
البلدي
المجلس

الثالثاء
1  ديسمبر 2009

21
اعداد: بداح العنزي

أوضح مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر ان الهيئة كونها اجلهة املناط بها تنمية الزراعة مبختلف انشطتها 
االنتاجية والتجميلي���ة وانطالقا من دورها في احلفاظ على البيئة 
الزراعية بالكويت وتنمية مش���روعات التجميل والتخضير بجميع 
املناطق تدعم بشدة ثقافة التخضير وحترص على ان تتمتع جميع 
املناطق واالحياء واملنازل الس���كنية ببيئ���ة جتميلية وتخضيرية 

مالئمة في ضوء االلتزام باحملددات املرورية واألمنية.

تمتع جميع المناطق ببيئة تجميلية مالئمة

الس�ماح بزراعة ساحات األرصفة بعرض 4 أمتار وكذلك الساحات عبر الش�ارع بمسطحات وشجيرات بارتفاع متر

تكون امللهم الستنباط تلك القوانني والقرارات. 
وهذه احلديقة املنزلية يفترض اس����تخدامها 
واالستمتاع بها من كل افراد االسرة من رجال 

ونساء واطفال بالبيت الواحد.
لذلك، وجب مراع����اة حتقيق حد ادنى من 
اخلصوصية الفراد االسرة داخل هذه احلديقة 
املنزلية على اقل تقدير حس����ب قيم وتقاليد 
مجتمعنا احملاف����ظ. وعلى ذلك، تقترح الهيئة 
االضافات والتعدي����الت التالية للمادة الرابعة 

بالقرار:
� تعديل البند 2 من املادة والذي ينص على 
انه ال يرخص بزراعة ساحات االرصفة بعرض 
4 امتار واقل. اال انه يسمخ ويرخص بزراعة 
ساحات االرصفة بعرض 4 امتار واقل على ان 
تقتصر الزراعة بهذه الساحات على »املسطحات 

اخلضراء، الزهور، االغطية النباتية والشجيرات 
بارتفاع متر كحد اقصى«.

� ميكن اضافة االشتراطات التالية العتماد 
التصميم واملخططات )من قبل الهيئة( ولضمان 
احلفاظ على الناحية اجلمالي����ة عند التنفيذ 
كاآلت����ي: ض����رورة تقدمي تصمي����م محدد يتم 
اعتماده او تعديله من قبل الهيئة ويكون توافر 
التصميم شرطا ملنح الترخيص )ادارة التصميم 
والدراسات(. املساحة املزروعة متثل 85% من 
املساحة االجمالية للحديقة. امللحقات التجميلية 

متثل 15% من املساحة االجمالية للحديقة.
وتشتمل على »املمرات، النوافير، شالالت 
مياه، احواض زراعة، البرجوالت اخلش����بية 
واملعدنية واماكن اجللوس، العاب االطفال واي 
مكونات جتميلية اخرى« مع امكانية استخدام 

ذ � ضرورة احتواء احلديقة على احواض 
للزهور واالبصال املزهرة وبنسبة ال تقل عن 3 
الى 5% من اجمالي املساحة املزروعة )للحفاظ 
الناحية اجلمالي����ة ولتكاملية التصميم  على 
اخلاص باحلديقة حيث ان االزهار من العناصر 
املهمة جدا الظهار الناحية اجلمالية في تنسيق 

احلديقة(.
ه� � امكانية استخدام االسيجة النباتية في 
اجلهة االمامية للحديقة على اال يزيد ارتفاعها 
على 80 س����م وبشرط تواجد مداخل وفتحات 

خالل السياج االمامي.
وفي اخلط����وط الفاصلة بني اجلار واآلخر 

يكون ارتفاع السياج مترا واحدا.
و � اش���تراط عام بضرورة احلفاظ على 
مظهر احلديقة وااللتزام بالناحية اجلمالية 
والذوق العام وتنفيذ برامج الصيانة املهمة 
والضرورية للنبات مثل قص النجيل وتقليم 
وتشكيل االش���جار والشجيرات مع ضمان 
عدم حجب الرؤية او اعاقة حركة املرور بأي 
حال او ش���كل من االشكال وصيانة النخيل 
وتسميد وتغذية احلديقة وطلب املتخصصني 
حال ظهور اي آف���ات او امراض مبزروعات 
احلديقة ملعاينتها والتوصية بعالجها حسب 
النشرات واالرش���ادات املتوافرة في الهيئة، 
واال س���يتم تطبيق مخالفة من خالل افراد 
الضبطية القضائية حس���ب املواد املذكورة 

الحقا بالقرار نفسه.
املادة التاس�عة: تقترح الهيئة ضم ممثل لها 
كعضو دائم في اللجنة املركزية للبت في شكاوى 

املواطنني من املالك.
املادة الثانية عشرة: تقترح الهيئة ضم عدد من 
الفنيني في الهيئة الفراد الضبطية القضائية 
الذين س����يتم تعيينهم من قبل وزير البلدية 
وذلك لضبط املخالفات املنصوص عليها والتي 

شملها القرار.

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية ضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة 
للمساحات والزراعات في السكن اخلاص. وقال 
مدير عام الهيئة م.جاسم البدر ان عمليات اإلزالة 
تكبد الدولة واملواطن خسائر كبيرة جراء إعدام 
تل����ك الزراعات، مؤكدا ضرورة تقنني وتنظيم 
عملية اإلزالة. »األنباء« تنشر مقترحات ومرئيات 
الهيئة على الئحة الزراعة والتي ستبحثها اللجنة 
الفنية في املجلس البلدي. حسب ما جاء بقرار 
البلدي رقم م.ب/م.ق2007/12/875/11  املجلس 
بتاريخ 2007/6/4. والذي تضمن 14 مادة تتناول 
تنظيم إنشاء احلدائق بالسكن اخلاص واستغالل 
الساحات واالرتدادات املقابلة واملالصقة للعقارات 
له����ذا الغرض بجميع مناط����ق وأحياء الدولة 
وبالتحديد املناطق املكتملة اخلدمات العامة من 
طرق وبني����ة حتتية وما الى ذلك من األعمال، 
ت����ود الهيئة ان تقترح اضاف����ة بعض النقاط 
الفنية والتعديالت الضرورية لبعض من مواد 
القرار بهدف تبسيط االجراءات وحتسني صورة 
االستفادة من القرار ومنحه الصبغة العملية 
والسهولة في التطبيق للمواطن الكويتي والذي 
تسعى الدولة لتحقق له أعلى مستويات الرقي 
والرفاهية املعيشية وحتى يسهل التعاون بني 
اجلميع من اجل حتقيق اعلى درجات املصلحة 
العامة باملجتمع، فالهيئة ترى ان التوسع في 
زراعة املساحات اخلضراء وبشكل علمي منظم 
ومدروس بعيد عن العش����وائية يعد احد اهم 
اهداف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية بوجه خاص والدولة بوجه عام ملا 
ف����ي ذلك من فوائد بيئي����ة ومجتمعية عديدة 
بل ان حجم املس����احات اخلضراء والزراعات 
ه����ي من معايير قياس حتض����ر وتقدم الدول 
واملجتمعات عامليا. وإن إطالق عمليات اإلزالة 
لتلك املساحات والزراعات دون تقنني ومن دون 
وضع ضواب����ط ومعايير محددة لذلك االجراء 

يكبد الدولة واملواطن خسائر كبيرة جراء إعدام 
ه����ذه الزراعات التي تكلفت الكثير من األموال 
واألوقات لرعايتها والوصول بها لهذه املرحلة 
املتقدمة، لذلك يج����ب تقنني وتنظيم عمليات 
اإلزالة بشكل يسهل عملية التطبيق ويقلل من 
اخلسائر احملتملة جراء عملية التنفيذ. اال ان 
الهيئة تؤكد انها تدعم وتساند ازالة كل صور 
العش����وائية في زراعة هذه احلدائق واي من 
الزراعات املسببة العاقة الرؤية وما ينجم عن 
ذلك من مخاطر ملرتادي الطرق وكل املظاهر التي 
تخالف الذوق العام من منشآت خدمية وغرف 
لالستخدامات املختلفة واسوار وحظائر لتربية 
الطيور والتعدي على ممرات املش����اة وحقوق 
اجلار وما الى ذلك من املمارسات اخلاطئة لبعض 
املواطنني حتت مسمى انشاء حديقة منزلية، 
لذلك نعرض املقترح����ات والتعديالت التالية 

على بعض من مواد القرار كالتالي:
املادة األولى: الفقرة الواردة بالقرار واخلاصة 
بعدم الس����ماح بزراعة الساحات عبر الشارع. 
تقترح الهيئة الس����ماح بزراعة الساحات عبر 
الشارع مع االلتزام ببعض املواصفات الفنية 

لذلك كما يلي:
اس����تخدام شبكات الري احلديثة بري هذه 
الس����احات.حظر ومنع وضع اي منشآت غير 
زراعية بهذه الساحات. اال يزيد ارتفاع السياج 
النباتي عن متر مع عدم وضع السياج في واجهة 
احلديقة. اال تقل نس����بة املسطح االخضر عن 

85% من اجمالي املساحة.
املادة الرابع�ة: نود ان نبني بهذه املقدمة هنا 
ان احلديقة املنزلية هي جزء جتميلي ملكونات 
املنزل الكويتي وللمجتمع بالكامل مبا فيه وله 
من عادات وتقاليد دينية واعراف سائدة يلتزم 
بها كل افراد املجتم����ع، وينبغي دوما احلفاظ 
على تلك التقاليد ومراعاتها عند وضع القوانني 
والقرارات بل ان تلك العادات في كثير من االحيان 

البدائل احلديثة للتخضير مثل الثيل الصناعي 
ومجاميع الصخور واملكونات الديكورية االخرى 
للحدائق. يفضل استخدام انظمة الري احلديثة 
االوتوماتيكية من اجل ضمان ري النباتات بشكل 
دوري وصحي����ح طوال العام مما يحافظ على 
مظهرها وجمالها. يفضل تخصيص خزان مياه 
مدفون )حتت االرض( لنظام الري يتم ربطه 
بشبكة املياه الصليبية مع امكانية تزويده باملاء 
العذب )اجراء خلط بني نوعيتي املياه وحسب 
املتوافر لضمان ري املزروعات باستمرار(. اقتراح 
بضرورة وضع اشتراطات تنوع الزراعات في 

احلديقة على النحو التالي:
أ � مساحة املسطح االخضر في احلديقة )الثيل 
� النجيل( 80% من املساحة املنزوعة والتي هي 

85% من اجمالي مساحة احلديقة بالكامل.
ب � اشجار الظل )اشجار الزينة( والكراسي 
واماكن اجللوس على ان تكون مسافة الزراعة 
لالشجار الكبيرة 6 الى 8 امتار حسب طبيعة 
منو وحجم الش����جرة واالرتفاع يتناسب مع 
ارتفاع البيت وبش����رط اال يسبب اي اعاقة او 

ضرر لآلخرين.
ج � يفضل استخدام الش����جيرات املزهرة 
وذات االرتفاع ال يزيد عن 80 سم وعلى مسافات 
ال تق����ل عن 2 الى 3 امتار حس����ب طبيعة منو 

الشجيرة وحجمها.
على ان يتم تقليم وتهذيب الشجيرات دوريا 
للحفاظ على ارتفاعها ضمن احلدود املسموح 

بها وللحفاظ على مظهرها اجلمالي.
د � امكانية زراع����ة النخيل املثمر ويفضل 
النسيجي )االش����جار املثمرة لها حكم النخيل 
املثمر نفسه( على اال تقل مسافة الزراعة بني 
النخلة واالخرى عن 8 امتار كحد ادنى لضمان 
جودة وكم انتاج النخلة وللحفاظ على الناحية 
اجلمالية واحلفاظ على املس����طح االخضر من 

التظليل حال تغير مسافة الزراعة عن ذلك.

البدر: إزالة الزراعات والحدائق في السكن الخاص 
دون ضوابط محددة تكّبد الدولة والمواطن خسائر كبيرة

م مذكرة باقتراحات قطاع الزراعة التجميلية على الالئحة تبحثها اللجنة الفنية في المجلس البلدي قدَّ

م.جاسم البدر

زراعات جتميلية إلحدى احلدائق


