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طيب!!!

١٠٠ مليون شجرة
جتتاح وسائل التواصل االجتماعي 
هذه األيام عشرات الصور والفيديوهات 
للمدن واملشروعات اجلديدة التي يجري 
افتتاحها، وكانت «املنصورة اجلديدة» 
ومحور التعمير (املشير أبوذكري) من 

أكثرها لفتًا لألنظار.
ما كل هذا اجلمال.. واإلبداع.. شواطئ 
خرجت من العدم، ومدن تنافس «نخلة 
دبي» روعة، وطرق سريعة بعدد حارات 
غير مسبوق، حقيقة «مصر تتغير» واآلن 
أقرأ عن مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة 
«مثمــرة» في املدن اجلديدة وشــوارع 
املناطق املتطورة، هل يتحقق احللم؟.. 
هل نســير في شــوارع التجمع وزايد 
والعاصمة اإلدارية وحدائق أكتوبر وكل 
املدن اجلديدة ونحن نسعد ببهاء شكل 
أشجار الزيتون والبرتقال واليوسفي 
واجلوافة، ونخيل البرحي واملدجول؟ 

ونشم روائح الليمون واحلمضيات؟
ما املانع لو أصدرت احلكومة قرارا 
يجبــر «الكومباوندات» التي تشــغل 
«التجمــع» و«زايد» و«٦ أكتوبر» على 

أن تزرع حول أسوارها العالية أشجاراً 
ونخيًال مثمراً بدًال من األشجار اخلشبية 
غيــر املثمرة، علمًا بأن شــبكات الري 
موجودة وتروي األشــجار اخلشبية، 
وكاميرات املراقبة تنتشر على األسوار، 
وكل «كومباوند» لديه عمال ومهندسو 
الزراعة املختصون به، أو شركة الزراعة 
املتعاقــد معهــا، وميكــن تخصيــص 
ثمــار هذه األشــجار للعاملــني في كل 
«كومباوند» مــن عمال نظافة وزراعة 

وصيانة وأمن وخالفه.
رئاسة اجلمهورية أطلقت «املبادرة 
الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة» 
ما بــني مثمرة وخشــبية، وحددت 
اجلهات املختصة ٩٩٠٠ موقع مبساحة 
٦٦٠٠ فدان في جميع محافظات مصر 
لتكون غابات شجرية وحدائق مثمرة، 
وجــاٍر بالفعل تنفيــذ املبادرة التي 
يتوقع أن تغير شــكل هذه املناطق 
خالل أعوام قليلة، وحتد من مخاطر 
االحتبــاس احلــراري والتغيــرات 
املناخية، وتزيد إنتاج الثمار وخاصة 

التمور والزيتون واحلمضيات.
احلكومة خصصت ٣ مليارات جنيه 
لتنفيــذ املبــادرة، و٧ ســنوات إلمتام 
حتقيقهــا تكتمل عام ٢٠٢٨، وتشــارك 
فــي التنفيــذ وزارة الزراعــة والنقل، 
العمرانية  واحملافظات، واملجتمعــات 

اجلديدة.
هذا ما تقوم به احلكومة، فماذا عن 
منظمات املجتمع املدني واألفراد الذين 

يستطيعون مضاعفة هذا الرقم؟
.. ويبقى السؤال األكثر أهمية: هل 
نحــن مؤهلــون لتغيير عــادة «اقطع 
األشجار حيثما وجدتها؟!»، ومؤهلون 
للتعامــل احلضــاري مع «الشــتالت» 
املثمــرة ورعايتهــا حتى تثمــر، ومن 
ثــم احلفــاظ على ثمارهــا حتى تصل 
ملستحقيها؟ أظن أن هناك دوراً كبيراً 
يجــب أن تقوم به كل أجهــزة اإلعالم 
الرسمية واخلاصة ووسائل التواصل 
إلرساء عادات ومفاهيم كثيرة تليق بـ 

«مصر اجلديدة».
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي من «أكادميية» الشرطة: 
تطبيق املعايير املوضوعية النتقاء أفضل العناصر

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  قــام 
السيسي، امس بزيارة تفقدية 
ملقــر أكادميية الشــرطة، كما 
حضر اختبارات كشف الهيئة 
للطــالب والطالبــات اجلــدد 
املتقدمني لاللتحاق باألكادميية، 
حيث كان في استقباله وزير 
الداخلية اللواء محمود توفيق، 
وعدد مــن قيــادات أكادميية 

الشرطة ووزارة الداخلية.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بــأن 
الرئيــس السيســي حضــر 
اختبارات كشف الهيئة للطلبة 
اجلدد املتقدمني لاللتحاق بكلية 
الشــرطة، حيــث أكــد أهمية 
تطبيــق املعايير املوضوعية 
التامة  املجــردة، واحلياديــة 
النتقاء أفضل العناصر وإعداد 
جيل قادر على حمل رســالة 
األمــن والوفــاء بالتطلعــات 
امللقاة عليهم، مبا يســهم في 
االنطالق نحــو حتقيق مزيد 
من االســتقرار والتقدم، أخذا 
في االعتبار مسؤولية وزارة 

من حتديــات متنوعة، حيث 
أوصاهــم الرئيــس بضرورة 
التســلح بالعلــم واملعرفــة 
ومواصلــة االطــالع بانتظام 
ليشــكلوا حائط صــد منيعا 
بجانب أشــقائهم في الكليات 
واملعاهد العسكرية، وكذلك في 
اجلامعات واملعاهد املدنية، ضد 
كافة التحديات التي تشاهدها 

الدولة املصرية، مشــددا على 
ضرورة أن يكونوا قدوة جلميع 
أبناء مصــر باعتبارهم جزءا 
أصيال من شبابها تتواصل بهم 
مسيرة العطاء ملصر وشعبها 
العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق 
والنجــاح الجتيــاز مرحلــة 
االختبــارات لينالــوا شــرف 

االلتحاق بوزارة الداخلية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل حضوره كشف الهيئة بأكادميية الشرطة

الداخلية في السهر على حماية 
أمن املواطنني.

ودار حــوار مفتــوح بــني 
الرئيــس السيســي والطالب 
والطالبــات املتقدمــني حــول 
الدوليــة  القضايــا  مجمــل 
واإلقليميــة، وكذلــك جهــود 
الدولــة ذات الصلــة بعملية 
التنمية، ومــا تواجهه الدولة 

اخلبير االقتصادي بشير املر لـ «األنباء»: 
الدوالر اجلمركي لتضخم أكثر وإيرادات أقل

بيروت ـ احتاد درويش

تطرح تساؤالت عديدة 
الدوالر  جتاه ما سيوفره 
اجلمركي من موارد جديدة 
تتغذى بها اخلزينة، والذي 
من شأنه بحسب العديد من 
املراقبني أن يضاعف األعباء 
املباشرة  املباشرة وغير 
على التجار واملستهلكني، 
وهــو ما يؤكــده اخلبير 
االقتصادي واملالي د.بشير 
املر الذي أشار الى أن رفع 

الدوالر اجلمركي الى ١٥ ألف ليرة سيؤدي 
الى زيادة األســعار على السلع املستوردة 
غير املعفاة من الرســم اجلمركي أضعافا 
وأضعافا، األمر الذي سيصيب شرائح واسعة 
من اللبنانيني الذين استنزفت جيوبهم بفعل 
الغالء املستفحل. كما أن الصناعات احمللية 
سوف تتأثر بفعل ارتفاع أسعار املواد األولية. 
وكان األجدى أن يترافق هذا التدبير اجلديد 

بتحفيز الصناعة احمللية.
ويرى د.املر أن الدولة اللبنانية حتاول أن 
تأتي بإيرادات ضريبية أكبر لتغطية زيادة 
األجور فــي القطاع العام، لكن هذه الزيادة 
هي اسمية، مع مواصلة الدوالر ارتفاعه في 
السوق الســوداء والذي يستتبعه الدوالر 
اجلمركي، ما يعني أنه سوف يقضم جزءا 
من املداخيل بالليرة اللبنانية، ليصبح الدخل 

الفعلي ال يســاوي شيئا. 
وأمام هذا الواقع فإن القدرة 
الشرائية ستتأثر من دون 
شك وســنكون أمام أزمة 
اقتصادية وأزمة على الطلب 
السلعي، وكأننا أعطينا بيد 

وأخذنا من اليد األخرى.
ويشــير د.املر الى أن 
٩٠٪ من السلع في السوق 
احمللي مستوردة. وأن قرار 
الدوالر  احلكومة برفــع 
اجلمركي على السلع غير 
املعفاة، ستشــملها أيضا 
الضريبة على القيمة املضافة التي هي ١١٪، 
وعليه فإن األسعار سترتفع وسيتراجع الطلب. 
وعليه من املتوقع أن يتراجع االستيراد ومعه 
ســتتراجع اإليرادات اجلمركية، ولن تصل 
وزارة املالية الى األرقام املتوقعة ولن تتحقق 
باملستويات التي تنتظرها، وسيؤدي ذلك الى 
عجز نعود معه الى طباعة الليرة من جديد 
لتمويل زيادة األجور، ما سيؤدي الى تضخم 
ويضعف الليرة ويذهب بقيمتها أكثر أمام 
الدوالر األميركي اآلخذ فــي الصعود في 
الســوق املوازية، واخلشية عندئذ الدخول 
بدائرة سلبية جديدة. ويرى د.املر أن رفع 
الدوالر اجلمركي، وما ســيرتبه من ارتفاع 
في األسعار التي ســبقت اإلعالن عنه، لن 
تتحمله الطبقات االجتماعية بفئاتها الفقيرة 
منها، والوسطى التي يبنى عليها االقتصاد. 

بشير املر

٩ وزراء «باسيليني» يقاطعون جلسة احلكومة ومستشار ميقاتي: «النصاب مؤّمن»
بيروت ـ عمر حبنجر

ال يستطيع رئيس حكومة 
تصريف األعمال جنيب ميقاتي 
أن يفقد نصاب اجللسة األولى 
ملجلس الوزراء التي دعا إلى 
عقدها اليوم، وإال ملا كان وجه 
الدعوة للجلســة أصال، كونه 
ال يستطيع االنكسار أمام من 
يرفضون عقد مثل هذا االجتماع 

امللحاح.
جهــد كبير بذله وســطاء 
محليــون وخارجيون لتأمني 
نصاب أولى جلسات حكومة 
تصريــف األعمال منذ ما بعد 
الشغور الرئاسي، مع الوزراء 
كما مع مرجعياتهم. وقد امتدت 
هذه اجلهــود إلى كل صاحب 
تأثيــر، وخصوصــا أصحاب 
التــي تتطلــع  املستشــفيات 
لصــدور مراســيم تســديد 
مستحقاتها عند وزارة الصحة 
عن العام ٢٠٢٢، حيث أصدرت 
بيانــا حذرت فيه من التوقف 
عن استقبال مرضى السرطان 
وغاســلي الكلى على حساب 
وزارة الصحة، واتسعت الدائرة 
إلــى حــد توجيــه اجلمعيات 
املزمنة،  املعنيــة باألمــراض 
الــوزراء،  التهديــد لبعــض 

باالعتصام أمام بيوتهم.
كان  الوقــت،  هــذا  فــي 
املعترضون يتحركون مباشرة 
او من خلف الستار، وتوصلوا 
الى اصدار بيان عن ٩ من وزراء 
التيــار احلر برئاســة جبران 
باسيل، أعلنوا فيه مقاطعتهم 

وميثاقي، كما عــدم موافقتنا 
أو قبولنا بأي من قراراتها».

وردا علــى البيــان، أعلن 
مستشــار رئيــس حكومــة 
فــارس  األعمــال  تصريــف 
اجلميل ان «اجللسة قائمة في 
موعدها». ولفت الى انه «مهما 
كانت االعتبارات فليتحمل الكل 
مسؤوليته، ونصاب اجللسة 

اليزال قائما».
وأوضح اجلميل في حديث 
الى قنــاة «اجلديــد» أنه «لن 
يكــون هناك إلغاء للجلســة، 

وهناك اتصاالت مستمرة».
وعلمت «األنباء» ان عددا 
ممن ظهرت اسماؤهم في البيان 
كمقاطعني للجلســة، أدرجت 
أسماؤهم من دون مراجعتهم.

«كتلة اجلمهورية القوية» 
التــي تضــم نــواب «القوات 
اللبنانيــة» وحلفائها، التقت 

إلى عمان أمس، حسمت املوقف 
امليثاقي، املتصل بحضور او 
الوزراء املســيحيني  مقاطعة 
لـ«التيــار احلــر»  التابعــني 
وحلفائه، في اجتماع حكومة 
تصريف األعمال، حيث اعتبر 
ان «حكومة تصريف األعمال 
هــي حكومة تصريــف أعمال 
الناس ال حكومة جدول أعمال 
السياسية»،  األحزاب والكتل 
متمنيــا على رئيســها جنب 
ميقاتي أن «يصــوب األمور، 
فالبــالد فــي غنــى عــن فتح 
سجاالت وإثارة اشكاالت جديدة 

وتعريض األمن لالهتزاز».
موقــف الراعي لم يكن في 
حســبان «التيار احلر» الذي 
حتــدث إعالمــه عــن اتصال 
اجراه ميقاتي مع الراعي، حيث 
أقنعه بضرورة انعقاد مجلس 

الوزراء.
وســرعان مــا رد املكتــب 
اإلعالمــي لرئيــس احلكومة 
علــى إعــالم «التيــار» نافيا: 
«مــا يروجه عن اتصال جرى 
بني البطريرك بشــارة الراعي 
ورئيــس احلكومــة جنيــب 
ميقاتي بعــد عظة البطريرك 
فــي قــداس االحــد». وأكد أن 
رئيس احلكومــة اتصل يوم 
امس األول بالراعي «للتشاور 
في الوضع، وشرح له الظروف 
التي حتمــت الدعوة الى عقد 
جلســة ملجلس الوزراء. وما 
يحاول االعالم العوني إلباسه 
للبطريرك املاروني من موقف 

غير صحيح على االطالق».

مع نواب «كتلة لبنان الكبير» 
التي تضم نواب «التيار»، على 
رفــض عقــد جلســة ملجلس 
الــوزراء، مفضلتــني بلســان 
النائبــني فادي كــرم وجورج 
عقيص اعتماد طريقة «املراسيم 
اجلوالــة» التــي تغنــي عــن 
اجتماع مجلس الوزراء «غير 
الضروري» من وجهة نظرهما.
الســابق  الرئيس  وانضم 
ميشال عون إلى احلملة ضد 
اجللسة احلكومية، عبر بيان 
ملكتبــه اإلعالمــي، اعتبر فيه 
أن التــذرع بتلبيــة احلاجات 
والصحيــة  االستشــفائية 
واالجتماعيــة لعقــد جلســة 
ملجلس الــوزراء يدخل البالد 

في سابقة ال مثيل لها.
البطريــرك  عظــة  لكــن 
املاروني بشارة الراعي، التي 
ألقاها في بكركي، قبل مغادرته 

الراعي يكّرس ميثاقيتها: مجلس الوزراء لتصريف أعمال الناس ال جلدولة أعمال األحزاب.. وعون يحّذر من «سابقة ال مثيل لها»

(محمود الطويل) البطريرك املاروني بشارة الراعي يلقي عظة عقب قداس األحد في بكركي  

للجلسة املفترض انعقادها في 
السراي احلكومي ظهر اليوم.
والــوزراء هــم: عبــداهللا 
بوحبيــب، هنــري خــوري، 
موريس ســليم، أمني ســالم، 
هكتور حجــار، وليد فياض، 
وليد نصار، جورج بوشيكيان، 

وعصام شرف الدين.
وقالوا في بيانهم إن رئيس 
احلكومة املســتقيلة «فاجأنا 
بدعوتنا لعقد جلسة ملجلس 
الوزراء بجدول أعمال فضفاض 
ومتخبط من ٦٥ إلى ٢٥ بندا، 
فيمــا حكومتنا هــي حكومة 
تصريــف أعمــال (باملعنــى 
الضيــق للكلمة) ولم جتتمع 
منذ اعتبارها مســتقيلة منذ 

مايو املاضي».
وعليه «نعلن عدم موافقتنا 
وعدم قبولنا بجلسة مجلس 
الوزراء من منطلق دستوري 


