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أعلنت رشكة مودرنا للتكنولوجيا 
الحيوية، األحد، حصولها عىل 472 
مليــون دوالر إضافيــة من هيئة 
مجال  يف  املتقدم  والبحث  التطوير 
للحكومة  التابعة  الحيــوي،  الطب 
األمريكية، لتطوير لقاحها لفريوس 

كورونا املستجد، وغريه.
وأضافــت الرشكــة، التي تتخذ 
املتحــدة مقرا لها، أن  الواليات  من 
مرحلتها  سيدعم  اإلضايف  التمويل 
الرسيرية،  تجاربهــا  من  املتقدمة 
مبا يف ذلك دراســة املرحلة الثالثة 

املوسعة للقاح املحتمل.
وكانت مودرنا حصلت يف أبريل 
عىل 483 مليــون دوالر من الهيئة 

بعــة  لتا ا
مــة  للحكو
األمريكيــة، 
تطور  والتي 
تكنولوجيــا 
فحــة  مكا
ض  ا مــر أل ا
عندما  وذلك 
اللقــاح  كان 
مرحلــة  يف 
تجارب مبكرة 

أجرتها املعاهــد الوطنية األمريكية 
للصحة.

وقال كبري املسؤولني التنفيذيني 
بالرشكة ســتيفان بانسل "بعد أن 

األوىل  املرحلة  بيانــات  شــجعتنا 
نعتقد أن لقاح رشكتنا قد يســاعد 
يف التعامل مع جائحة كوفيد-19، 
ومينــع وقوع جوائــح أخرى يف 

املستقبل".

ن�صف مليار دوالر للقاح )املانع لكل اجلوائح(

أعلــن مصدر أمني ســعودي 
مساء أمس السبت أنه وقعت خالل 
عقوبات  املاضية  الســبعة  األيام 
بتغريم كل منهم  عىل 16 شخصًا 
عــرشة آالف ريــال لــكل منهم، 
املقدسة  املشاعر  ملخالفتهم دخول 
من دون ترصيح يف محاولة الداء 
فريضة الحــج التي اقترصت عىل 
عدد محدود سمحت لهم السلطات 

يف اململكة خالل الفرتة املاضية.
ونقلت وكالة األنباء السعودية 
الرســمي  املتحدث  "واس" عــن 
لألمن العام، قولــه "إنه تم إيقاع 
العقوبــات املقــررة، ملخالفــات 
الدخول إىل املشاعر املقدسة )منى 
، مزدلفة ، عرفات( بال ترصيح من 
بدًء من 19 حتى  املختصة،  الجهة 
بحق  الحايل،  )متــوز(  يوليو   25
16 مخالفًا وذلك بتغريم كل منهم 

مبلغ )10000( ريال.
القــرار  إن  املتحــدث  وقــال 

املليك  لألمــر  "إشــارة  صــدر 
األحكام  باملوافقــة عىل  القايض 
والعقوبــات الخاصــة مبخالفي 
والتدابري  االحرتازيــة  اإلجراءات 
فريوس  ملواجهة  املتخذة  الوقائية 
إعالنه عن  ســبق  وملا  كورونــا، 
التعليامت الخاصة بضامن االلتزام 
والتدابري  االحرتازية  باإلجــراءات 
الوقائية املتخــذة ملواجهة جائحة 
املختصة مبوسم حج هذا  كورونا 

العام".
وأهاب املتحدث الرسمي بكافة 
لاللتزام  واملقيمــني  املواطنــني 
بتعليامت الحــج، مؤكدًا أن رجال 
األمن يفرضون طوقًا أمنيًا محكاًم 
لتنفيذ  املقدســة  املشــاعر  عىل 

التعليامت وضبط مخالفيها .
ومن املقرر أن يخضع الحجاج 
اليــوم املوافق 25 يوليو  بدًءا من 
)متوز( وحتــى 29 يوليو )متوز( 
الحــايل -أي قبــل الوقــوف بـ 

للعزل  واحــد-  بيوم  "عرفــات" 
إىل  توجههم  قبــل  املؤســي" 

مشعر منى لقضاء يوم الرتوية.
والعمرة  وأكد  وزيــر  الحــج 
الدكتور محمد صالح  الســعودي 
بننت أمس الجمعة أن ال استثناءات 
يف حج هــذا العام، ولن يؤدي أي 

مسؤول فريضة الحج هذا العام.
أعلنت يف وقت  اململكة  وكانت 
ســابق أنه سيتم الســامح لنحو 
الحج هذا  بأداء  ألف شخص فقط 
محلية  إعالم  وســائل  العام.لكن 
ذكرت أن األعداد ســرتتفع لتصل 

إىل نحو عرشة آالف.
وللمــرة األوىل يف التاريــخ، 
لن يشــارك ماليــني الحجاج من 
خارج السعودية يف مناسك الحج 
فريوس  من  املخاوف  بسبب  وذلك 
كورونــا، علــاًم أن 2.5 مليــون 
شخص أدوا املناسك العام املايض.

ال�صعودية.. تغرمي 16 �صخ�صًا ملحاولتهم دخول احلج دون ت�صريح


