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: المقدمــھ 

سائل  تشھد دولة الكویت تطورا في قطاع التشیید والبناء ، وتطورا ف ي و

قل والم سائل الن ستخدام افضل و ساھمت با و  واصالتالتكنولوجیا الحدیثھ التي 

الت مازالــت الكویــت تعتبــر مــن الــدول المتقدمــھ باســتخدام  شــبكة طــرق ومواصــ

.حدیثھ ونھضھ عمرانیھ سیاحیھ تخدم الكویت والدول المجاوره 

احیھ والجزر لذلك نرى  التنافس باالستقطاب السیاحي بإنشاء القرى السی

ب دأت السیاحیھ وربطھا بشبكھ من الطرق والجسور لخدمتھا ، ومن ھذا المنطلق 

یت لتعزیز المبادرات واالقتراحات بعمل جسر یخدم جزیرة فیلكا ویربطھا  بالكو

.یھ والبیئیھ مكانة الجزیرة من الناحیة االقتصادیھ والسیاحیھ والجغرافیھ و السیاد



: فـیــلكــا  جزیرة

 مواجھة في تقعو الكویت لدولة التابعھ الجزر اكبر فیلكا جزیرة تعتبر

 الجزیرة مساحة تبلغومتراً  كیلو 20  حوالي العاصمھ عن وتبعد ، الكویت جون

 6  عرض وأقصى كیلومتر 14  ھو للجزیرة طول وأقصى كیلومتر، 43  الكلیة

 شریطا الجزیرة وتمتلك أمتار، 10  ھو للجزیرة ارتفاع وأعلى كیلومترات،

 عنھا وتبعدمسكانجزیرة منھا الشمال الى تقع ، كیلومتر 38  طولھ ساحلیا

 4,8  عنھا وتبعد عوھھ جزیرة تقع منھا الجنوب وإلى ، متراً  كیلو3,2حوالي

.متراً  كیلو
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: الحالي الوضع فیلكا جزیرة



: الكویت- فیلكا جسر عمل أھمیة

 و جغرافیھ متقاسی من بھ تتمتع ولما االستراتیجي فیلكا جزبرة لموقع نظرا

 من فیذبالتن المشاریع بعض توبدأ بھا طرحت التي والمشاریع بھا التي األثار

-یھصح منتجعات-فنادق-منتزھات-سیاحیھ قرى  كالشالیھات سیاحیھ مشاریع

 سوف الجسر عمل ان لذلك ، اثریھ مناطق-  ترفیھیھ مراكز-  میناء-بیئیھ محمیات

  بيالعر الخلیج منطقة في  السیاحي وجودھا ویدعم فیلكا جزیرة ویخدم یساھم

. العالمیھ للسیاحھ وجھھ وتكون الجغرافي مكانھا ویعزز



 لسنھا طوال االوقات جمیع وفي الجسر عبر والیھا الجزیرة من االنتقال وسھولة

 جسرال ھذا خالل من الجزیره في للمشاریع المادي العائد على یساعد سوف كما

 االستراتیجي البعدفيجدوى ذات والسیاحیھ االقتصادیھ التنمیھ تصبح وبالتالي

.الجسر النشاء والسیاحي واالقتصادي

 ھمبإجتذاب وذلك للمواطنین العمل فرص  زدیادإو  خلق على یساعد سوف كما

. وفیلكا الكویت بین الرابط الجسر عبر االنتقال بسھولة للجزیره



 وبین ینھاب یربط جسر بعمل والتفكیر فیلكا جزیرة اھمیة تكمن المنظور ھذ من
.الحریر مدینة مشروع مع الصییھ مدینة وبین الكویت مدینة

جزیرة فیلكا

مدينة الحرير



: الجسر موقع

 
: المقترح الجسر مسار

 

 تقریبا  كم20  طولھ یبلغ الذي المقترح  فیلكا جسر مسار یعتبر
 لكوذ البحر  بإتجاه  البدع دوار باتجاه الخامس الدائري طریق من امتداد

 آخر جسرب مكمال ثم ،  فیلكا جزیرة الي البدع دوار فوق معلق جسر نشاءإب
. مسكان بجزیرة مرورا الصبیة مدینة الي فیلكا جزیرة من
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: الجسر موقع

 
: المقترح الجسر مسار

 
 نةمدی والي مسكان جزیرة الي ثم ومن فیلكا الي الجسر طریق مسار یساھم سوف

 و لكویتا ربطنا وبذلك الجھراء محفظة الي الصبیة بطریق وربطة )الصبیة(  الحریر

 صادیةاالقت الحركھ  وتزید تعزز مما باالتجاھین دائریھ بحلقة فیلكا بجزیرة مرورا

  الكویت للدولة والتنمویة
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:الكویت -أھمیة عمل الجسر فیلكا 

 
 التي والمشاریع ھاب التي األثار و  جغرافیة  تقاسیم من بھ تتمتع ولما االستراتیجي فیلكا  جزیرة  لموقع نظرا

 محمیات-یھصح منتجعات-فنادق-منتزھات-سیاحیھ قرى-كالشالیھات سیاحیھ مشاریع من بالتنفیذ وبدأ بھا طرحت

 وجودھا مویدع فیلكا جزیرة ویخدم یساھم سوف الجسر عمل ان لذلك ، اثریھ مناطق-ترفیھیھ مراكز-میناء-بیئیھ

 یساعد وفس كما االوقات جمیع وفي الجسر عبر والیھا من االنتقال وسھولة  العالمیة للسیاحة  وجھھ وتكون السیاحي

 ذات  سیاحیةوال االقتصادیة التنمیة  تصبح وبالتالي الجسر ھذا خالل من  الجزیرة  في للمشاریع المادي العائد على

 الجسر إلنشاء والسیاحي واالقتصادي االستراتیجي البعد جدوى



 فیلكا بجزیرة  المقترحة المشاریع



:امثلھ مشابھھ  العالمیھالجسور 

كم 32الموجود بالصین وطوله  دونغيجسر 



كم 35وطوله : الصین -باي   ھونزوجسر 




