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: بدعم من شرآة ريمكو وبنك عودة  
 سيارة فان خاصة لألميرآية لدرس تلوث هواء بيروت

 
بيروت دراسة بيئية جديدة لتحديد نسبة التلوث    الجامعة األميرآية في   في   والتحليلي   سيطلق المختبر الجوي

  وتدعم هذا المشروع شرآة رسامني .  بيروت   فيالهواء حرآة السير قرب المناطق السكنية    تسّببه في   الذي
يوم    يعقد   مؤتمر صحافي   وسُيطلق هذا المشروع في  . غروب   عودة سرادار-يونس للسيارات وبنك عودة 

  . الجامعة   مبنى وست هول في   قاعة العموم في   آانون األول عند الحادية عشرة قبل الظهر في   9   الخميس
  واألستاذة المساعدة في   الجامعة الدآتور أحمد دالل،   المؤتمر آل من وآيل الشؤون األآاديمية في   وسيتكلم في

لشرآة ريمكو السيد عبدو    والمدير التنفيذي   دائرة الكيمياء الدآتورة نجاة صليبا،   الكيمياء التحليلية والجوية في 
وهذا   . بنك عودة السيد ابراهيم صليبي   رآات والتجارة فيوالمدير العام المساعد ورئيس خدمات الش   سويدان،
  وهي   تطلقها السيارات،   سيقيس نسبة تلوث الهواء بالجزيئات التي    لبنان،   وهو األول من نوعه في   المشروع،

راز وسيستعمل المشروع سيارة فان من ط  . غيرها للتلوث   باالضافة إلى مصادر   للتلوث،   مصدر رئيسي 
الى    إلكترونيًا    نيسان أورفان آعربة أبحاث بعد تزويدها بجهاز قياس مثّبت على منّصة ويرسل معلوماته

  . لبنان   وسُتدرس هذه المعلومات لفهم وتقييم مصادر تلوث الهواء في .  للمشروع   أجهزة آمبيوتر الفريق البحثي
  طوال سنة على الطرقات المزدحمة على جانبي   يوميًا   من شرآة نيسان وستسيرتقدمة    والسيارة هي

وسيقود السيارة   . ومن الثالثة حتى الثامنة مساًء   من السادسة حتى العاشرة صباحًا   جونيه،-أوتوستراد بيروت 
ورفان عربة متعددة واأل .  وسيارة األورفان طّورت من سيارة الفان نيسان آارافان  . سائق من الجامعة

أربعة    وقد تم تطويرها في .  بلدان مختلفة   دوائر االطفاء وآسيارة اسعاف في   االستعماالت تميزت بشعبيتها في
  . بطول خمسة أمتار وعرض مترين وارتفاع مترين   تقريبًا   أجيال وهي

 
    
  
  للتعليم العالي   الليبرالي   األميرآي   د النظام التعليميوتعتم   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
 تضم هيئة تعليمية من   جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها 
يناهز مائة    ما   عة حاليًاتقّدم الجام     . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من 

  طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   برنامج للحصول على البكالوريوس،
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا 
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