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مبناسبة شهر رمضان املبارك

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�ش���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عيادة الن�ساء والوالدة

13 عامًا يف الن�ساء والتوليد. • ماج�ستري ن�ساء ووالدة - جامعة عني �سم�س  خربة 
4D( • متابعات احلمل حتى الوالدة. • �سونار )عادي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير

 العنوان: الرقعي - قطعة 2 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رامادا 
 تليفون: 24991990 - 24991099 -      98778662 

إحالة 41 شخصًا بينهم أطباء للمحاكمة 
بتهمة االجتار في األعضاء البشرية

پولندا: ندعم إقامة مجلس شراكة بني مصر و»األوروبي«
خبراء: القلق يسيطر على السوق العقاري 

وتوقعات بارتفاع األسعار %10

القاهرة - رويترز: قال مصدر قضائي ووكالة 
أنباء الشرق األوسط الرسمية امس إن النائب العام 
املصري أحال 4١ شخصا بينهم أطباء وممرضون 
للمحاكمة اجلنائية بتهمة نقل وزراعة األعضاء 
البشرية بطريقة غير قانونية واالجتار في البشر.

وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر املاضي 
إنها شاركت مع هيئة الرقابة اإلدارية في ضبط 
»أكبر شبكة دولية لالجتار في األعضاء البشرية« 

في البالد.
واضافت أن الســلطات ألقت القبض على 4٥ 
شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، 

لكن هيئة الرقابة اإلدارية قالت إنه ألقي القبض 
على ٢٥ شــخصا فقط من الشبكة التي تضم 4١ 

متهما.
وذكرت الوكالة أن النائب العام املستشار نبيل 
صــادق أحال 4١ متهما إلى محكمة اجلنايات في 
هــذه القضية بتهم »ارتكاب جرائم نقل وزراعة 
األعضاء البشــرية واالجتار في البشر والتربح 

من أعمال الوظيفة العامة«.
وقال املصدر القضائي إن هناك 34 متهما قيد 
االحتجاز، بينما أخلت النيابة في السابق سبيل 
ستة متهمني آخرين، وهناك متهم واحد هارب.

خديجة حمودة ووكاالت

قالت رئيسة وزراء پولندا سيديو بيتا إن 
»قمة دول جتمع )الفيشجراد(، التي عقدت 
امس ببودابست، جمعتنا بشخصية هامة 
هي الرئيــس عبد الفتاح السيســي، الذي 
ناقشنا معه التحديات الدولية التي تواجه 
دولنا وتبادلنا اآلراء حول األمن في املنطقة«.
وأعربت رئيســة وزراء پولندا - خالل 
املؤمتر الصحفي املشــترك الــذي عقد في 
ختــام أعمــال القمــة - عن كامــل التقدير 
لدور مصر في تأمني االســتقرار ومكافحة 
اإلرهاب والهجرة غير الشرعية ونشاطات 
اجلماعات اإلرهابيــة في ليبيا. ودعت إلى 
اتخاذ خطوات محددة لوقف تهديد اإلرهاب 
وكبح الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن مصر 
شريك رئيســي وبذلت جهدا كبيرا لوقف 
نشاط اجلماعات اإلجرامية لتهريب البشر 

وجنحت في وقــف تهريب املهاجرين غير 
الشرعيني عبر حدودها. 

وأضافت: ناقشــنا - أيضا خالل القمة 
- ســبل تعزيــز التعــاون االقتصادي مع 
مصــر، التي تعد واحدة من أهم الشــركاء 
االقتصاديــني فــي إفريقيا..وطرحنا فكرة 
إقامــة منطقة صناعية في قناة الســويس 
وإقامة مشروعات للطاقة والسياحة والبنية 
األساسية، حيث إن دول التجمع لديها خبرة 
كبيرة في هذه القطاعات وميكن لدولنا أن 
تقوم مبشروعات هامة في مصر.  وأعربت 
عن كامل الدعم للحكومة املصرية ملواصلة 
التنمية االقتصادية.. وقالت: »نشجعها على 
القيام مبزيد من التنمية وندعم تطلع مصر 
إلقامة عالقات أقوى مع االحتاد األوروبي، 
ونري أن إقامة شراكة ومجلس تعاون بني 
مصر واالحتاد األوروبي سيعزز كثير من 

هذا التعاون في مختلف املجاالت«.

القاهرة - ناهد إمام 

حالة من القلق تســود السوق العقاري بعد 
تقليل الدعم عن احملروقات وزيادة أسعار الوقود 
والتي ســتنعكس على زيادة أسعار مواد البناء 
وفي مقدمتها مصانع اإلسمنت إلى جانب أسعار 
مواد التشطيبات من بويات وسيراميك وغيرها.
وأكد خبراء البناء والتشــييد والعقارات، أن 
هناك زيادة متوقعة في تكاليف البناء وبالتالي 
في األسعار النهائية للوحدات، وأشاروا إلى أن 
عقود التنفيذ بني الشركات العقارية واملقاولني 
البد أن تخضــع للتغيير بعد الزيادات اجلديدة 

للقدرة على استكمال وحدات البناء القائمة.
وتوقع اخلبراء أن ترتفع النسبة في أسعار 
الوحدات السكنية حوالي ١٠%، مشيرين إلى أن 
تلك الزيادة تساهم في احتدام حدة الركود التي 
تسود السوق العقاري حاليا وتراجع الطلب على 

الشراء باستثناء اإلسكان الفاخر.

وفى البداية، اكد عضو احتاد املقاولني، م.داكر 
عبدالاله، ان اسعار العقارات شهدت زيادات كبيرة 
متوالية خالل العام املاضي مبعدل 3٠% بدأت مع 
تعومي اجلنيه وانعكست سلبا على حركة البيع 
والشراء في الوحدات السكنية ملختلف الفئات، 
ولكن استمرت الزيادة في أسعار العقارات عقب 
رفع الفائدة داخل البنوك مما أدى إلى تباطؤ في 
حركة البيع والشــراء، لتأتــي الزيادة اجلديدة 
في أسعار احملروقات لتشكل ارتفاعا جديدا في 
األسعار. وقال إن الزيادة اجلديدة ستؤثر سلبا 
على شــركات املقاوالت وعلــى القطاع العقاري 
خاصــة أن مســاهمة القطاع العقــاري في منو 
االقتصــاد ارتفعت من 3% في عام ٢٠١١، إلى ١٠% 
حاليا وأن أكثر من نصف االستثمارات اجلديدة 
موجهــة للقطاع العقاري، وبالتالي فإن تباطؤه 
ســيكون مؤثرا على االقتصاد بشكل كبير، كما 
ســيعنى تراجع قيمة مدخرات الطبقات الغنية 

والوسطى من املصريني.

بعد حكم اإلدارية العليا: مصدر قضائي بمجلس الدولة ينفي.. ونواب يؤكدون

التضارب يسيطر على استحقاق العاطلني للمعاش
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ـ هالة عمران وأ.ش.أ

عقب حكم احملكمة االدارية العليا مساء امس االول حول اعتبار 
البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان 
االجتماعي واألخذ مبعيار البطالــة، تضاربت اآلراء القانونية 
حول اســتحقاق العاطلني للمعاش الشهري، ففيما نفى مصدر 
قضائي مسؤول مبجلس الدولة، صحة ما تداولته بعض املواقع 
اإلخبارية االلكترونية، من أن االدارية العليا حكمت بإلزام الدولة 
بدفع معاش شــهري للعاطلني، موضحا أن حقيقة األمر تتمثل 
في أن احملكمة حكمت بإلغاء قرار رئيس الوزراء باالمتناع عن 
اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات 
الضمان االجتماعي واألخذ مبعيار البطالة، قرر اعضاء في مجلس 
النواب اتخاذ اجراءات عاجلة ملنح العاطلني مساعدات الضمان 
االجتماعي والزام احلكومة من خالل تشريع دائم مبنح العاطل 
حتى يتم احلاقه بعمل. وأعلن النائب عبداملنعم العليمي عضو 
جلنة القوى العاملة في البرملان لـ »األنباء« انه سيقدم مشروع 
قانــون عاجــال فيما قرر محمد عبد الفتــاح وكيل جلنة القوى 
العاملة بالبرملان االنضمام الى مشروع القانون واحلصول على 
توقيع اكثر من عشرة اعضاء من البرملان مشفوعا بطلب االسراع 
بإصــداره.  وطالبــت جلنة القوى العاملــة احلكومة بضرورة 
اســتمرار صرف هذا املعــاش دون حد اقصى في مدته الزمنية 
لضمان وجود دخل منتظم شهريا حتى االلتحاق بالعمل سواء 
في القطاع اخلاص او العام او احلكومي مع عودة صرفه في حالة 
استبعاده من العمل في اجلهة التي التحق بها ملا قد يحدث من 
طرد صاحب العمل له في اي وقت ودون حاجة الى رفع دعاوى 
قضائية. من جانبه، قال اخلبير االقتصادي خالد الشــافعي ان 
احلكــم القضائي الذي اصدرته احملكمة اإلدارية العليا، يوجب 
على الدولة تنظيم احلياة الدستورية واالجتماعية، والتي من 
بينها حماية العاطلني عن العمل وتوفير مصدر دخل ثابت لهم 

وهذا ما نص عليه دستور ٢٠١4.
وأضاف الشــافعي في تصريح خــاص لـ»األنباء« قائال: إن 
الدولة تستطيع حتمل إعانات البطالة، من خالل عدة إجراءات، 
وغالبا ما ستكون هذه اإلعانة قيمتها ١٢٠٠ جنيه شهريا، وهي 
قيمة احلد االدني لألجور في الدولة، حيث يســتطيع الشــاب 
والفتاة إعانة أنفســهما بهــا، رغم قلة املبلغ، حلني بحثهما عن 
فرصة عمل وإيجادها. وطالب الشــافعي، الدولة بعدم تطبيق 
صرف اإلعانة والبحث عن حلول بديلة، ليصبح الشباب إضافة 
لالقتصاد وقوته بدال من كونه عبئا على االقتصاد، وذلك بواسطة 
دخوله في مشاريع متوسطة وصغيرة، ليستطيع الربح منها.

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل املؤمتر الصحفى املشترك مع رؤساء حكومات دول »فيشجراد«


