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الرئيس التنفيذي لمنظمة دولية الستكشاف الفضاء سيحاضر في الجامعة األميركية
في بيروت
ضمن برنامج استديو المريخ للتصميم الذي تقدمه كلية الهندسة والعمارة في الجامعة األميركية في بيروت
في ربيع هذا العام ،سيحاضر الدكتور موريسيو غيريرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة أنجليك ڤي ام للفضاء
والطيران عن جهود فريقه لتطوير سيارة جيب ستهبط على سطح القمر ضمن مشروع مسابقة جائزة غوغل
القمرية.
وسيلقي الدكتور غيريرو محاضرته يوم الخميس  3آذار  ،2016عند السادسة والنصف مساءً ،في قاعة
محاضرات الهندسة في مبنى بكتل في الكلية .والدعوة عامة.
الجدير بالذكر أن الدكتور موريسيو غيريرو يقود فريقا ً من أهل االختصاص بينهم علماء ومهندسين في
جهودهم لجعل السفر إلى الفضاء متيسّراً بأسعار معقولة .وفي أجرأ مشاريعها حتى اآلن ،تزمع المؤسسة
إنزال سيارة جيب بزنة خمسة كيلوغرامات على سطح القمر في سياق مشروع مسابقة جائزة غوغل
القمرية.
والجدير بالذكر أن الدكتور غيريرو فاز بجائزة غرامي ست مرات عن فئة المنتج  /المهندس .وهو تشيلي
المولد وانتقل الى لوس انجلوس ،كاليفورنيا في العام  ،1988وشارك في إنتاجات موسيقية ال تحصى لنجوم
مثل فيل كولنز ،وبيونسيه ،وشاكيرا ،وغلوريا استيفان ،وبالسيدو دومينغو .وفي العام  ،2012حصل
موريسيو غيريرو على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة شفرد في لوس أنجلوس .وهو حاليا رئيس دائرة
فنون اإلنتاج والتسجيل فيها.
ّ
سيبث من سطح القمر.
ويطمح الدكتور غيريرو بإنتاج شريط فيديو موسيقي
للمزيد من المعلومات عن مسابقة جائزة غوغل القمرية ،ترجى زيارة الموقع االلكتروني
http://lunar.xprize.org/teams/angelicvm

***

تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  700عضو وجسما ً طالبيا ً يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا ً أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما ً طبيا ً
وتدريبا ً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفىً فيه  420سريراً.
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