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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه بتشكيل جلنة إلعداد «قانون األحوال الشخصية»
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيس املصري  اجتمع 
عبدالفتاح السيسي أمس مع 
املستشار عمر مروان وزير 

العدل.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضي، بأن 
االجتماع تناول متابعة جهود 
الــوزارة بخصوص صياغة 
مشــروع قانــون لألحــوال 

الشخصية.
الرئيــس  وجــه  وقــد 
السيسي بتشكيل جلنة من 
اخلبرات القانونية والقضائية 
املختصة في قضايا ومحاكم 
األسرة، وذلك إلعداد مشروع 
قانون األحوال الشــخصية 
للمســلمني، وبحيث يراعي 
القانــون املصالــح املتعددة 
جلميــع األطــراف املعنيــة 

اإلداريــة واجلهــاز املركزي 
العامة واإلحصاء،  للتعبئة 
بإمداد جلنة إعــداد القانون 
باملعلومات والبيانات الدقيقة 
الالزمة لدعمها في أداء مهامها 

بكل مهنية وموضوعية.
وفي هذا اإلطار، استعرض 

أعضاء األسرة.
وأضاف املتحدث الرسمي 
أن وزيــر العدل اســتعرض 
كذلــك اجلهــود املبذولة من 
جانب رجال القضاء املصري 
الناجزة  العدالــة  لتحقيــق 
بالتعامل مــع عدد هائل من 
القضايا املطروحة يوميا أمام 
احملاكم املصرية بكل أشكالها. 
وقد وجه الرئيس السيسي 
في هذا الصدد مبنح وســام 
يخصص لرؤســاء وأعضاء 
الهيئات القضائية السابقني 
أو السم من توفي منهم تقديرا 
القضائية  ملســيرة عطائهم 
املتميزة حتت مسمى «وسام 
القضاء املصري»، كما وجه 
الرئيــس السيســي مبنــح 
شــهادات تقدير موقعة منه 
ألعضاء اجلهــات والهيئات 
القضائيــة أصحاب األعمال 
املتميزة خالل العام القضائي.

املستشار عمر مروان اجلهود 
اجلاريــة مــن قبل الــوزارة 
لتطويــر منظومة التقاضي 
املتعلقة باألســرة املصرية، 
وذلــك لتحقيق االســتقرار 
املنشود في املجتمع املصري 
واحلفاظ على حقوق جميع 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع املستشار عمر مروان وزير العدل

بأحكامه وعلى نحو متوازن 
الشــواغل األســرية  يعالج 
واملجتمعية في هذا الشأن.

كما وجه الرئيس السيسي 
بقيام أجهزة الدولة املعنية، 
وبصفة خاصة وزارة الداخلية 
والنيابة العامة وهيئة الرقابة 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

بعيدًا عن السياسة (١)
١١٠/١٦٠.. وكمان ١٧، خفض نظارته 
لتسقط على أرنبة أنفه ونظر في عيني 
مباشرة طارحًا ســؤاًال استنكاريًا: هو 

حضرتك مني؟.. وجاي منني؟!
كانت الســاعة قد جــاوزت الواحدة 
ظهرا، وقت وصولــي مبنى الصحيفة 
بعد حوالي ٢٠ دقيقة من القيادة الهادئة، 
حامدا اهللا على نعمتي تكييف السيارة 
وصوت فيروز، رغم أن درجة احلرارة 
خارج السيارة تشير إلى ٥٠ درجة مئوية 
في بداية شــهر يونيو، مبشرة بصيف 

كويتي بامتياز.
وما إن ترجلت من السيارة ودخلت 
بهو الصحيفة حتــى وجدت ازدحاما.. 
طــاوالت وأطبــاء وطبيبــات في حملة 
لالطمئنــان علــى صحــة الصحفيــني 
واملوظفني، ووجدتني أمام طبيب يخز 
أصبعي لقياس مستوى السكر في الدم 
ومعه طبيب آخر يلف حزاماً عريضاً حول 
ذراعي لقياس ضغط الدم.. قبل أن ينظر 
إلّي من وراء نظارته متســائال السؤال 
االستنكاري املذكور أعاله: حضرتك مني؟ 
وجاي منني؟.. ويعقبه: وملاذا مستوى 

ضغطك ١١٠/١٦٠ والسكر ١٧؟!
أجبته بهدوء «مستفز»: أبدا يا دكتور، 
أنا صحفــي وكاتب زاوية، وخارج من 
بيتي «هادئ» بعدما تنقلت بالرميوت 
بني العزيزين «أحمد موسى» و«عمرو 
أديــب».. ثــم أنصت إلبراهيم عيســى 
وهو يحذر من أن «القادم أسوأ»، بينما 
«اكسترا نيوز» تبث تقارير توحي بأن 
مصر فــي طريقها لتتخطى سويســرا 

جماًال، بعد أن جتاوزت النمسا روعة.. 
واحلمد هللا صديقنــا املهندس اجلليل 
يحيى حسني عبدالهادي غادر محبسه 
إلى منزله بعد ٣ سنوات خلف القضبان..
نظــر الطبيــب املوقر إلــّي وقد بدأ 
علــى مالمحــه أن «ضغطــه» هو الذي 
بدأ يرتفع وقــال: «األرقام دي خطر يا 
أســتاذ أقترح تطلع مكتبك تســتريح 
وتنزل نقيس الضغط والسكر تاني بعد 
ساعتني!.. بادرته ممازحًا: يا دكتووور.. 
تفتكر في حاجة بتتغير في ساعتني.. 
التغيير محتاج سنني!! ويا مني يعيش!.. 
وسارعت لدخول املصعد قبل أن أسمع 
إجابته.. أو «أشــعر» بــرد فعله! وكان 
فــي متناول يده جهــاز قياس الضغط 
الثقيل والســماعة وإلى جواره ميزان 

لقياس الوزن!!
وأثناء رحلة املصعد حتى مكتبي كانت 
عاصفة من األفكار متوج في رأسي: ملاذا 
كل هــذا االهتمام، و«حرقــة الدم» ألمور 
لــن تتغير في ســاعتني، فبعد ســاعتني 
وغالبا أيضا بعد أن يحني األجل سيظل 
«املطبالتيــة» يقرعــون طبولهــم دون 
«خجل»، وسيظل «الكارهون» يشككون 
فــي كل إجنــاز دون «وجــل»، وســيظل 
«احلاقدون» يبثون ســمومهم في كل ما 
هو مصري بدأ مبفاعل «الضبعة» وحتى 
«اخلوخ والبطيخ».. فما هو احلل لعالج 

ارتفاع الضغط والسكر؟!
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

االستشارات احلكومية في الدرج الرئاسي
ومصادر ميقاتي: ليس الهثًا وال انتحاريًا ليطرح نفسه لرئاستها

بيروت ـ عمر حبنجر

التحليالت حول  تعددت 
لقاء رئيس اجلمهورية ميشال 
عون ورئيس حكومة تصريف 
األعمال جنيــب ميقاتي في 
قصــر بعبدا يــوم اجلمعة، 
حيث قالــت مصادر متابعة 
إنها كانت بصدد االتفاق على 
برنامج عمل حكومة تصريف 
األعمــال وليــس على جس 
نبض رئيس حكومة تصريف 
األعمال وقياس استعداداته 
لترؤس احلكومة آخر الوالية، 
وهناك من يؤكد أن الرئيس 
عــون فــاحت ميقاتي بشــأن 
تشكيل حكومة جديدة، وان 
ميقاتي اعتذر بداعي تعرضه 

لالبتزاز.
 واقــع احلــال ان الدعوة 
الــدرج  لالستشــارات فــي 
الرئاسي، وال مجال إلطالقها 
قبل يوم الثالثاء، موعد جلسة 
اختيــار رؤســاء وأعضــاء 
اللجان النيابية، ورمبا أكثر 
من ذلك، ال استشارات قبل بت 
املجلس الدستوري بالطعون 
اجلــاري حتضيرها من قبل 
التيار احلر، خصوصا ضد 

بعض النواب الفائزين.
 ويقول مصدر استشاري 
بارز ملوقع «لبنان ٢٤»، التابع 
لتيار العزم احملســوب على 
ميقاتــي، ان االستشــارات 
امللزمــة حتتمــل  النيابيــة 
التروي لعشرة أيام من أجل 
بلورة كل املواقف، مشــيرا 
إلى ان بعض النواب مازالوا 
يعدلون في متوضعهم، وانه 

أرجاء القصــر من كالم بعد 
انتهاء اجتماع عون وميقاتي، 
ففيما اكتفى رئيس حكومة 
تصريف األعمال بالقول «هي 
زيارة عادية لفخامة الرئيس، 
وأنا على وّد دائم معه»،  وكان 
الفتا مسارعة مصادر «بطانة 
الرئيس» عــون إلى تعميم 
أجواء سلبية عن اللقاء زاعمة 
«ان األوضاع بينهما ليست 
علــى ما يــرام، وان ميقاتي 
يريد تعومي حكومة تصريف 

األعمال».
مصادر سياسية مطلعة 
«التســريبات  كل  ــدت  فنَّ
الليلية التي جرى تعميمها 
على وســائل اإلعالم، فردت 
على الــكالم بالقول «ان من 
طرح موضوع تعومي حكومة 
ميقاتي، ليس ميقاتي، بل عون 
نفسه في حديث صحافي أمام 

عقد جلسات حلكومة تصريف 
االعمال فقد ســبق مليقاتي ان 
فعله في حكومته الثانية عام 
٢٠١١، وهذا األمر يحكمه تقديره 
ملفهوم «مصلحة الدولة» وهو 
مفهوم دستوري معروف في 

كل الدساتير العاملية».
وتتابع املصادر السياسية 
بالقول «ان الرئيس ميقاتي كان 
واضحا منذ اليوم االول لدخول 
احلكومــة مرحلــة تصريــف 
االعمال وما قبلها عندما قال إنه 
ليس الهثا وليس متحمسا وال 
انتحاريا»، مبا يعني بطريقة 
غير مباشرة انه ال يطرح نفسه 
رئيســا للحكومة مجددا وان 

املجلس النيابي سيد نفسه.
وتذكر املصادر مبا كشفه 
ميقاتي فــي مقابلته االخيرة 
وجاء فيه: قلت لفخامة الرئيس 
مباشرة «لم يعد مسموحا ان 
تقول فخامــة ما خلوني ألنو 
جماعتــك هنــي اللي مــا عم 

يخلوك».
في الســياق املالــي، اعلن 
حاكم مصرف لبنان املركزي 
رياض سالمة ان املصرف فتح 
حتقيقــا لتحديد مــا إذا كانت 
هناك جهات داخلية مستفيدة 
من مســألة تخلف لبنان عن 
سداد ديونه، وما إذا كان بعض 
األفراد جمعوا ثروة من خالل 
هذه العملية التي مت إبالغهم بها 
مسبقا، وكان سالمة عارضها 
بشدة نسبة لتداعياتها البالغة 
على الدولة، ذلك إن «التخلف 
عن ســداد الديون قطع لبنان 
عن مصادر متويله»، بحسب 

سالمة.

زواره فــي ٢٣ مايو املاضي، 
وقال فيــه ما حرفيته انه ال 
الثقة  ميانع فكــرة جتديــد 
باحلكومــة احلالية في حال 
موافقة القوى السياسية على 

ذلك».
 وبالتالي، تشــدد املصادر 
على ان الغمز من قناة ميقاتي 
لهــذه الناحية مرفوض، وهو 
ليس في وارد إقحام نفسه في 
مغامرة ال يريدها ألنها تزيد من 
الكلفة السياسية واالقتصادية 
واملالية بال مردود، وســترفع 
منسوب االحتجاجات الشعبية.

وأضافت املصــادر «ليس 
ألحد، سوى الدستور، ان يحدد 
لرئيس احلكومة كيف يتصرف 
وماذا يفعل، وطاملا ان رئيس 
احلكومة يتولى تصريف أعمال 
احلكومــة فهو صاحب القرار 
فيما يجب فعله. أما موضوع 

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبال في عني التينة نائبه إلياس بو صعب  

وردت إلى الدوائر الرئاسية 
ان كتلــة مــن ثالثــة نواب 
جدد مــن بيروت وطرابلس 
وعاليــه سيشــاركون معــا 

باالستشارات.
د تسريبات  املوقع عينه فنَّ
قال انها صادرة عن احمليطني 
بالرئيس عون بقوله: يصر 
بعــض احمليطــني برئيــس 
اجلمهوريــة حتى «النفس» 
األخير على إفشال كل مسعى 
لتحقيق ولو خطوة تسجل 

في سجل إيجابيات العهد.
 هذا البعض من «بطانة» 
الرئيس يعتمد مباشرة، أو 
عبر «ودائعه» املزروعة في 
أرجــاء القصــر اجلمهوري، 
أسلوب التخريب واحلرتقة 

والتعمية على احلقائق.
مناســبة هــذا الــكالم ما 
سربته «الودائع» القابعة في 

النائب رازي احلاج لـ «األنباء»: «القوات» 
لن تشارك بحكومة وحدة وأضداد سياسية

بيروت ـ زينة طباره

رأى اخلبير االقتصادي 
عضــو تكتــل اجلمهورية 
القوية النائب رازي احلاج، 
ان اكثر ما يحتاجه لبنان في 
زمن االنهيــارات املتعددة، 
السيما االنهيار االقتصادي 
منهــا، حكومة مهمة حتمل 
انقاذيــا حقيقيا  برنامجــا 
يخــرج البالد من اجلحيم، 
وأي حكومة من خارج هذا 
اإلطار ومن خارج املواصفات 

السيادية، ستكون مضيعة للوقت، وستنزل 
اللبنانيني درجة إضافية في السلم اجلهنمي، 
وذلك العتباره ان حكومات الوحدة الوطنية 
واملتناقضات السياسية، اثبتت فشلها ولم 
تنتج سوى النكبات واملصائب، ولن تتمكن 
بالتالي من حتقيق أي اجناز يتيم ومطلوب 
لعبور املرحلة الصعبة، علما ان عمر احلكومة 
سيكون فيما لو مت احترام املواعيد الدستورية 
لالستحقاق الرئاسي، اشهر قليلة ال تتجاوز 

أصابع اليد الواحدة.
واكد احلاج فــي تصريح لـ«األنباء» ان 
حزب القوات اللبنانية لن يشارك بحكومة 
وحــدة وطنيــة واضــداد سياســية، ألنها 
ســتولد حكومة منقســمة على ذاتها حول 
االستراتيجيات العامة للبالد، واهمها سيادة 
الدولة، والسياسة الدفاعية، والسياسة العامة 
اخلارجية، والعالقات اللبنانيةـ  اخلليجية، 
ناهيك عن عدم جدية فريق املمانعة بتطبيق 
اإلصالحات، وبتحمل مسؤولياته حيال االزمة 
املاليــة واالقتصادية التي تعصف بالبالد، 
والتي اندلعت نتيجة السياسات املشبوهة 
لهذا الفريق، ونتيجة مشــاريعه اإلقليمية 

التي ال مصلحة للبنان بها.
وردا على سؤال، لفت احلاج الى ان البيان 
الــوزاري يجب ان يحمل عناوين ســيادية 

واصالحية واضحة ال لبث 
فيهــا، أوال جلهــة تطبيــق 
اإلصالحــات واطالق خطة 
التعافــي، وثانيــا جلهــة 
مخاطبــة املجتمــع الدولي 
الداعمــة للبنان،  والــدول 
للتأكيــد علــى اســتعادة 
السياســي  الدولة لقرارها 
وعلى عــدم ارتهانها لقوى 
التزامها  إقليميــة، وعلــى 
بقرارات الشرعيتني العربية 
والدوليــة، مؤكدا من جهة 
ثانية، ان وحدها النصوص 
الدســتورية، ســالح الفريق الســيادي في 
مواجهة لعبة االمر الواقع سواء في عملية 
تشــكيل احلكومــة، ام في صياغــة البيان 

الوزاري.
وعن مواصفــات رئيس احلكومة، لفت 
احلاج الى ان املواصفات التي حددها حزب 
القــوات اللبنانية النتخاب رئيس ملجلس 
النــواب، هي نفســها تنســحب ليس فقط 
على تســمية رئيس احلكومــة، امنا أيضا 
على انتخاب الرئيــس العتيد للجمهورية 
اللبنانية، واهمها ان يكون سياديا بكل ما 
للكلمة من معنى، وان يكون قبطانا حقيقيا 
قادرا على اخراج السفينة اللبنانية من دائرة 

النو وقيادتها باجتاه األمان واالستقرار.
وعن قناعته حول إمكانية الوصول الى 
تشــكيل حكومة وسط اخلالفات احملتدمة 
ســلفا حول اســم رئيســها وحول شكلها 
ومضمونهــا، اعــرب احلــاج عــن اعتقاده 
الشــخصي الذي ال ميثل ســواه من تكتل 
اجلمهوريــة القوية، بأنه ســيكون للبنان 
حكومة، امنا وبغض النظر عن مضمونها، 
قد ال تنال ثقة مجلس النواب، فتتحول رأسا 
الى حكومــة تصريف اعمال بدل احلكومة 
احلالية، وتستمر على حالها الى حني انتخاب 

رئيس جديد للبالد.

أعرب عن اعتقاده بأنه سيكون للبنان حكومة تصريف أعمال جديدة

النائب رزاي احلاج

أردوغان: نواصل األعمال املتعلقة باملنطقة اآلمنة 
بعمق ٣٠ كلم وال نريد ألحد أن يزعجنا هناك

الرئيــس  وكاالت: قــال 
التركي رجب طيب أردوغان 
إن بــالده تواصــل بعنايــة 
األعمال املتعلقة باســتكمال 
اخلط األمنــي على حدودها 
اجلنوبية (شمالي سورية) 
عبر عمليــات جديدة، وذلك 
فــي تأكيــد علــى العمليــة 
العســكرية التي أعلن عزم 
بالده شنها الستكمال اقامة 
«املنطقة اآلمنة» داخل احلدود 
السورية. وخالل مشاركته 
في اجتماع تشاوري حلزب 

سورية بالبحر املتوسط.
وأكد الرئيس التركي في 
كلمتــه على مطلبــه بإقامة 
أمنيــة بعمــق ٣٠  منطقــة 
كيلومترا شــمالي سورية، 
والتي ســوف يتم حتقيقها 
عبــر إزاحة وحــدات حماية 
الشعب الكردية التي تهيمن 
على «قسد» وتعتبرها أنقرة 
تنظيما إرهابيا مرتبطا بحزب 
العمال الكردستاني (بي كي 
كي)، وأشــار إلى اســتمرار 
كفــاح بــالده ضــد تنظيــم 

الدول األوروبية للجماعات 
الكردية، وقال إن احلرب في 
أوكرانيا ومحادثات توسيع 
احللف أكدت أهمية تركيا في 

«الناتو».
إلــى ذلك، نفــذت القوات 
الروسية طلعات استطالعية 
فــوق منطقة «تــل رفعت» 
بريــف محافظــة حلب فيما 
نشرت منظومة دفاع جوي 
في القامشــلي، اخلاضعتني 
لســيطرة وحــدات احلماية 

الكردية «ي بي جي».

«PKK»، داخل وخارج البالد 
بعزمية وإصرار كبيرين.

وقــال «املنطقــة املمتدة 
بعمق ٣٠ كم مبحاذاة حدودنا 
اجلنوبية هي منطقتنا األمنية 
وال نريــد أن يزعجنــا أحد 
هناك، ونقــوم بخطوات في 

هذا اخلصوص».
وفيمــا يتعلــق برفــض 
الســويد  حكومتــه طلبــي 
وفنلنــدا لالنضمــام حللف 
شــمال األطلســي (ناتــو)، 
حتــدث أردوغــان عــن دعم 

العدالة والتنمية، بالعاصمة 
أنقــرة، أضــاف أردوغــان 
أمــس «مزقنا املمر اإلرهابي 
املراد تشكيله على حدودنا 
اجلنوبية من خالل عمليات 
درع الفرات وغصن الزيتون 
ونبع السالم ودرع الربيع في 
سورية، واملخلبـ  القفل في 
العراق» وذلك في اشارة الى 
محاوالت ميليشــيات قوات 
سوريا الدميوقراطية (قسد) 
الكردية انشاء «ممر» يصل 
مناطق ســيطرتها في شرق 

«الدستورية» تستأنف اجتماعاتها في يوليو
عواصــم ـ وكاالت: أعلن مبعوث األمم 
املتحدة اخلاص بســورية غير بيدرسون 
أن اجتمــاع الدورة التاســعة مــن اللجنة 
الدستورية املصغرة ستعقد خالل الفترة 
مــن ٢٥ إلــى ٢٩ يوليــو ٢٠٢٢، في جنيڤ 
بحسب اتفاق الرئيسني املشتركني للهيئة 

املصغرة للجنة الدستورية.
وكانت اختتمت أمس األول أعمال اجلولة 
الثامنة من اجتماعات «اللجنة الدســتورية 
الســورية» التي عقدت في جنيڤ على مدار 
٥ أيــام، دون حتقيق تقدم يذكر، حيث ظلت 
«االختالفات كبيرة» حول بعض النصوص 
وكانت هناك «بوادر ألرضية مشتركة حول 

بعض النصوص األخرى».
وقــاد مبعــوث األمم املتحدة اجللســتني 
األخيرتــني اللتــني أقيمتا في اليــوم األخير 
الجتماعات اللجنة. وقيمت الوفود املشاركة 
املسودات املتعلقة «مببادئ الدستور» والتي 

طرحت على اللجنة في األيام املاضية.
وأعــرب بيدرســون عن تقديــره للهجة 

ونوعية احلوار على املائدة، وفق وصفه.
وقال مكتب املبعوث اخلاص في بيان نشره 
عقب اجلولة، إن «بعض اخلالفات استمرت 
خالل االجتماعات، ولوحظت إمكانية لاللتقاء 

عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى».
وأضاف بيدرسون «إن هذه الدورة ناقشت 
املبــادئ الدســتورية املقترحة فــي مجاالت 
اإلجراءات القسرية أحادية اجلانب من منطلق 
دستوري ومكانة الدستور ومكانة االتفاقيات 
الدولية فيه واحلفاظ على مؤسسات الدولة 

وتعزيزها والعدالة االنتقالية».
وأردف «ان مسودات النصوص الدستورية 
نوقشــت على مدار يــوم واحد لكل مبدأ من 
املبادئ التي قدمها كل وفد ثم قدمت الوفود 
تعديالت على النصوص في ضوء مناقشات 

األسبوع».

وزارة الداخلية تبدأ في حتصيل رسوم حج القرعة.. اليوم
القاهرة ـ خديجة حمودة

تبــدأ وزارة الداخلية اعتبارا من 
اليوم، في حتصيل رسوم حج القرعة 
بكافة فروع البنوك الوطنية (األهلي، 
مصر، القاهرة)، ومكاتب هيئة البريد 
على مستوى اجلمهورية، من خالل 
منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني 
احلكومي («مدفوعة حج القرعة» على 
الكود املؤسسي اخلاص باملراقبة العامة 
حلسابات الشرطة رقم «١١٥٠٠٢٠١»)، 

وذلك حتى يوم ٩ يونيو اجلاري.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كامل 
قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، تبلغ 
٧٤ ألفا و٥٠٠ جنيه، وتشمل تكلفة احلج 
وصك الهدي، إضافة إلى قيمة تذكرة 
الطيران، وتبلغ ١٩ ألفا و٩٩٠ جنيها، 
بإجمالي مبلغ ٩٤ ألفا و٤٩٠ جنيها لكل 
فائز على حدة، فيما عدا حاالت احملارم 
واملرافقني، حيث يتم السداد معا وذلك 

مبوجب بطاقتي الرقم القومي.
وأشارت الى أن عدم سداد التكاليف 
خالل الفترة املشار اليها، يعتبر مبنزلة 
تنازل من الفائز عن فرصة احلج، وأنه 

في حالة االعتذار بعد سداد الرسوم، 
يتــم رد التكاليف للفائز، بعد خصم 
املصاريف اإلدارية واخلدمات املؤداه 
فقط، منوهة بأنه بالنسبة لرد قيمة 
تذكرة الطيران، فيقوم الفائز بتقدمي 
طلب لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، 
للحصول على خطاب موجه لشركة 
مصر للطيران، يفيد عدم سفر احلاج 
التخاذ الــالزم بشــأنه، دون أدنى 

مسؤولية على وزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للمستندات 
املطلوبة من املواطنني الفائزين بقرعة 

احلج، فتشمل جواز سفر دوليا مميكنا 
لكل فائز وللمرافق (إن وجد)، على أال 
تقل مدة صالحيته عن سنة بدءا من 
تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٢، ويراعى تسليم 
جواز السفر الدولي املميكن مبعرفة 
احلاج الفائز بالقرعة املسدد لتكاليف 
احلج، مرفقا بــه أصل (لالطالع) + 
صورة من شهادة التحصني باجلرعات 
األساســية (جرعتان علــى األقل) 
للقاحات (كوفيــد-١٩) املعتمدة دوليا 
من وزارة الصحة كشرط للحصول 

على التأشيرة.


