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صروح ومشاريع عمالقة باسم جابر األحمد تخليدًا لذكراه

جسر جابرستاد جابر األحمد الدولي

مستشفى جابر

مشاريع مسيرة التنمية التي 
يقودها صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وميثل »ستاد جابر األحمد« 
الدول���ي واحدا م���ن أهم تلك 
املشاريع وأكبر ستاد رياضي 
في تاريخ الكويت حمل اسم 
الراحل الشيخ جابر األحمد، كما 
ميثل نواة ملدينة الشيخ جابر 
الرياضية بعد اضافة  األحمد 

وسيش���تمل املشروع على 
إنشاء جسر بحري بطول 37.5 
كم يعبر جون الكويت ويبدأ من 
تقاطع طريق الغزالي السريع 
مع طريق ميناء الشويخ وصوال 

الى طريق الصبية السريع.
وتضم مكونات املشروع اعمال 
تصميم وبناء جسرين بحريني 
وجسر وصلة الصبية واجلسر 
الرئيسي وجسر وصلة الدوحة 
على ان يشمل اجلسر الرئيسي 
انشاء جزيرتني اصطناعيتني 
)شمالية وجنوبية( مبساحة 
30 هكتارا تقريبا لكل جزيرة 
حتتوي على مبان خلدمات املرور 
والطوارئ واجلهات املختصة 
 ملراقبة صيانة اجلسر ومحطة
للت���زود بالوق���ود ومرس���ى 

للقوارب.

تأتي الصروح واملشاريع 
الت���ي تعمل على  العمالق���ة 
بنائها الكويت باس���م أميرها 
 الراحل الش���يخ جابر االحمد

-رحمه اهلل- الذي متر ذكرى 
وفاته خالل األيام القليلة املقبلة 
تخلي���دا لذك���راه ولفتة وفاء 
لقائد تفان���ى في عطائه وفي 
خدمة وطنه وش���عبه. وتعد 
تلك الص���روح من أبرز وأهم 

األجهزة وأكبر مركز لالصابات 
في الشرق األوسط.

ويعد مشروع »جسر الشيخ 
جابر األحمد« من أهم مشاريع 
الدولة التنموية التي حتمل اسم 
الراحل الش���يخ جابر األحمد 
ويتضمن تنفيذ جسر بحري 
يربط بني مدينة الكويت ومدينة 
الصبية اجلدي���دة ويختصر 
املسافة بينهما حتى 37.5 كم 

بدال من 104 كم.
وسيس���اعد اجلس���ر على 
تخفي���ف ح���دة االختناق���ات 
املرورية في منطقة الش���ويخ 
السير وتنقل  وتسهيل حركة 
الشاحنات من ميناء الشويخ الى 
مناطق باجتاه الغرب والشرق 
واجلنوب عن طريق استخدام 

طريق الدوحة.

عند تصميم موقع »مستشفى 
جابر األحمد« نحو انشاء مبنى 
أني���ق ومتناس���ق يعبر عن 
املمي���زة في املجتمع  مكانته 
وروعي ان يكون املبنى ذا مظهر 
رائع يضفي قيمة على االحياء 

السكنية املجاورة.
وسيضم املستشفى أربعة 
مبان مبساحة اجمالية قدرها 
469370 مترا مربعا ويتوافر 
ان���واع اخلدمات  فيها جميع 
الطبي���ة وبأح���دث املعدات 
واألجه���زة الطبية ويضم 36 
غرفة عمليات كبيرة وصغيرة 
وأربع���ة مختبرات قس���طرة 
للقل���ب وأربع���ة مختبرات 
للتصوير بالرنني املغناطيسي 
وأربعة مختبرات )س���ي تي( 
اضافة الى انواع مختلفة من 

صالة متعددة األغراض وحوض 
اوملبي. كما يعتبر ستاد جابر 
الدولي مشروعا كبيرا للكويت 
يفتخر به حيث حقق حلم كل 
رياضي كويت���ي ببناء واحد 
من أفضل املالعب في الشرق 
األوسط من حيث التكنولوجيا 
واملواصفات واملقاييس العاملية. 
ويأتي »مشروع مستشفى جابر 
األحمد« من أهم تلك املشاريع 
اجلاري تنفيذها باسم الراحل 
الش���يخ جابر األحمد والذي 
سيصبح بعد اجنازه اكبر مركز 
طبي في الكويت يقدم اخلدمات 
الطبية لسكان منطقة جنوب 
السرة واملناطق احمليطة بها 
الذين يبلغ تعدادهم تقديريا 

600 ألف نسمة.
وانصب االهتمام الرئيسي 


