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إبنة ترامب تواعد هذا ّ
الشاب اللبناني

Sherief A. Bogdady, Agent
Marina Insurance
770-841-1971

Home - Auto - Life - Health - Motorcycle - Boat

www.MarinaInsurance.net

نشرت صحيفة “ ”Page Sixعبر موقعها االلكتروني أن “تيفاني
ترامب” ،إبنة رئيس الواليات المتحدة األميركية “دونالد ترامب” ،من
زوجته السابقة “مارال مابلز” ،تواعد الشاب اللبناني “مايكل بولس”.
ومايكل هو نجل رجل األعمال اللبناني “مسعد بولس” الذي يدير
مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدوالرات في عدة قطاعات
منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.
وتعرّ ف مايكل المقيم في لندن على تيفاني في اليونان الصيف الماضي،
وق ّدمت تيفاني ترامب الشاب اللبناني إلى عائلتها في عيد الشكر.

واشنطن تطور هياكل خارجية إلعداد جيل من الجنود الخارقين ُول َد في بيروت ويتقن 7
لغات..
الجيش
يستثمر
ماليين
األميركي
من هو السفير البابوي
في
الدوالرات
تجريبية
تكنولوجيا
الجديد؟
لتصنيع هياكل خارجية

تجعل جنوده أقوى
وأكثر قدرة على
الصمود ،فيما يقول
خبراء إن الجهود جزء
من مسعى أكبر لتزويد
جيل جديد من “الجنود
بعتاد
الخارقين”
متطور.
شركة
وتتولى
لوكهيد مارتن تطوير
بعدما
التكنولوجيا
حصلت على رخصة من شركة بي-تيميا التي تتخذ من
كندا مقرا لها وكانت أول من يطور الهياكل الخارجية
لمساعدة من يواجهون صعوبات في الحركة ألسباب
مرضية مثل التصلب المتعدد وهشاشة العظام الشديدة.
ويعمل الهيكل الخارجي الذي يرتديه الجندي فوق
سرواله بالبطارية وهو مزود بمجسات وتكنولوجيا
الذكاء االصطناعي وغيرها لمساعدة حركات الجسم.
ويرى الجيش األميركي أن اإلقبال على مثل هذه
التكنولوجيا له ما يبرره فحركة الجنود الذين يرسلهم
إلى مناطق الصراع في الوقت الحالي تكون مثقلة
بعتاد ضروري كالدرع الواقي للجسد ونظارات الرؤية
الليلية واألجهزة الالسلكية المتطورة.
وقد يتراوح وزن هذا العتاد بين  40و 64كيلوغراما
في حين تشير التوصيات إلى ضرورة أال يتجاوز وزن
عتاد الجندي  23كيلوغراما.
وقال بول شار من مركز األمن األميركي الجديد الذي
ساعد في قيادة سلسلة من األبحاث بخصوص الهيكل
الخارجي وغيره من العتاد المتقدم “يعني هذا أن

الجنود يكونون منهكين وهم ذاهبون إلى ساحات القتال.
التحدي األساسي الذي يواجهنا مع الجنود المشاة هو
أنهم يحملون أوزانا ثقيلة للغاية”.
وقالت لوكهيد مارتن إنها حصلت على عقد بقيمة 6.9
ماليين دوالر من مركز ناتيك لألبحاث والتطوير
والهندسة العسكرية لتطوير الهيكل الخارجي الذي
يعرف باسم أونيكس.
وقال كيث ماكسويل مدير تكنولوجيا الهياكل الخارجية
في لوكهيد مارتن “يجعلك الهيكل الخارجي تذهب إلى
أرض المعركة بانتعاش وال تكون منهكا”.
والواليات المتحدة ليست هي الدولة الوحيدة التي تطور
تكنولوجيا الهياكل الخارجية.
وقال صامويل بينديت من مركز التحليالت البحرية
وهو مركز لألبحاث والتطوير تموله الحكومة
األميركية ،إن روسيا والصين أيضا تستثمران في هذه
التكنولوجيا ،مضيفاً أن روسيا على وجه الخصوص
تختبر نسخا من الهياكل الخارجية وأنها اختبرت أحدها
في سوريا في اآلونة األخيرة.

عيّن البابا فرنسيس مستشار المجلس الكنسي
المونسنيور كريستوف زاخيا القسيس سفيرً ا
بابو يًا لباكستان ،بعدما ّ
رقاه الى رتبة اسقف
على كرسي روزيل.
إشارة الى أن القسيس ولد في بيروت في 24
آب  ،1968رسم كاهناً في  21أيار  1994في
أبرشية بيروت المارونية .تخرج من جامعة
التران الحبرية .دخل الخدمة الدبلوماسية
للكرسي الرسولي في  19حزيران ،2000
وعمل في السفارة البابوية في إندونيسيا
والسودان وتركيا ،قبل ان ينقل الى قسم
العالقات مع الدول التابعة ألمانة سر الدولة
في الفاتيكان.
يتقن  7لغات هي :العربية ،الفرنسية ،اإليطالية،
اإلنكليزية ،اإلندونيسية ،اإلسبانية واأللمانية.
يُذكر ان السفير البابوي الجديد هو من اللبنانيين
القلة الذين كانوا يعملون الى اآلن في دوائر
الكورية الرومانية التابعة للكرسي الرسولي في
حاضرة الفاتيكان.

أميرة عربية تتخرج
من أكاديمية عسكرية
بريطانية

تخرجت ابنة العاهل األردني ،األميرة سلمى من
األكاديمية العسكرية الملكية “ساندهيرست”.
وحضر العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني
تخريج ابنته األميرة سلمى من دورة عسكرية
في األكاديمية العسكرية الملكية “ساندهيرست”
لتصبح العضو الثالث عشر من العائلة الملكية
الهاشمية في األردن من خريجي هذه الكلية
البريطانية العريقة.
وتعتبر األميرة سلمى المولودة في العام 2000
هي الرابعة من األسرة بعد األميرات بسمة بنت
طالل وعائشة ابنة الملك الراحل الحسين وشقيقتها
األميرة إيمان اللواتي تخرجن من “ساندهيرست”.

