حمود الشايع« تشارك في معرض
»لمحات من تاريخ الكويت االقتصادي«

الى أكث���ر من 100 عام واليزال 
دورها متواصال.

ويش���ارك في املعرض إلى 
جانب شركة محمد حمود الشايع 
كل من بنك الكويت الوطني وبنك 
اخلليج وغرفة جتارة وصناعة 
الكوي���ت والصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية 
البحوث والدراس���ات  ومركز 
الكويتية  الكويتية واجلمعية 
لهواة الطوابع والعمالت وشركة 

نفط الكويت.

ومساهمات الرعيل األول في بناء 
نهضة الكويت، والدور الذي لعبه 
القطاع اخل����اص الكويتي على 
مدى عقود طويلة ومساهماته في 

مسؤولية البناء والتنمية.
وأشارت إلى أن استعراض 
تاريخ هذه املؤسسات والشركات 
يعطي تص���ورا واضحا حول 
مس���اهماتها في حتم���ل أعباء 
املبادرة من أجل تنمية وتطوير 
القطاع اخلاص الكويتي، السيما 
التي يعود تاريخها  الشركات 

أعلنت شركة محمد حمود 
الش���ايع ع���ن مش���اركتها في 
مع���رض »حملات م���ن تاريخ 
الذي  الكوي���ت االقتص���ادي« 
تنظمه شركة امللتقى اإلعالمية 
بالتع���اون م���ع إدارة مجم���ع 
األڤني���وز وذلك في الفترة من 
24 حتى 27 فبراير اجلاري في 
إطار احتفاالت الكويت بعيدي 

الوطني والتحرير.
وتأتي مشاركة شركة محمد 
حمود الشايع إلى جانب عدد من 
املؤسسات والشركات والبنوك 
التي تعد من أوائل من ساهموا في 
وضع مالمح االقتصاد الكويتي، 
والتزال تساهم بشكل ملحوظ 

من خالل أنشطتها املتعددة.
وذكرت شركة محمد حمود 
الشايع في بيان لها أنها ستشارك 
في املع���رض من خالل عرض 
مجموعة من الوثائق والصور 
التي توثق بداية مسيرة ونشاط 
الشركة التي تعود إلى عام 1890 
حني كان يتوزع نش���اطها بني 
الهند والكويت وما وصلت إليه 
من تنوع وانتشار في عدد من 

دول العالم.
وأك����دت أهمية مث����ل هذه 
املعارض التي تعرف اجلمهور 
بتاري����خ الكوي����ت االقتصادي 


