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طالب مه الجامعت األميركيت في بيروث يضعىن تطبيقاًُ يحذ مه أخطار استعمال الهاتف 

 الخليىي أثناء القيادة

انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ ترصًٍى ذطثٍك نهٓاذف انخهٍٕي ًٌُغ كراتح أٌح  َجحد يجًٕػح يٍ طالب

اسج ػٍ ػششج كٍهٕيرشاخ فً انساػح. ٌٔٓذف ْزا انرطثٍك انجذٌذ إنى سسائم َّصٍح حٍٍ ذضٌذ سشػح انسٍ

ٌٔحًم  .انحذ يٍ حٕادز انسٍش انرً ٌسثثٓا اسرخذاو انٕٓاذف انخهٌٍٕح ٔكراتح انشسائم انُصٍح أثُاء انمٍادج

ٔتشص فً يساتمح انًسؤٔنٍح االجرًاػٍح نهششكاخ  (Text or Drive)ْزا انرطثٍك إسى "كراتح أٔ لٍادج" 

آراس انجاسي فً لاػح انًؼًاسي فً كهٍح سهًٍاٌ  02انرً أُػهُد َرائجٓا فً احرفال ألٍى فً  4102هؼاو ن

 ػهٍاٌ إلداسج األػًال. 

ٔلذ حاص ْزا انرطثٍك ػهى انجائضج انثاٍَح فً انًساتمح انرً اسرًشخ أستؼح أشٓش َٔظًرٓا يجًٕػح 

يغ انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ،   Al Ahli Holding Groupاألْهً انماتضح فً االياساخ انًرحذج  

ٔاػرًذخ نجُح انحكى (. ٔلذ شاسن فً انًساتمح سرٌٕ يرُافسًا.  ESA)   ٔانًؼٓذ انؼانً إلداسج األػًال

 فً اخرٍاسْا نهفائضٌٍ ػهى يؼاٌٍش ذشًم ذأثٍش انًششٔع ٔذُفٍزِ ٔاسرذايرّ ٔيذاِ.

ًٌا جًانً  إٌ انًساتمح ْذفد إنى ذمٌٕح احساط انطالب ٔلاند انؼًٍذج انًشاسكح فً انكهٍح انذكرٕسج د

 تانًسؤٔنٍح ذجاِ يجرًؼاذٓى. 

ٔلاند انطانثح كشٌسرم أتً ػمم يٍ فشٌك "كراتح أٔ لٍادج" أٌ انًساتمح شّكهد ذذسٌثًا لاسًٍا نهطالب 

 ٌؤْهٓى نٍصثحٕا ُسُسم ذغٍٍش ٌجؼم انؼانى يكاًَا أفضم.

ٔفً حفم اػالٌ َرائج انًساتمح، لاند سَى سهٓة يٍ ششكح دٌهٌٕد ٔذٕش أٌ األػًال انرجاسٌح ٌجة أٌ 

 ذهّثً احرٍاجاخ يجرًؼاذٓا.

ٔإنى يششٔع "كراتح أٔ لٍادج" انزي فاص تانًشكض انثاًَ فً انًساتمح، فاصخ يشاسٌغ ذّٕفش االسرمالل 

م يًا ٌخفف يٍ اسرٓالن األشجاس، ٔذًُح انًادي ألصحاب االػالح، ٔذطٍم أيذ انٕسق انًسرؼً

 يساػذاخ ػًهٍح نهًذاسط انؼايح.

  
 



  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً
  بحثٍة جدزٌسٍة،خبهعة    ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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