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إجراءات احترازية وتعامل علمي مع التربة

الطريق املؤدية الى بوبيان مصنع اخلرسانة

دانيا شومان
بدأ حلم مشروع تطوير جزيرة بوبيان يتحقق على أرض الواقع 
مع قرب انتهاء املرحلة األولى من املش���روع احليوي الذي يأتي 
ضمن رؤية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لتحويل 

البالد الى مركز مالي وجتاري.
»األنباء« جالت بصحبة املشرف على املشروع م.غالب الشمري 
واطلعت خالل اجلولة على بداية حتويل احللم الى حقيقة باعتبارها 
أول جهة إعالمية تزور املش���روع بعد إقامة جسر »الستيل« من 
قبل وزارة األش���غال لتس���ريع العمل في هذا املشروع احليوي 
اختص���ارا للوقت خاصة انه من املفت���رض ان ينتهي العمل في 

املشروع عام 2011.
جسر »الستيل« وهو اجلسر املؤقت الذي قامت بإنشائه الوزارة 
ليربط اجلزيرة بالكويت يعتبر وح���ده أعجوبة تقف فوق املاء 
خاصة انه مبني بالكامل من احلديد املترابط بطريقة هندسية فنية 
ويرتفع 6 أمتار عن سطح البحر بطول كيلومتر واحد فوق خور 
الصبية بحيث تستخدمه شركات املقاوالت العاملة في املشروع في 
عبور اآلليات واملعدات الى اجلزيرة، وأوضح م.غالب الشمري انه 
لم يتم استخدام اجلسر القائم لعدة أسباب أبرزها انه ال يتحمل 
املعدات الثقيلة لذا مت إنشاء جسر »الستيل« الذي اختصر املسافة 
واصبحت املعدات تصل الى داخل اجلزيرة في اقل من 20 دقيقة 

بدال من 45 دقيقة مع اجلسر القدمي القائم.
وقال الشمري: ان جسر الستيل هو جسر مؤقت ستتم ازالته 
بعد االنتهاء من املشروع. موضحا ان اهم ما يواجه املشروع حاليا 
هو ضرورة االنتهاء من اجلس���ور التي تربط اجلزيرة بالصبية 
وهو ما سيسهل دخول املعدات بشكل كبير الى املشاريع اخلاصة 

بإنشاء ميناء بوبيان.
واوضح الش���مري ان اهم ما يواجه شركات املقاوالت الثالث 
العاملة في املش���روع هو عامل الوقت وروتني وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل بفتح استقدام العمالة التي يتطلبها املشروع، 
مبينا ان مثل هذا الروتني انعكس بش���كل واضح على ش���ركات 
املقاوالت الثالث العاملة حيث ان املشروع في وقته احلالي بحاجة 
الى 3500 عامل واي تأخير س���ببه الروتني سينعكس سلبا على 
املشروع، مستدركا بأن الشؤون اخيرا بدأت بحل مشكلة العمالة 
التي تطلبها شركات املقاوالت وهو ما جعل الشركات الثالث تصل 
الليل بالنهار وتعمل بنظام الشيفتات من اجل سرعة االنتهاء من 

االعمال املوكلة اليها.

سفينة غارقة

وقال الشمري: هناك معوق لم يكن على البال وهو وجود سفينة 
غارقة امام شواطئ بوبيان ونحن بانتظار ان يتم سحبها، ووجود 
هذه السفينة هو اكبر معطل للبدء بتنفيذ جسر القطار املنتظرة 

اقامته بحسب املخططات بني اجلزيرة وبر الصبية.
وزاد الش���مري بأن املش���روع حاليا في جزئه االول ويرتكز 
على 4 اعمال انشائية رئيسية اقامة 3 جسور فوق خور الصبية 
وجسرين للس���يارات وثالث للس���كة احلديد واما رابع االعمال 
االنشائية فهو معاجلة التربة الطينية في اجلزيرة ، الن جزيرة 
بوبيان تعتبر طمية من مياه ش���ط العرب وتكونت خالل ماليني 
السنني واصبحت تربة طينية غير صاحلة ومن النادر وجودها 
على مس���توى العالم والبد من عملية تأهيل التربة لكي تتحمل 

اقامة مبان عليها وطرق وجسور.

معالجة التربة

وحول طريقة معاجلة تربة جزيرة بوبيان قال الشمري: »مت 
بالفعل اجراء اختبارات على تربة اجلزيرة منذ ما قبل 1990 وذلك 
ألغراض بحثي���ة وعلمية غير ان االختب���ارات اخلاصة بطريقة 
معاجلتها ألغراض انش���ائية متت بعد العام 2000 وكانت هناك 

أبحاث ودراسات من قبل مختصني«.
وحول األعمال حالي���ا قال: »ان التعامل م���ع التربة الطينية 
في الوقت احلالي وبش���كلها احلالي قبل املعاجلة صعب جدا فلو 
وضعنا سيارة فوقها لغرقت بالطني بثقلها فقط وكان احلل الذي 
بدأ العمل به حاليا هو الدفان بواسطة الرمال فبعض املناطق تصل 
معاجلة الدف���ان بها الى 5 أمتار دفن وبعضها يصل الى عمق 20 
متر دفن، وهو ما يؤدي الى تنشيف التربة الطينية بحيث يقوم 

رمل الدفان بتنش���يف املاء ويجعله���ا أرضا صلبة من أجل إقامة 
املشاريع عليها«.

وتوقع الشمري ان ينتهي املشروع كما هو مقرر له في عام 2011 
غير انه لم يستبعد ان يكون هناك تأخير من 8 حتى 10 أشهر وهو 
تأخير متعلق بالدفان غير ان وزارة األشغال واملقاولني يعملون 
اآلن إليجاد بدائل لتعويض التأخير في جدول املشروع الزمني.

تطوير المشروع

واس���تعرض الشمري أهمية تطوير مش���روع بوبيان وإقامة 
»بوبيان البح���ري« قائال: يعتبر هذا املش���روع الضخم من أهم 
املشاريع احليوية التي من شأنها ان جتعل من الكويت مركزا جتاريا 
مستقبليا في منطقة اخلليج العربي وحتقيق نقلة نوعية مهمة في 
االقتصاد الكويتي، موضحا ان خط السكة احلديد سيربط شمال 
الكويت بعدة بلدان وهي س���ورية والعراق والسعودية وتركيا، 

ومنها الى اوروبا وس���يكون هذا الربط بالسكة احلديد مع وجود 
امليناء تخفيفا للضغط على املوانئ البحرية القائمة.

المخطط الهيكلي

وحول تطوير مشروع جزيرة بوبيان بشكل عام قال الشمري: 
»ان املخطط الهيكلي جلزيرة بوبيان بحسب املشروع هو تقسيم 
اجلزيرة الى 4 أقسام بحيث سيشمل محميات طبيعية ومنطقة 

ميناء بوبيان ومناطق سياحية وبحيرة بوبيان السكنية«.
واختتم الشمري حديثه بعد انتهاء جولة »األنباء« قائال: لقد 
قطعنا أش���واطا كبيرة في مراحل املش���روع واكثر ما نتمناه هو 
ان نتش���رف بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير األشغال 
العامة لالطالع على آخر إجنازات الوزارة في هذا املشروع، ألن هذا 
املشروع يعتبر من أهم املشاريع احليوية التي قامت في الكويت 

في السنوات املاضية.

)محمد ماهر(جسر بوبيان وفي االطار م.غالب الشمري

الشمري: االنتهاء من ميناء بوبيان البحري 2011
المشرف على المشروع اصطحب »األنباء« في جولة على أرض الواقع لمتابعة أعمال تطوير جزيرة بوبيان

أقـمـنـا جـسـر »الـسـتـيـل« بـارتـفـاع 6 أمـتـار عن سطـح الـبـحر وبـطول كـيـلومـتـر لـتـسريع الـعمـل
متـرًا  20 إلـى   5 مـن  عمـق  علـى  الدفـن  بيــن  تراوحـت  بالرمــال  بوبيـان  جزيـرة  سـواحـل  دفـان 
أوروبــا إلـى  إضافـة  المنطقـة  دول  ببقيـة  الكـويــت  سـيربـط  الحديـد  للسـكـة  خـاص  جســر 




