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• صاحب السمو يعطي شارة البدء الفتتاح جسر الشيخ جابر األحمد

• سمو األمير وسمو ولي العهد خالل عزف السالم الوطني

سموه أزاح الستار عن المشروع بحضور سمو ولي العهد وكبار المسؤولين بالدولة

األمير افتتح جسر جابر ...رابع أطول جسر بحري في العالم

رئيس وزراء كوريا :نتوقع مستقب ً
ال مشرق ًا مليئ ًا بالحيوية للكويت ورؤية األمير ستحقق إنجازات رائعة
حتت رعاية وبح�ضور �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
�أقيم �أم�س ،حفل افتتاح ج�رس ال�شيخ
جابر الأحمد.
ه��ذا وق��د و�صل �سمو الأم�ي�ر� ،إلى
مكان احلفل حيث ا�ستقبل بكل حفاوة
وترحيب من قبل وزي��رة الأ�شغال
وزيرة الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان جنان
بو�شهري ،والقائمني على احلفل.
و�شهد احلفل �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال���وزراء،
ورئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن،
ورئي�س وزراء كوريا يل ناكيون،
ورئي�س جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي
ج�يرار الر�شيه وكبار امل�س�ؤولني
بالدولة.
وق��د تف�ضل �صاحب ال�سمو �أم�ير
البالد ،ب�إزاحة ال�ستار �إيذانا بافتتاح
امل�رشوع.
وب���د�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم
تالوة �آيات من الذكر احلكيم بعدها
�ألقى رئي�س وزراء كوريا كلمة بهذه
املنا�سبة فيما يلي ن�صها�« :أخريا
مت افتتاح �أطول ج�رس بحري «ج�رس
ال�شيخ ج��اب��ر االح��م��د» وي�سعدين
�أن �أت��واج��د معكم يف ه��ذه اللحظة
التاريخية للكويت و�أود �أن �أتقدم
بالتهنئة احل����ارة ب��ا���س��م كوريا
اجلنوبية حكومة و�شعبا �إلى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد� ،أمري
الكويت كما �أود �أن �أتقدم بخال�ص
التهنئة لكم وبجزيل ال�شكر على
دعمكم وت�شجيعكم املتوا�صل يف
تنفيذ هذا امل�رشوع منذ عام .»2013
وتابع�« :إنه ملن دواعي �رسوري �أن
ت�شارك ال�رشكات الكورية يف �أكرب
م����شروع وطني يف ت��اري��خ الكويت
و�أت��ق��دم بال�شكر اجلزيل ملن بذل
ق�صارى جهده وطاقته م��ن �رشكة
هيونداي و�رشكة جيهز للهند�سة
واملن�ش�آت وغريها على اال�ستمرار

• صاحب السمو متوسطا ً احلضور

بوشهري :المشروع أولى لبنات تطوير المنطقة الشمالية وربطها بالمناطق الوسطى والجنوبية
يف العمل ال��د�ؤوب طيلة هذه املدة
يف هذا اجل�رس الذي يقع على جون
الكويت».
و�أ���ض��اف :ويف ه��ذا ال�صدد نتوقع
م�ستقبال م�رشقا مليئا باحليوية
للكويت و�إننا على ثقة تامة ب�أن
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد «كويت جديدة � »2035ستحقق
اجنازات رائعة مثل ما �شاهدناها يف
هذا امل�رشوع.
وق��ال رئي�س وزراء كوريا� :إن هذا
امل�رشوع ا�ستخدم �أح��دث التقنيات
للهند�سة امل��دن��ي��ة والتقنيات
ال�صديقة للبيئة منذ مرحلة البداية
كما �سيتم ادارة اجل�رس وت�شغيله
عرب نظام النقل الذكي والذي �سيقود
بدوره الكويت نحو امل�ستقبل ويدعم

• سمو األمير يتلقى هدية تذكارية من وزيرة األشغال

اقت�صاد املعرفة ويجلب املزيد من
االبتكارات والتطورات �إلى البالد،
واعتبارا من اليوم �سيلعب اجل�رس
دورا حموريا يف الربط بني منطقتني
جنوبية و�شمالية حيث �سيوفر وقتا
للعبور يتجاوز ال�ساعة �إلى حوايل
 20دقيقة.
و�أ���ض��اف�« :إن ك��ل ه��ذه التغريات
�ست�سهم يف ت�رسيع �أع��م��ال ان�شاء
مدينة جديدة وميناء جديد يف منطقة
ال�صبية ال�شمالية و���س��ت��ؤدي �إلى
التنمية املتوازنة يف البالد ومنو
االقت�صاد بالإ�ضافة �إلى �إبراز الكويت
كمركز للتجارة العاملية».
وم�ضى ق��ائ� ً
لا« :ك��ان ال�شيخ جابر
الأح���م���د ،رح��م��ه ال��ل��ه ،ق��د حقق
الدميقراطية والتنمية االقت�صادية يف

نف�س الوقت وبالتايل �أثق ب�أن ج�رس
«ال�شيخ جابر» �سيعزز �سمعة الكويت
يف املجتمع الدويل.
و�أ�ضاف�« :صاحب ال�سمو ...ي�صادف
هذا العام الذكرى الـ  40لت�أ�سي�س
العالقات الدبلوما�سية بني البلدين
�إذ احتفظ ال��ب��ل��دان ب�رشاكة قوية
و�ساعدا بع�ضهما البع�ض يف مراحل
�صعبة خالل هذه ال�سنوات».
واختتم قائ ًال� :أود �أن �أعرب عن �سعادتي
البالغة بامل�شاركة يف هذه املنا�سبة
و�أجدد ال�شكر لكم جميعا والتهنئة
احلارة للكويت و�شعبها الكرمي.
ث��م �أل��ق��ت وزي���رة الأ���ش��غ��ال العامة
وزيرة الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان جنان
بو�شهري ،كلمة قالت فيها« :ي�سعدين
�أن �ألتقي معكم جمددا ويف �أقل من عام

وبعد افتتاح مبنى الركاب املخ�ص�ص
ل�رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية
«تي  »4لن�شهد �إجنازا جديدا وند�شن
معلما كبريا حتت رعاية وبح�ضور
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد املفدى
ولن�ضيف بذلك �أولى لبنات تطوير
املنطقة ال�شمالية وربطها باملناطق
الو�سطى واجلنوبية حتقيقا لر�ؤية
�صاحب ال�سمو لكويت .»2035
و�أ�ضافت�« :صاحب ال�سمو ...ند�شن
اليوم ج�رس ال�شيخ جابر الأحمد
رحمه الله وطيب ث��راه م�ستذكرين
بذلك عهدا وم�سرية حافلة بالتقدم
واالزدهار يف خمتلف املجاالت وقائدا
عظيما لتحرير الكويت ولإع���ادة
�إعمارها بتكاتف القيادة احلكيمة
وال�شعب ال���ويف ال��ك��رمي ،ونبد�أ

اليوم عهدا جديدا يف بناء كويت
 2035حتت ر�ؤي��ة �سموكم الكرمية
وتوجيهاتكم ال�سامية وا�ضعني ن�صب
�أعيننا تطلعات املواطنني و�أمانيهم
حلياة �أف�ضل ملتزمني ببناء غد �أف�ضل
مل�ستقبل �أجيالنا م�ستمدين يف ذلك
روح الإجناز من حياة الآباء والأجداد
الذين �أفنوا حياتهم يف و�ضع �أ�س�س
الدولة وقواعدها».
وت��اب��ع��ت« :ل��ق��د ك��ان��ت تو�صيات
�سموكم الدائمة االهتمام بالعن�رص
الوطني واال�ستثمار به ال�سيما فئة
ال�شباب وه��و م��ا نفخر ب��ه اليوم
فعال ف��ه��ذا امل����شروع ذو اجل��دوى
االقت�صادية الكبرية حقق لنا ما هو
�أهم حقق جيال جديدا من املهند�سني
واملهند�سات الكويتيني ممن اكت�سبوا

• صاحب السمو لدى استقباله ذوي شهداء الواجب

خربات غري م�سبوقة يف بناء اجل�سور
واالن�����ش��اءات البحرية وه��م كوكبة
ر�أينا فيهم الإ�رصار والعزمية وحب
الوطن واالخال�ص له ول�سموكم فلهم
مني االحرتام الكبري على ما �أبدوه من
تفان وال�شكر اجلزيل على همتهم».
وم�ضت بو�شهري قائلة« :و�أ�ستذكر
هنا �شهيدي الواجب املهند�س يو�سف
تقي وال�سيد ح�سن مريزا رحمهما الله
و�أ�سكنهما ف�سيح جناته اللذين انتقال
�إلى جوار ربهما خالل ت�أديتهما العمل
يف امل�رشوع فكانا مثاال للت�ضحية من
�أجل رفعة الوطن وبنائه ومنوذجا
م�رشفا للمواطن الكويتي.
واختتمت قائلة�« :إن �رشاكتنا مع
ك��وري��ا اجلنوبية تعك�س تطورا
ملحوظا يف العالقات بني البلدين على
امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي تقوم
على االح�ترام املتبادل وامل�صالح
امل�شرتكة فقد �ساهمت ال�رشكات
الكورية منذ ال�سبعينيات يف ت�شييد
البنية التحتية و�إق��ام��ة الطرق
ال�رسيعة واجل�سور وبالأم�س القريب
د�شنا مع �رشيكنا الكوري ت�شغيل
و�إدارة مبنى ال��رك��اب املخ�ص�ص
للخطوط اجلوية الكويتية «تي »4
واليوم نفتتح م�رشوع ج�رس جابر،
عالوة على ذلك م�رشوع مدينة جنوب
�سعدالعبدالله اال�سكاين القائم على
ال�رشاكة ما بني احلكومتني الكويتية
والكورية».
ومت عر�ض فيلم تو�ضيحي عن م�رشوع
ج�رس ال�شيخ جابر الأح��م��د ،ومت
تقدمي هدية تذكارية �إل��ى �صاحب
ال�سمو �أمري البالد و�سمو ويل العهد
بهذه املنا�سبة.
هذا وقد تف�ضل �سموه ،بتكرمي ذوي
�شهداء الواجب ال�شهيد املهند�س
يو�سف تقي ،وال�شهيد ح�سن علي
مريزا.
وقد غادر �سموه مكان احلفل مبثل ما
ا�ستقبل به من حفاوة وتقدير.

• سمو األمير مكرما ً والد أحد شهداء املشروع

«الطرق» :الجسر شريان سيربط
مدينتي الكويت والحرير

• انطالق موكب سمو األمير لبدء جولة على جسر الشيخ جابر األحمد

قال رئي�س جمل�س ادارة هيئة الطرق والنقل الربي بالإنابة
�سعود النقي� ،إن م�رشوع «ج�رس ال�شيخ جابر» ي�أتي يف
�إطار اخلطة التنموية املتكاملة للبالد.
و�أكد ان امل�رشوع يعد بوابة التنمية اجلديدة للبالد م�ضيفا
�أن ج�رس جابر «هو ال�رشيان الذي �سريبط مدينتي الكويت
واحلرير» التي تعترب مركزا ماليا وجتاريا م�ستقبليا.
من جانبها قالت مديرة م�رشوع ج�رس ال�شيخ جابر
م.مي امل�سعد� ،إن اجل�رس يخت�رص امل�سافة والزمن بني
مدينتي الكويت وال�صبية «احلرير» من �ساعة ون�صف

�إلى  20دقيقة.
و�أ�ضافت �أن امل�رشوع يبد�أ من تقاطع طريق الغزايل ال�رسيع
مع طريق جمال عبدالنا�رص عند ميناء ال�شويخ حتى طريق
ال�صبية ال�رسيع �إلى مدينة احلرير.
و�أك��دت �أنه ي�شتمل على جزيرتني ا�صطناعيتني االولى
قرب مدينة الكويت مب�ساحة � 280ألف مرت مربع تقريبا
والثانية قرب مدينة ال�صبية مب�ساحة مماثلة �إ�ضافة �إلى
مبان حكومية تخدم اجل�رس وم�ساحات خ�رضاء وم�ساحات
خم�ص�صة لال�ستثمار امل�ستقبلي.

• سموه مستقبالً إحدى ذوي الشهداء

حقائق عن الجسر

• هدية تذكارية لسمو ولي العهد

• رابع �أطول ج�رس بحري على م�ستوى العامل.
• التكلفة  738.750.000مليون دينار كويتي تقريب ًا.
• يربط بني مدينة الكويت ،ومدينة احلرير ،وال�صبية،
وبوبيان.
• وي�سهم ج�رس ال�شیخ جابر يف اخت�صار امل�سافة بنی
مدینة الكویت ومنطقة ال�صبیة من  104كیلومرتات �إلى
نحو  37.5كیلومرت ًا.
• ویبد�أ اجل�رس من تقاطع الغزايل ال�رسیع مع �شارع
جمال عبدالنا�رص حتى طریق ال�صبیة ال�رسیع �إلى مدینة

ال�صبیة اجلدیدة باجلانب ال�شمايل للجون.
• يبلغ طول اجل�رس  37.5كم ويت�ضمن  3حارات بالإ�ضافة
�إلى حارة �أمان واحدة يف كل اجتاه.
• �إن�شاء جزیرتنی ا�صطناعیتنی الأول��ى قرب مدینة
الكویت والثانیة قرب مدینة ال�صبیة لتوفری خدمات
ال�صیانة والطوارئ وحر�س ال�سواحل �إلى جانب الطریق
امل�ؤدیة �إلى �شاطئ ال�صبیة بطول �ستة كیلومرتات .
• اجل�رس مزود بـ  600كامريا مرورية لر�صد ومراقبة
الطريق.

• سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا ً الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك

