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مؤتمر لـ"اال كاديمية اللبنانية للعلوم": أهدافها ونشاطاتها ومشاريعها

عقدت "الهيئة التنفيذية لألكادميية اللبنانية للعلوم" مؤمترا صحافيا في السرايا
احلكومية لشرح أهداف ومشاريع األكادميية على الصعيد العلمي في لبنان، وهي
تضم عددا من العلماء من أصول لبنانية، ينتشرون في دول اوروبا وأميركا. وضم
الوفد رئيس األكادميية البروفسور ادغار شويري، نائبة الرئيس البروفسورة منى
منر، االمني العام جورج بحر واألعضاء الدكتور حسني زبيب، السير مايكل عطيه،

الدكتور سمير زرد والدكتور ادوارد ميشال سيون.
بداية رحب العريف الدكتور جورج بحر بأعضاء األكادميية، ثم حتدث رئيس
االكادميية البروفسور ادغار شويري فشكر احلكومة اللبنانية ورئيسها فؤاد السنيورة
على "رعايتهم عمل األكادميية واستقبالهم أول اجتماع لها في السرايا احلكومية".
ثم شرح سبب "إنشاء األكادميية اللبنانية للعلوم وأهدافها ونشاطاتها املستقبلية
على صعيد تطوير العمل العلمي في لبنان"، وأشار الى انها "مؤسسة مستقلة مت
إنشاؤها مبوجب مرسوم أصدرته احلكومة في آب من العام املاضي، وهي تضم في
عضويتها علماء ذوي خبرة دولية مرموقة في داخل لبنان وخارجه، وبعض العلماء
األجانب، مبن فيهم املتحدرين من اصول لبنانية أو من أسهم في تطوير العلوم في

لبنان".
ولفت الى "ان أعضاء هذه األكادميية يقدمون خدماتهم مجانا كخدمة عامة للوطن،
كذلك تقوم األكادميية بلعب دور أساسي في احلياة العلمية في لبنان، كما هي احلال
في باقي األكادمييات العلمية الوطنية في كثير من البلدان. ومن اهدافها الرئيسية
ايضا، املساهمة في شكل مباشر في تنمية وتطوير ونشر العلوم في الوطن، وكذلك
في املساعدة على تنمية الثقافة العلمية، العاملية وهي تطمح ايضا أن تستجيب

للحاجات العلمية في لبنان".
وأكد "ان األكادميية تسعى الى حتقيق األهداف التالية: تقدمي النصح واإلرشاد
بطريقة مستقلة للمؤسسات احلكومية واخلاصة في النواحي املتعلقة بالبحوث العلمية
والتربوية، تشجيع ودعم املؤسسات والبرامج التربوية ذات العالقة بالعلوم، املساعدة
في نشر وإعالن نتائج البحوث العلمية، العمل على تسهيل وتبادل األفكار مع
املؤسسات العلمية الدولية األخرى، منح اجلوائز التكرميية للعلماء املتميزين، توجيه
الشباب والشابات في لبنان نحو العمل في مجال العلوم، وكذلك العمل على دعم

وتنمية عالقة املجتمع بالعلوم العامة واإلقتصاد والبيئة".
وعن أفكار األكادميية في تطوير التعليم في املدارس واجلامعات اللبنانية، أشار الى
"قيامها بنوع من الدراسات والزيارات ملعرفة مستوى الدراسات العلمية في سائر
اجلامعات اللبنانية، وان االهتمام ينصب حاليا على معرفة املشكالت واملعوقات التي

يجب ان تؤخذ في االعتبار لتحديد برنامج معني".
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 الصفحة الرئيسية 
 محليات سياسية 
 اقتصاد مال واعمال 
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  قضايا النهار 
  قضاء وقدر 
  مقاال ت 
  منبر 
  مقسم 19 
  مذاهب وأديان 
 تحقيق 
 مناطق 
 بيئة وتراث 
 مفكرة  
  ادب فكر فن 
  مدنيات اجتماعيات 
  ابراج 
 تربية وشباب 
  وفيات 
 اعال نات مبوبة  
 وظائف شاغرة  
 رياضة 
 حول العلم والعالم 
  كاريكاتور 
     

  تحقيقات 
 كومبيوتر وانترنت  
 النهار الرياضي  
 

  الملحق الثقافي 
 نهار الشباب   
 الدليل            
 

  بريد النهار 
 ارشيف النهار  
   تسلية 
     

 

17:50 -  البابا: للبنان مكانة خاصة في قلبي 
وأذكره في صال تي كما فعل أسال في الحضور
اللبناني يجب أن يفعل ويقوى لكي يبقى لبنان

وطن الرسالة 

    شهادات حياة بين
دفّـتي كتاب يرويها
مها أصحابها ويقوّ
متخصّـصون تواقيع

شعرية بعضها "مطعّـم"
بالفن وأخرى خيالية

تنبع من حلم

  "مؤسسة المونسنيور
أغناطيوس مارون"

Parfums  
d'Arménie في

كازينو لبنان

  تكريم عبد الحق
المصري في طرابلس
ومطالبة بإطال ق اسمه
على أحد الشوارع

  مسرح سيّـد درويش
بناهُ لبناني

  سال م استقبل سفير
المغرب

  تلقيح ضد األ نفلونزا
في صيدا

  مؤسسات رعاية
المعوقين طالبت الشؤون

بـ"إعادة النظر في
البدال ت المالية الضئيلة"

  شؤون البلد والناس

ابحث في هذا العدد
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  من نحن 
  الى النهار 
 اسعار اال عال نات  
   اتصل بنا 

"النهار" مؤسسها 1933:
جبران تويني

.......................................

الناشر 1999-1948 :
غسان تويني 

.......................................

رئيس مجلس االدارة:
جبران تويني 2005-2000

غسان تويني 2006 
.......................................

رئيس التحرير:
فرنسوا عقل 

.......................................

رئيس التحرير التنفيذي:
أدمون صعب
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