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متطورة حلماية الطاقم املخربي
تدابري م�شدّ دة يف الأمن البيولوجي وجتهيزات
ّ

ملحقة با�ستور بق�سنطينة ت�شرع يف الك�شف عن كورونا
lالنتائج ال�سلبية ت�صدر يف نف�س اليوم و� 24ساعة للإيجابية
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الربوفي�سور عبد اللطيف بن معطي للن�صر

"كلوروكني" خم�ص�ص للحاالت اخلطرية
فقط وا�ستعماله ع�شوائيا ي�ؤدي للوفاة
يح��ذر البروفي�س��ور عب��د اللطي��ف
بن معطي المخت�ص في الإنعا�ش الطبي
في م�صلحة اال�س��تعجاالت بالم�ست�شفى
الجامع��ي بق�س��نطينة ،ب�أن تن��اول دواء
"كلوروكين" ب�ش��كل ع�ش��وائي يمكن �أن
ي���ؤدي �إل��ى م�ض��اعفات �ص��حية خطيرة
قد ت�ص��ل �إل��ى الوف��اة ،م�ؤكدا ف��ي حوار
للن�ص��ر� ،أن ه��ذا العق��ار معتم��د ف��ي
البروتوك��ول العالج��ي �ض��د فيرو���س
كوفي��د  ،19لكن في مراح��ل دقيقة من
تطور الو�ض��عية ال�ص��حية للمري�ض� ،إذا
بلغت م�ستوى الخطورة.
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ق�سنطينة

ت�شميع مقهـى و �سحـب رخ�ص
�سائقي �أجـرة وحجز �أغذية فا�سدة

ت�صوير� :شريف قليب

�أعلنت عن فتح ح�سابني لتلقي التربعات

ت�صوير� :شريف قليب

كثف��ت م�صال��ح �أمن والي��ة ق�سنطينة خ�لال الأي��ام الما�ضية ،من
عملي��ات المراقبة في �إط��ار محاربة الم�ضارب��ة و عر�ض �سلع غير
�صالح��ة لال�سته�لاك ،م��ا �أ�سف��ر عن حج��ز قناطي��ر م��ن الأغذية
الفا�س��دة ،فيما تم �سحب رخ�ص �سائقي �أجرة و «فرود» لم يحترموا
الإجراءات المتخذة لمنع تف�شي وباء «كورونا»� ،أما م�صالح الدرك
فق��د تدخلت لت�ش��ميع مقه��ى ببلدي��ة ديدو�ش مراد ا ُتهم �ص��احبه
بعدم االمتثال لأوامر الغلق.
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وزارة االت�صال ت�ستحدث جلنة وطنية للإنذار العلمي واملتابعة والإعالم
�أكدت وزارة االت�ص��ال� ،أم�س الأربعاء� ،أن ا�س��تحداث لجنة علمية وطنية للإنذار العلمي والمتابعة والإعالم ،بخ�صو�ص فيرو�س كورونا،
ي�س��تجيب الن�ش��غال رئي�س الجمهورية ،ال�سيد عبد المجيد تبون و الحكومة ،المتمثل في االت�صال "ال�شامل والمحكم" ،في مجال الإخبار
"ال�صادق و الموثوق" ،في �إطار مكافحة انت�شار هذا الفيرو�س.
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تدابري م�شددة يف الأمن البيولوجي وجتهيزات متطورة حلماية الطاقم املخربي

مـلـحقـة بـــا�ستـور بق�سنطينة ت�شرع يف الكـ�شـف
عن كورونــا مبـركـز البيوتكـنولـوجـيـا
• النتائج ال�سلبية ت�صدر يف نف�س اليوم و � 24ساعة للإيجابية

�شرع �أم�س ،فريق ملحقة معهد با�ستور بق�سنطينة في ا�ستقبال عينات م�أخوذة من الأ�شخا�ص الم�شتبه ب�إ�صابتهم بفيرو�س كورونا من الجهة
ال�شرقية للبالد ،على م�ستوى مخبر البيولوجيا المجهرية بالمركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا ،و المزود بتجهيزات متطورة من الم�ستوى
الأمني الثاني لحماية الطاقم الطبي من الإ�صابة ومنع وقوع «تلوث بيولوجي» بت�سرب الفيرو�س �إلى خارج المخبر ،بينما خ�ضع الفريق لتكوين
نظري وتطبيقي على يد �أع�ضاء فرقة الأمن البيولوجي التابعة للمركز.
ت�صوير ال�شريف قليب

ا�ستطالع� :سامي ح ّباطي

التوج��ه �إىل اجلهات ال�صحية املخت�ص��ة ،بالت�أكيد على
�أن��ه يف حال عدم ظهور م�ش��اكل تنف�سية �أو الأعرا�ض
الأخ��رى املذكورة ف�إنه يجب االلت��زام بالبقاء يف املنزل
فق��ط و و�ضع الكمامة حت��ى ال يقع اكتظاظ كبري يف
امل�ست�شفيات.

تكوين فريق معهد با�ستور في الأمن
البيولوجي

«�سنعمل على تحليل كل العينات التي
ت�صلنا من الم�ست�شفيات»

و��صرح لن��ا مدي��ر ملحق��ة معه��د با�ست��ور لوالي��ة
ق�سنطينة ،الربوفي�سور ف�ضيل خليفة� ،أن فريقه ينتظر
و�ص��ول العينات الأوىل امل�أخوذة م��ن احلاالت امل�شتبه
يف �إ�صابتها ،مو�ضح��ا �أنهم مل يتلقوا �أيا منها �إىل غاية
وقت تواجدنا معهم ،بينما �أكد �أن امللحقة �ستغطي كافة
الواليات ال�رشقية.
واعترب نف���س امل�صدر يف رده عل��ى �س�ؤالنا حول عدد

ت�صوير ال�شريف قليب

و دب��ت حركة غري معتادة خالل الف�ترة ال�صباحية من
يوم انط�لاق العمل عل��ى م�ستوى مرك��ز البحث يف
البيوتكنولوجيا بعل��ي منجلي ،فقد وجدنا فريق معهد
با�ست��ور ومدير املرك��ز وطاقمه عن��د و�صولنا حوايل
ال�ساعة العا�رشة والن�صف يعكفون على ترتيب و�سائل
العمل وو�ض��ع اللم�سات الأخرية من التح�ضريات من
�أج��ل االنطالق يف حتليل العين��ات املفرت�ض و�صولها
م��ن جميع الوالي��ات ال�رشقية ،كم��ا كان مدير ملحقة
با�ستور يت�أكد بنف�سه من جميع الو�سائل ويوجه فريقه.
وقد ُمنع الدخول �إىل القاعة التي ت�ضم جتهيزات حتليل
العين��ات ويتطلب ولوجها عب��ور باب معدين مزدوج،
بينما ا�ستطعنا دخول الرواق املفتوح واكتفينا مبالحظة
عم��ل �أع�ضاء الفريق الذين كانوا يرتدون بزات خا�صة
وي�ضع��ون الكمامات من وراء الزج��اج ،كما �أن جميع
طاقم مرك��ز البيوتكنولوجيا ي�ستعمل املواد والو�سائل
اخلا�صة به ،و التي كانت على م�ستوى املخرب يف غرفة
جانبية.
والحظن��ا عل��ى الب��اب الرئي�س��ي للمخ�بر ،امل���ؤدي
�إىل ال��رواق املفت��وح ،عالم��ة اخلطر ال�صح��ي ،ورمز
« ،»BSL2ال��ذي يعن��ي امل�ست��وى الث��اين لل�سالم��ة
البيولوجية� ،أعلى عبارةِ «خم�بر البيولوجيا املجهرية»
مدونة باللغة الإجنليزية ،يف حني و�ضعت عبارة �أخرى
ت�ش�ير �إىل «من��ع دخ��ول �أي �شخ���ص ال ينتمي لفريق
املخرب» .والحظن��ا �رشيطني �أحمرين ميت��دان لأكرث من
ع�رشة �أمتار من باب الرواق على الأر�ض ،حيث �أخربنا
�أح��د �أع�ضاء الفريق �أنها امل�ساف��ة التي �سيمنع على �أي
�شخ�ص �أن يتخطاها عند ال�رشوع يف ا�ستقبال العينات
والعم��ل عليها ،يف حني وجدنا ع�ض��وا �آخر يف الفريق
يقوم بو�ضع �أ�رشطة متوازية ب�صورة متقطعة من �أول
منف��ذ نحو موقع املخ�بر انطالقا من به��و املركز ،وقد
علمنا �أنها امل�سافة التي يو�صى بعدم تخطيها يف الأيام
القادمة� ،أو ما ي�شبه املنطقة «الربتقالية».

العين��ات التي ميكن للملحقة �أن تق��وم بتحليلها� ،أنه ال
ميكنه حتديد �سقف ،م�شريا �إىل �أن الفريق �سيعمل على
حتليل جميع العينات التي ت�صل �إليه من امل�ست�شفيات،
يف حني �أو�ضح �أن النتائ��ج ال�سلبية �ست�صدر يف نف�س
ي��وم تلقي العين��ات ،بينم��ا ت�ستغرق الإيجابي��ة �أربعا
وع�رشي��ن �ساع��ة لأنها تتطلب �إع��ادة الت�أكد منها مرة
ثانية نظرا خلطورة �أن تكون �إيجابية.
و��شرح لن��ا الربوفي�سور خليفة �سب��ب اقت�صار العمل
عل��ى �إجراء حتالي��ل الك�شف ع��ن الإ�صاب��ة بفريو�س
كورون��ا ،بالقول �أن الفريو�س املذك��ور �رسيع االنتقال

ع��ن ا�ستغرابه وتفاجئ��ه من �أعداد املواطن�ين الذين ما
زالوا يجوبون الأزق��ة وال�شوارع غري مبالني بخطورة
الو�ض��ع ،فيما �أ�شار �إىل �رضورة بقاء الأ�شخا�ص الذين
تظه��ر عليه��م �أعرا�ض الزكام مثل �سي�لان الأنف ،يف
منازلهم وعدم نزع الكمامات من وجوههم ،فقد �أو�ضح
حمدثنا �أن �أعرا���ض الإ�صابة بفريو�س كورونا والزكام
يتداخالن ويت�شابهان يف البداية ،يف حني يتميز كوفيد
 19ع��ن ال��زكام بالت�سب��ب يف فقدان حا�ست��ي الذوق
وال�شم وال�صداع احل��اد .ورد الربوفي�سور حول �س�ؤالنا
عم��ا �إذا كان ينبغ��ي عل��ى امل�صابني ب�أعرا���ض الزكام

وذكر مدير املركز الوطني للبحث يف البيوتكنولوجيا،
عمار عزيون ،يف ت�رصيحه للن�رص� ،أن احت�ضان عملية
التحليل ج��اء مببادرة من املركز ،م�ش�يرا �إىل �أن الإدارة
اقرتح��ت فت��ح �أبوابه��ا بعدم��ا علم��ت �أن االختبارات
املخربي��ة للك�شف عن املر�ض �ستك��ون على م�ستوى
ملحقة معهد با�ستور ،كما نبه �إىل �أن خمرب البيولوجيا
املجهرية جمهز ومهي�أ بح�س��ب املعايري العاملية ،ف�ضال
�أن اقرتاحه ي�أتي م��ن باب الأمن ال�صحي لفريق العمل
وللمواطن�ين .و�أ�ض��اف نف���س امل�ص��در �أن الباحث�ين
التابعني للمركز قد ُو�ضعوا حتت ت�رصف ملحقة معهد
با�ست��ور يف حال برزت احلاجة �إىل جهودهم ،فيما �أ�شار
املعن��ي �إىل �أن «�سي �أر بي ت��ي» ي�ضم الفرقة املحرتفة
الوحي��دة يف اجلزائر يف جمال الأم��ن البيولوجي ،حيث
خ�ضع �أفرادها لتكوين يف الواليات املتحدة الأمريكية
دربني.
ملدة �سبع �سنوات وح�صلوا على �شهادات ُم ِّ
وخ�ض��ع فري��ق معه��د با�ست��ور لتكوي��ن يف الأم��ن
البيولوج��ي وطرق احلفاظ على �سالمته��م من انتقال
الفريو���س �إليه��م و�سالم��ة احلي��ز املحيط به��م ،حيث
ا�ستفادوا من تكوين نظري �أول �أم�س ،بينما مت تكوينهم
تطبيقيا يف الفرتة ال�صباحية من يوم �أم�س حتى �صاروا
على ا�ستع��داد لالنطالق يف العمل بح�سب املدير .ومل
يخ�ص�ص املركز ميزانية للعملية بح�سب نف�س امل�صدر،
حي��ث �أكد لنا �أن توف�ير �أدوات التحليل يقع على عاتق
معهد با�ستور ،بينما طلبت �إدارة مركز البيوتكنولوجيا
تزويده��ا بكميات �إ�ضافية م��ن �أدوات التحليل لتقدمي
ي��د امل�ساعدة ،كم��ا �أو�ضح حمدثن��ا �أن املركز طلب يف
البداي��ة التكفل بعملية الك�شف ع��ن العينات امل�أخوذة
م��ن احلاالت امل�شتب��ه ب�إ�صابتها ،قب��ل �أن ي�ضم جهوده
�إىل ن�ش��اط معهد با�ستور الذي بادر �إىل �إحلاق التحليل
بفرعه يف ق�سنطينة.

�أول تجربة لمركز البيوتكنولوجيا في
مجال الفيرو�سات

ويعدي ب�صورة كبرية ،ما يفر�ض �أن يكون املخرب الذي
تتم في��ه العملية م��زودا بالإمكاني��ات الالزمة حلماية
الطاقم� ،أي �أن يك��ون م�ؤمنا بحيث ال ميكن �أن يت�رسب
الفريو���س من��ه �أو يك��ون مطابقا ملا يع��رف بامل�ستوى
الأمن��ي الث��اين .و�أ�ضاف نف���س امل�ص��در �أن الهاج�س
الأمن��ي هو ال�سب��ب الأول ،م�ش�يرا �إىل �أن القيام بهذا
التحليل يف خمابر ال تتوفر على ال�رشوط املذكورة قد
ي�ؤدي �إىل انتقال «كوفيد � »19إىل الطاقم العامل فيه.

الم�صابون بالزكام مطالبون بالبقاء في
منازلهم و و�ضع الكمامات

ودع��ا مدير امللحق��ة املواطنني �إىل االلت��زام بتعليمات
احلج��ر ال�صح��ي التي �أو�ص��ت بها ال�سلط��ات ،معربا

و�س�ألن��ا مدير املركز عن مو�ض��وع ن�شاط املخرب الذي
و�ض��ع حتت ت�رصف معه��د با�ستور ،حيث �أك��د لنا �أنه
كان ي�ستغ��ل للبح��ث يف عدة تخ�ص�ص��ات ،من بينها
البيولوجي��ا املجهري��ة نف�سها �أو يف جم��االت ال�صحة
والتغذي��ة ودرا�س��ة املحي��ط ،مو�ضح��ا �أن الدرا�سات
الت��ي متت فيه م��ن قبل �شملت البكتريي��ا ،بينما مل يتم
العم��ل فيه على الفريو�سات ق��ط .واعترب حمدثنا هذا
الأم��ر جتربة �أوىل بالن�سبة للمركز ،قبل �أن يقول «ميكن
اعتباره��ا �أول جتربة لنا يف جمال عل��م الفريو�سات �إن
�صحت الت�سمية ،نظرا لل�رضورة امل�ستعجلة لإجراء هذا
النوع من التحليل» .وقال ال�سيد عزيون �أن العمل على
فريو�س��ات من �شاكلة الفريو���س التاجي «كوفيد »19
«يتطلب على الأقل خمربا للحجر من امل�ستوى الأمني
الثاين مث��ل الذي �سخ��ره املركز»� ،ضارب��ا �أمثلة على
التجهيزات الأمنية التي وفرت لفريق با�ستور من بينها
وحدة الأم��ن امليكروبيولوجي « »PSMوغطاء التدفق
الرقائقي الذي يحمي امل�ستعمل .ويدرج عمار عزيون
مب��ادرة املرك��ز �إىل و�ض��ع املخرب حتت ت��صرف معهد
با�ستور �ضمن الفعل الت�ضامن��ي الوطني ،م�شريا �إىل
�أن الدول��ة ا�ستثمرت يف �إن�ش��اء املركز وجميع املنتمني
�إليه موظفون لديها ،لذلك ينبغي ت�سخري جميع اجلهود
يف ظل الظروف التي متر بها البالد ،مثلما �أكد.
�س.ح

