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�شارك باجتماعي دول �شراكة دوفيل وا�صدقاء �سوريا والتقى عددا من وزراء الخارجية

جودة :الأردن يتحرك بثبات وبقوة نحو �إ�صالح النظام ال�سيا�سي

ال بديل عن الحل ال�سيا�سي لوقف �سفك الدماء في �سوريا وحفظ وحدتها

وزير الخارجية خالل م�شاركته في االجتماع

] نيويورك  -بترا

�شارك وزير الخارجية نا�صر جودة �أم�س في اجتماع دول �شراكة
دوفيل على م�ستوى وزراء الخارجية وذلك على هام�ش اجتماعات الدورة
 67للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
و�ضم االجتماع ال��ى جانب دول مجموعة الثماني االع�ضاء في
ال�شراكة،االردن وم�صر وتون�س والمغرب وليبيا بالإ�ضافة �إلى المنظمات
الدولية والإقليمية وعلى ر�أ�سها الجامعة العربية والأم��م المتحدة
واالتحاد من �أجل المتو�سط والم�ؤ�س�سات المالية الدولية كالبنك الدولي
و�صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية.
والقى وزير الخارجية مداخلة خالل االجتماع �أكد خاللها اهمية
�شراكة دوفيل ودوره��ا في تعزيز ق��درات الحكومات في منطقة ال�شرق
االو�سط لتلبية التطلعات ال�سيا�سية واالقت�صادية المت�صاعدة من ال�شعوب
في المنطقة خا�صة بعد الربيع العربي وذلك من خالل �شراكة تهدف الى
تحقيق الرغبة العامة من اجل الحرية والم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
وقال ان االردن بدا م�سيرة اال�صالح منذ تولي جاللة الملك عبداهلل
الثاني �سلطاته الد�ستورية عام 1999وق��د �سبق الربيع العربي في هذا
المجال اال ان االح��داث الم�ستمرة في منطقة ال�شرق االو�سط وارتفاع
ا�سعار الطاقة والنفط عالميا كانت عوائق في طريق هذه الم�سيرة من
خالل عرقلتها واعطاء االولوية للتحديات االقليمية كما ت�أتي.
واكد ان االردن يتحرك بثبات وبقوة نحو �إ�صالح النظام ال�سيا�سي
لتتنا�سب مع التطلعات.
وقال انه وفقا لر�ؤية جاللة الملك فان الحكومات �ستعك�س مخرجات
االنتخابية النيابية.
وا�ستعر�ض جودة الخطوات التي قام بها االردن خالل االثني ع�شر

�شهرا الما�ضية على تعديل ثلث مواد الد�ستور و�إقرار الت�شريعات الالزمة
لت�أ�سي�س محكمة د�ستورية و�أ�س�س الهيئة الم�ستقلة لالنتخابات التي تح�ضر
الآن الجراء االنتخابات القادمة وتم اقرار قانون االنتخاب والذي الول
مرة في تاريخ االردن ي�ضم قائمة التمثيل الن�سبي على م�ستوى الوطن ما
ي�ضمن انتخابات وتمثيل اف�ضل.
وا�شار وزير الخارجية الى ان االردن وفي الوقت الذي كان يعمل
فيه بال كلل على الإ�صالح ال�سيا�سي ،حقق اي�ضا تقدما كبيرا على ال�صعيد
االقت�صادي على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه االردن في هذا
المجال حيث تعامل االردن مع عدد كبير من العوامل الخارجية الملحة
والتي اثرت على اقت�صاد البالد ،بما في ذلك الآثار المتبقية من الأزمة
المالية العالمية ،واال�ضطراب الإقليمي ،والتغييرات وانقطاع �إمدادات
الطاقة.
حيث يتوقع �صندوق النقد الدولي �أن االقت�صاد الأردن��ي �سينمو
بن�سبة  2.75في عام  2012في حين كان 5ر 2عام  2011وبينما معدل
النمو هذا هو بال �شك �أكثر توا�ضعا مما كانت عليه قبل عام  ،2008ف�إنه ال
يزال �أعلى من العديد من البلدان الأخرى ،ولي�س فقط في المنطقة ،ولكن
�أي�ضا في جميع �أنحاء العالم وتوقع البنك الدولي �أنه بحلول عام ،2015
معدل النمو االقت�صادي في الأردن �سيكون قد عاد مرة �أخرى �إلى  ،5وهذا
يدل بو�ضوح على ان اقت�صادنا في تح�سن.
وي�شار الى ان �شراكة دوفيل التي ت�ضم خم�سة بلدان رئي�سة (م�صر،
والأردن ،وليبيا ،والمغرب ،وتون�س) ،وخم�سة بلدان �شريكة �إقليمية
(الكويت ،وقطر ،والمملكة العربية ال�سعودية ،وتركيا ،والإمارات العربية
المتحدة) ،و�أع�ضاء مجموعة الدول الثماني (كندا ،وفرن�سا ،و�ألمانيا،
واليابان ،وايطاليا ،ورو�سيا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة)،
ومنظمات اقليمية ودولية تهدف الى دعم عمليات االنتقال الديمقراطي

ودفع النمو االقت�صادي في المنطقة ُقدماً.
ومن جهة اخرى �شارك وزير الخارجية نا�صر جودة �أم�س في اجتماع
�أ�صدقاء �سوريا الذي عقد على هام�ش اجتماعات ال��دورة  67للجمعية
العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
واكد وزير الخارجية ان الو�ضع الم�أ�ساوي في �سوريا يتطلب وقف
فوري للعنف.
م�شددا انه ال يوجد بديل عن الحل ال�سيا�سي الذي يوقف �سفك الدماء
ويعيد الأمن واال�ستقرار ويحفظ وحدة �أرا�ضي �سوريا وكرامة �شعبها
ووحدته.
كما اكد ان الأردن �سيبذل ما بو�سعه لدعم جهود مندوب �أمين عام
الأمم المتحدة و�أمين عام الجامعة العربية المعين حديثا ال�سيد الأخ�ضر
الإبراهيمي.
وعلى �صعيد مت�صل �أج���رى وزي��ر الخارجية نا�صر ج��ودة في
نيويورك �أم�س على هام�ش اجتماعات الدورة  67للجمعية العامة لالمم
المتحدة مباحثات مع وزراء خارجية كل من اذربيجان ومالطا و�أرمينيا
و�سنغافورة تركزت على العالقات الثنائية والتطورات التي ت�شهدها
منطقة ال�شرق االو�سط وعملية ال�سالم والمو�ضوع ال�سوري.
من جانبهم ،عبر وزراء الخارجية عن تقديرهم للجهود التي يبذلها
االردن بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني لتحقيق االمن واال�ستقرار في
المنطقة.
والتقى �أي�ضاً وزير الخارجية مدير معهد ال�سالم الدولي وم�ساعد
الأمين العام للأمم المتحدة ل�ش�ؤون ال�سيا�سية واالن�سانية والمبعوث
الياباني لل�شرق االو�سط وا�ستعر�ض معهم الجهود االردنية بقيادة جاللة
الملك لدفع عملية ال�سالم و�صوال الى الهدف المن�شود المتمثل بتج�سيد حل
الدولتين.

نايف المحيسن

انتخاب مدير المدر�سة..
فكرة لن تنجح
لفت انتباهي ما اعلنه الدكتور فايز ال�سعودي وزير التربية
والتعليم ب�صفته القائم حاليا على وزارة التربية والتعليم بان
لديه توجهات بان يكون اختيار مدير المدر�سة باالنتخاب من
قبل المعلمين والطلبة.
اعتقد ان م��ا يطرحه وزي��ر التربية والتعليم م��ن افكار
واحالم قد تتجاوز الواقع االردني ويمثل مرحلة متقدمة على
كل طروحات المنادين بالعدالة والديمقراطية في وطننا وهو
بذلك يدعو الى حالة عامة اكثر من دعوته الى حالة خا�صة كما
قد يعتقد او قد يكون م�ؤمنا بذلك.
نتمنى ان نعطي مثل ه� ��ؤالء اال�شخا�ص ال��وق��ت لتنفيذ
ما يخططون له م�ستقبال �ضمن ر�ؤى قد نحلم معهم ان تكون
واقعية او ان يقنعوا من هم معهم من ا�صحاب القرار فيما
يفكرون به فالتفكير �شيء والتنفيذ �شيء اخر.
لم ي�شرح وزير التربية والتعليم �آلياته لتنفيذ طموحاته
ه��ذه ونعتقد ان��ه ل��م ي�ضع الت�صور ال�ل�ازم لفكرته ال�ت��ي قد
تكون بنت لحظتها الن ما يطرحه هام جدا ويجب ان يخ�ضع
للدرا�سة والتمحي�ص قبل االع�لان عنه فكيف يمكن لطلبة لم
تتجاوز اعمارهم ع�شر ال�سنوات او اكثر بقليل اختيار مدير
لهم؟ وهل تت�ساوى ا�صوات الطلبة مع ا�صوات معلميهم؟ او
�شروط من يتر�شح لمن�صب المدير ..وكيف يتدخل ولي االمر
في االنتخابات خا�صة وانه ال يعرف ما يدور في المدر�سة؟.
على كل دون الدخول فيما يفكر به وزير التربية والتعليم
الم�شهود له بالنزاهة و�سعيه الحثيث للتطوير الذي يبدو انه
بطرحه هذا ا�صبح من اهل الحراك عندما يقدم طروحات متقدمة
على الو�ضع الموجود فمن ينادي بانتخاب مدير المدر�سة او
من يتبنى مثل هذا النهج يكون لديه اي�ضا قناعات اهم واكبر من
ذلك ونتمنى ان يعك�سها على مجل�س الوزراء الذي هو جزء منه
الن مجل�س الوزراء هو من ي�ضع الت�صورات الكاملة لما يجري
فع�سى ان يقتنع المجل�س او يتبنى افكارا ت�سهم في التناغم مع
ما هو موجود في ال�شارع لن�صل الى االنتخاب في كثير من
نواحي حياتنا واكثر من ما يطرحه الوزير اهمية وهو ان ن�صل
الى انتخاب الوزير �سواء انتخابا مبا�شرا او من خالل اكثرية
برلمانية قبل ان ننتخب مدير المدر�سة.
مدير المدر�سة او مدير التربية او رئي�س الجامعة اوخطيب
الجمعة او مدير الم�ؤ�س�سة او ال�شركة قد تكون حاالت الحقة
لحاالت هي اهم في الوقت الحالي من ان تتجه اليها انتخابا
فما يدريك قد يكون انتخاب مدير المدر�سة لو طبق قد يكون
انعكا�سا لحالة حزبية معينة او واقع �سيا�سي نتمنى ان ن�صل
اليه بطريقة اه��م واع��م من المتوفر حاليا فالمتوفر حاليا ال
يعك�س واقع المجتمع والحالة االردنية نتيجة عدم وجود زخم
لالحزاب على ال�ساحة االردنية خا�صة وان االحزاب ال ت�شكل اال
ن�سبة متدنية جدا من المن�ضوين تحتها في المجتمع.
التوجه النتخاب مدير المدر�سة توجه مجتمعي �سليم مائة
بالمائة ولكنه يجب ان يكون �ضمن حالة عامة في المجتمع
فتر�سيخ الديمقراطية ي�أتي من خالل نهج عام ولي�س من خالل
افكار فردية هنا وهناك وغالبا ال يكتب لها النجاح.

بم�شاركة  25م�س�ؤوال من مختلف الوزارات والم�ؤ�س�سات الحكومية

العبادي :م�شاكل الأوعية الدموية �ستكون من الما�ضي

�صندوق الملك عبداللـه الثاني للتنمية يختتم
برنامجه التدريبي في �أكاديمية �ساندهير�ست

«الخاليا الجذعية» ..مجاالت وا�سعة
للعـالج وتخـفي�ض ا�ســتهالك الأدويـة

م�شاركون في البرنامج

] عمان  -الد�ستور

اختتم �صندوق الملك ع��ب��داهلل الثاني للتنمية
المرحلة الثالثة والختامية من برنامجه التدريبي في
�أكاديمية «�ساندهير�ست» الع�سكر ّية الملكية في المملكة
المتحدة وفقا لبيان �صحفي �صدر عن ال�صندوق �أم�س
ال�سبت.
وكان البرنامج عُ قد لكبار موظفي القطاع العام
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة (ان�سبري�شن دفولبمنت جروب)
البريطانية لأبرز مهارات القيادة.
و�شكّل البرنامج الذي �شارك فيه  25م�س�ؤو ًال من
مختلف ال���وزارات والم�ؤ�س�سات الحكوم ّية ،فر�صة
ق ّيمة لال�ستفادة من ما يقارب مئتي عام من الخبرة

المتراكمة التي تمنحها �أكاديم ّية «�ساندهير�ست» التي
تتمتع ب�شراكة ا�ستراتيجية مع م�ؤ�س�سة (ان�سبري�شن
دفولبمنت ج��روب).وان��ع��ق��دت المرحلة الثالثة من
البرنامج التدريبي حول مهارات القيادة خالل الفترة
ما بين  24و � 28أيلول الحالي وت�ضمنت بحث �أ�ساليب
القيادة المتعددة ومهارات بناء ال�شراكات ،بالإ�ضافة
�إلى �أهمية اال�ستفادة من بناء العالقات مع النظراء
في نطاق العمل على �أ�سا�س التعاون وتبادل الخبرات
والتعريف بتحديات الو�صول �إلى المراكز القيادية.
و�س ّلطت هذه المرحلة ال�ضوء على �صفات فرق
العمل ذات الأداء المتميز وم��راح��ل ب��ن��اء وتطور
الفريق والوقت ال��ذي يخ�ص�صه للتخطيط والتنظيم

اال�ستراتيجي ل�سير العمل ،فيما تل ّقى الم�شاركون تدريباً
متخ�ص�صاً في الأكاديمية على ن�شاطات م�ستوحاة من
مواقف واقعية.
وق���ال ال�سفير االردن ف��ي ل��ن��دن م���ازن الحمود
«يهدف هذا البرنامج التدريبي �إلى تعزيز الخبرات
القيادية لدى كبار موظفي القطاع العام و�إك�سابهم
المزيد من المهارات المرتبطة ب���الإدارة والقيادة
وو�ضع اال�ستراتيجيات و�إعداد ال�سيا�سات والتقارير
االقت�صاد ّية».يجدر بالذكر �أن هذا البرنامج التدريبي
كان قد ُن ّفذ على ثالث مراحل تدريبية عقدت المرحلة
الأولى والثانية منه في �شهري �آذار وحزيران 2012
في عمان.

تخ�صي�ص جوائز للطالب واال�ستاذ بمجال البحث العلمي في« ال�شرق االو�سط »
] عمان  -الد�ستور  -جمعة ال�شوابكة
�أعلنت جامعة ال�شرق االو�سط عن تخ�صي�ص
ج��وائ��ز ت�شجع اال�ستاذ والطالب على اال�سهام في
النهو�ض بواقع البحث العلمي.
ودعا رئي�س الجامعة الدكتور ماهر �سليم خالل
لقائه �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة �إلى و�ضع
معايير �أربع جوائز هي (�أح�سن باحث ،وع�ضو هيئة

التدري�س المتميز ،والطالب الباحث المتميز ،و�أف�ضل
كتاب من�شور).
وعقد الدكتور �سليم �سل�سلة م��ن ال��ل��ق��اءات مع
�أق�سام ودوائ��ر الجامعة االكاديمية واالداري��ة ،ركزت
ف��ي مجملها على ���ض��رورة العمل على مواكبة �آخ��ر
الم�ستجدات في حقول االدارة الناجزة التي تعود
فوائدها على �سيرورة العملية التعليمة التي محورها
الطالب الجامعي .و في هذا ال�صدد اختتمت في الجامعة

ام�س �سل�سلة من الدورات لأع�ضاء الهيئتين التدري�سية
واالدارية  ،في �إطار العمل على تطوير المهارات لمواكبة
�آخر الم�ستجدات في مجاالت االدارة و فنون التوا�صل
الجماهيري .و�شملت الدورات �أع�ضاء الهيئة االدارية
الذين خ�ضعوا لتدريب في مجاالت المرا�سالت االدارية
وكيفية اعدادها  ،والطريقة االنجع في �إدارة الوقت في
مجال العالقات العامة ،ف�ضال عن دورات لبع�ض �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية في مجال اللغة االنجليزية.

] عمان ـ الد�ستور

الحلم ي�سبق العلم دائماً ،وهو ما يجعل الدكتور عبداهلل
العبادي ،المدير العام لمركز العالج بالخاليا (cell therapy
 )centerيحلق في �سماء نا�صعة التفا�ؤل م�شرقة الأمل ،يرنو
لحلم بات قاب قو�سين �أو �أدنى من يد الب�شرية ،التي تحاول �أبد ًا
�أن تتغلب على �أوجاعها وتغلب �أمرا�ضها.
يحلم العبادي �أو يرى ر�أي العين� ،أن��ه في غ�ضون عقد
ون�صف من الزمان �أو �أدن��ى� ،سنختزل عدد الكرا�سي المدولبة
(المتحركة) التي تحمل ذوي االحتياجات الخا�صة وتحجم
�إمكاناتهم وطموحاتهم ،و�سنختزل كذلك ا�ستهالكاتنا الباهظة
ل�ل�أدوي��ة ،وي��رى زراع��ة الأ�سنان تتاح ب�سهولة للكثيرين ،و�أن
م�شاكل الأوعية الدموية �ستكون من الما�ضي ،و�أن زراعة الكلى
�ستتولد من ذات الج�سد المعتل والمبتلى بالمر�ض.
ه��ن��اك م��ن يخت�صر م��رك��ز ال��ع�لاج بالخاليا ف��ي الجامعة
الأردنية ،بمركز الخاليا الجذعية ،وقد يحق لهم هذا ،فالخلية
الجذعية �صبغت ب�شهرة كبيرة فاقعة ،وباتت حديث �أهل الطب
والعلم البيولوجي في ال�سنوات الأخيرة ،وتعد �أهم اكت�شاف بعد
الجينيوم الب�شري ،وخريطته المعقدة والمهمة .فالخلية الجذعية،
يمكن تحويلها �إلى �أي نوع من الخاليا الـ  220في ج�سم الإن�سان
مخبرياً� ،أي �أنه يمكنها �أن ت�صير خاليا ع�صبية� ،أو بنكريا�سية تدر
الأن�سولين ،وتعالج مر�ض ال�سكري .فهي حقاً كما ي�سمونها في
الغرب( :الخلية ال�ساحرة).
الأ�ستاذ الدكتور العبادي لم يكتف بالت�سمية فح�سب ،بل
ي�ضيف لها ت�سمية (الخاليا الجذرية) ،وهي م�ستعارة من الزراعة
وعلومها ،كما هي الخاليا الجذعية ،الم�ستندة �إلى الجذع الذي
هو م�صدر الفروع و�أ�صلها� ،أي باعتبار �أن هذه الخاليا ت�ستطيع
�أن تتمايز وتتحول �إلى خاليا مختلفة ،وب�أنواع عديدة ،وبوظائف
متعددة.
ولأن الجامعة الأردنية و�ضعت ن�صب عينيها التحول الحثيث
وال�سريع �إلى جامعة عالمية بحثية تطبيقية بغ�ضون ب�ضع �سنين
على الأكثر ،ف�إنها تفاخر بوجود هذا المركز الرائد ،الذي تبنى
الم�شروع التجريبي الريادي ،الذي ينقل العلم �إلى حيز التنفيذ
في مجال الطب ،لي�صل لكل النا�س ،ويم�س حياتهم بتفا�صيلها،
فيغيرها ويخفف من �أوجاعهم.
تنطوي ر�سالة المركز ،ح�سب الدكتور العبادي ،على ثيمة
توفير البيئة العلمية والتقنية والأكاديمية والتعليمية لتوليد
خاليا ب�شرية ذاتية وغير ذاتية ،وخاليا معدلة ب�شرية �أو غير
ب�شرية� ،أو م�شتقات هذه الخاليا لأغرا�ض عالجية �أو بحثية .كونه
مركز ًا يتبنى البحث التطبيقي بكل معطياته وتفا�صيله و�أهدافه،
�أي �أن نتائج �أبحاثه تتعامل مبا�شرة مع �أمرا�ض النا�س و�أوجاعهم
و�أمنياتهم بتخفيف �آالمهم والإ�سهام في �شفاء �أمرا�ضهم ،فالبحث
العلمي التطبيقي لي�س ترفاً� ،أو �إم�ضاء وقت ،بل هو عمل وحلم
ي�صبان في خدمة الإن�سان بنقل تجارب المختبرات �إل��ى حيز
العالج.
وبعين العالم المتطلعة �إلى م�ستقبل مفعم بالتفا�ؤل يرنو
الدكتور العبادي �إلى �أن ي�صبح هذا المركز مركز ًا وطنياً و�إقليميا
وعالمياً متميز ًا ،في مجال العالج بالخاليا وم�شتقاتها وتقانتها،
و�أن يكون جاذباً لبحوث العلماء ،في �شتى مجاالت العالج بالخاليا
وهند�ستها ،وبالأن�سجة وبيولوجية الخاليا الجذعية ،و�أن يكون
محطة لتدريب العلماء والفنيين في اخت�صا�صاته المت�شعبة،
ويلبي طموحات طلبة الدرا�سات العليا ،و�أن ي�صبح ُمزود ًا للخبرة
والم�شورة في هذه الميادين الرحبة.
بل ،ويتطلع الدكتور العبادي ،ال��ذي تل ّم�س ح��دود الطب
الكال�سيكي ،وخبر العجز الذي اعتور طريقه ،يتطلع �إلى �أن يعبئ
البحث في الخاليا الجذعية الفراغ الذي ال يعبئه هذا الطب ،وذلك
بفي�ض �إنتاج علماء د�أبهم البحث والعمل والجهد في مجاالت

الخاليا الجذعية .وبما �أن الدكتور العبادي جاء من خلفية مالئمة
لهذا البعد الطبي ،كونه متخ�ص�صاً في �أمرا�ض الدم وال�سرطان،
�أي تعامل مع الخاليا وخبر دورها ،وهو تعامل يعود �إلى �سنوات
طويلة خلت ،ف�إنه ومن خالل هذا المركز يمد �أحالماً كثيرة �ستخفف
عن بني الإن�سان.
مركز العالج بالخاليا جاء تقدماً في ت�صنيع الجلد الب�شري
مخبرياً ،وهو ما �أده�ش المواطنين ،و�أث��ار ا�ستغرابهم وح ّفز
�أملهم ،فالمركز تمكن من ت�صنيع جلد قابل للنقل واال�ستخدام في
م�ست�شفى الجامعة الأردنية ،بعد ت�صنيعه من خاليا جذعية ذاتية
الم�صدر (�أي من نف�س ال�شخ�ص الم�صاب بحرق �أو مر�ض جلدي).
وي�صف الدكتور العبادي هذا الإنجاز ،ب�أنه «خطوة ال بد منها
لعبورنا نحو م�شاريع كبرى تتمحور حول هذا الم�ضمار� ،أف�صحنا
عن بع�ضها ،في حين �ستظل �أخرى طي الكتمان ،ريثما نتحقق من
نتائجها».
وقال «نعلم �أن الخاليا الجذعية �ستحل يوما ما مكان زراعة
الأع�ضاء ،بتحفيز خاليا الأ�سا�س وجعلها تتمايز وتت�شكل ،تبعا
للهدف الذي نريده منها».
ورغم �صعوبة الخو�ض في التفا�صيل العلمية لهذا المنحنى
الطبي� ،إال �أن الدكتور العبادي يثني خير ًا على ثقافة النا�س
و�شغفهم بنتائج البحث العلمي الجاد ،ولهذا باتوا يتطلعون �إلى
�أن م�شاكلهم �أو �أمرا�ضهم ب�إمكانها �أن تحل بهذه الطريق.
ويقول الدكتور العبادي �إن للمركز �أولويات بحثية وتطبيقية؛
فبعد ت�صنيع الجلد الب�شري ،ت�أتي الخاليا (الميزينكيمية) ،وهي
خاليا ن�ستطيع ا�ستخال�صها من �شفطات الدهون البطنية� ،أو
من نخاع العظم ،ولها خ�صائ�ص مهمة ج��د ًا ،لأنه ت�سيطر على
جهاز المناعة ،وت�شفي �أمرا�ضه ،كالت�صلب اللويحي .ويعتقد
�أن المر�ضى الذين ا�ستنفدوا خط العالج الأول والثاني� ،سيتم
�شفا�ؤهم بوا�سطة هذه التقانة قريباً.
وعن توالي الأولويات في المركز ،حدثنا الدكتور العبادي
عن ت�صنيع قرنية العين ،التي �ستعيد الب�صر للكثيرين ،وكذلك
الأوعية الدموية« ،فلدينا العديد من المر�ضى يعانون من عدم
قدرة ال�شرايين على �إي�صال الدماء لأطرافهم ،وهو ما يهدد ببترها،
وت�ستطيع الخاليا الجذعية �أن تحل م�شكلتهم قريباً �أي�ضاً ،ومثلها
ع�ضلة القلب ،ف�سن�ستطيع �أن نن�شط الخاليا الجذعية في قلوبهم،
لنخفف تعبهم ،ونقلل كمية الأدوي��ة التي يتناولونها ،وجعلهم
يعي�شون بطريقة طبيعية تقريباً ،وكذلك لدينا تطلعات كبرى في
عالج الخرف ،وت�صنيع العظم الب�شري ،و�شبكية العين».
وعن التعاون العالمي لمركز الخاليا يخبرنا العبادي �أن
المركز وقع مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات العالمية
المهتمة بهذا المجال الحيوي في �أمريكيا وماليزيا والمملكة
المتحدة و�إيطاليا ،و�أن هذا المركز بعمره الق�صير ن�سبياً ،ابتعث
م�ؤخر ًا �أربعة من العاملين به ال�ستكمال اخت�صا�صاتهم العليا في
�أرقى الجامعات العالمية.
وعن ميزة الأمان في العالج بالخاليا الجذعية ،يقول الدكتور
العبادي �إنهم يتعاملون مع الخاليا الجذعية ذاتية المن�ش�أ� ،أي
خاليا ال�شخ�ص نف�سه ،وهذا مبعث �أمان واطمئنان.
وعن الناحية ال�شرعية من حيث الحالل والحرام يقول �إنه
«عقدت ور�شة عمل بتنظيم من المركز� ،سرنا فيها �أن علماء ال�شريعة
كانوا داعمين لم�شروعنا ومتفهمين له والبعاده و�أهدافه».
وي�ضيف �أي�ضا «�إننا ال نقتل خاليا وال نخلط �أجنة ،ونطمح �أن
ن�سهل بالعلم على الأطباء والنا�س ،ونفخر ب�أننا في الأردن نعمل
على �إعداد نظام طرح من خالل وزارة ال�صحة لتولي �أبعاد هذا
المو�ضوع ومعطياته».وعن كلفة الأبحاث يقول �إنها عالية ن�سبياً،
ولكننا نمتلك وعودا �صادقة من جهات ر�سمية و�شعبية وم�ؤ�س�سات
لدعم عملنا وبحثنا في هذا المركز .و�سيبقى �أكبر حافز للعمل هو
الحلم والتفا�ؤل والأمل.

