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ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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الصفحة األولى...
هالل الحجري

«اإلسالم :التاريخ والدين والثقافة»
مجموعة مؤلفين

«انتصار اإليمان»
رودناي ستارك

«نمط العيش اإلمبريالي»
أولريش براند و ماركوس فيسن

«حدود السوق»
بول دي غراو

«اللقاء بالصين»
ميخائيل صاندل

«االقتصاد من أجل الصالح»
جان تيرول

«وعد بلفور»
برنارد ريجان

«القوة الصينية»
فاليري نيكري

إصدارات عالمية جديدة

من الصفحة  ١٨الى ٢٣

من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج
رسالة دكتوراه بعنوان «الصحة والتنمية الصناعية
في ُعمان :التحليل الوبائي لآلثار الصحية على
السكان الذين يعيشون بالقرب من المنطقة
الصناعية الرئيسة في ُعمان» ،قدمها الدكتور عادل
بن سعيد الوهيبي لكلية الصحة وعلوم الحياة
بجامعة برونل في بريطانيا سنة .2015
أن منطقة صحار
يذكر الباحث في ملخص دراسته ّ
الصناعية التي بدأت العمل في عام  ،2006تضم
العديد من الصناعات التي قد تؤثر على صحة
السكان المحليين ،وقد أجرى هذه الدراسة لتقييم
اآلثار الصحية على السكان الذين يعيشون بالقرب
من هذه المنطقة.
ويذكر الباحث الطريقة التي اتبعها في دراسته
وتتلخص في جمع زيارات الرعاية الصحية بأثر رجعي
ألمراض الجهاز التنفسي الحادة ،والربو ،والتهاب
الملتحمة ،والتهاب الجلد ،بين عامي  2006و2010
لواليتين كبيرتين تقعان بالقرب من منطقة صحار
الصناعية ،وتم تصنيف التعرض للقرى المحيطة
وتم تعريف ثالث
باستخدام القرب من هذه المنطقةّ .
مناطق معرضة لهذه األمراض وفقا للمسافات التي
تفصلها عن منطقة صحار الصناعية ما بين 20-5كم
تمثل مناطق التعرض العالية ،والمتوسطة ،وتحت
وتم وضع نماذج شهرية
السيطرة على التوالي.
ّ
معدلة حسب العمر والجنس لزيارات األمراض
المختارة باستخدام نماذج مضافة عامة تتحكم في
جت مناطق التع ّرض العالية
ود ِم ْ
االتجاهات الزمنيةُ .
والمتوسطة في وقت الحق معا بسبب تشابه اآلثار،
كما تم اختبار تعديل تأثير التعرض حسب العمر
والجنس والحالة االجتماعية االقتصادية.
أن العيش
ويؤكد الباحث أن نتائج الدراسة أظهرت ّ
في حدود  10كم من المنطقة الصناعية كان
مرتبطا بشكل كبير باألمراض التالية :أمراض الجهاز
التنفسي الحادة ،والربو ،والتهاب الملتحمة ،والتهاب
الجلد عند مقارنتها بمنطقة السيطرة ،بالنسبة
للسكان األقل عمرا من  20سنة .وقد الحظ الباحث
وجود تأثيرات أكبر للتعرض بين األعمار األكبر من
 50سنة ،ولم تظهر النماذج أي اختالفات بين الفئات
المختلفة في الجنس.
وخلص الباحث إلى أن هذه هي الدراسة األولى التي
أجريت في عمان لدراسة اآلثار الصحية الضارة على
السكان الذين يعيشون بالقرب من منطقة صحار
الصناعية ،ويأمل أن تسهم هذه النتائج في بناء
سياسة بيئية وصحية عامة قائمة على األدلة في
ُعمان.
وقد رعت هذه الدراسة وزارة الصحة بسلطنة عمان.
hilalalhajri@hotmail.com
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