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  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  

  رئيس الجمھورية العربية السورية.. نائبُ  نجاح العطارالدكتورة  يدةُ السّ 
  التعليم العالي.. وزيرُ  بسام إبراھيمالدكتور  األستاذُ 
  مجمع اللغة العربية بدمشق.. رئيسُ  مروان المحاسنيالدكتور  األستاذُ 

  الكريم... الحفلُ ھا أيُّ
 ..بالحبِّ  المفعمةِ  الباردةِ  يةِ الخريف دمشقَ  َعِطرةً أبعثھا إليكم مع نسماتِ  طيبةً  تحيّةً  

  ..وبعدُ  والعروبةِ ..  واألصالةِ 
  السوريةِ  العربيةِ  الجمھوريةِ  رئيسِ  نائبِ  نجاح العطارمن السيدة الدكتورة  كريمةٍ  برعايةٍ 

للعام ألفين وتسعةَ عشر  ...عشرَ  الحاديَ  ه السنويَّ مؤتمرَ  اللغة العربية بدمشقَ  يقيم مجمعُ 
مساء الخميس الثامن ويستمر حتى ) في التعليم العام والجامعيّ  العربيةُ  اللغةُ بعنوان: (

  .من الشھر الجاري..والعشرين 
 هِ اللغة العربية األم، وعملِ على  المجمعِ  عن حرصِ  تعبيرٌ ... ھذا المؤتمرإن انعقاَد  

ھا في قلوب أبنائھا.. الناطقين مكانت رفعِ وجھوِده الحثيثة ل لتبقى معافاةً سليمة... الّدؤوبِ 
إن ھذا المؤتمر بعنوانه العريض يؤكد بغيرھا..  من الناطقينَ  ..المھتمين وفي قلوبِ  بھا..

 م والتعليمِ التعلُّ  لغةَ اللغة العربية الفصحى  أن تكونَ  في رسالةَ المجمِع الساميِة منذ تأسيسه
  ...ناجامعاتِ معاھدنا وفي مدارسنا و

من مقام  ..كريم وذلك بدعمٍ  ..منه نرجو لمؤتمرنا النجاح والتوفيق في تحقيق المرجوِّ 
الباحثين  العلماءِ  المخلصين، وجھودِ  المجمعِ  أعضاءِ  ادةِ السّ  وجھودِ الجمھورية،  ةسارئ

  الغيورين على لغتھم األصيلة.
رواح شھدائنا أل إجالالً صمت  دقيقةَ بالوقوف نفتتح مؤتمرنا ھذا الكريم..  ھا الحضورُ أيُّ

  لنشيد الوطني للجمھورية العربية السورية.إلى انستمع بعده  ..األبرار
  
رئيس  نائبِ  نجاح العطاركلمة راعي الحفل السيدة الدكتورة أيھا الحفل الكريم..  •

التعليم  وزيرُ  بسام إبراھيميلقيھا عنھا األستاذ الدكتور  ..الجمھورية العربية السورية
   العالي فليتفضل مشكوراً.

  
رئيس  مروان المحاسنيكلمة مجمع اللغة العربية بدمشق يلقيھا األستاذ الدكتور  •

  المجمع فليتفّضل مشكوراً.
  
بدمشق في العام ألفين وتسعةَ  تقرير عن أعمال وإنجازات مجمع اللغة العربية •

  األمين العام للمجمع فليتفّضل مشكوراً. مكي الحسنييلقيه األستاذ الدكتور  عشرَ 
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عضو مجمع  عيسى العاكوبكلمة المشاركين في المؤتمر يلقيھا األستاذ الدكتور  •
  اللغة العربية بدمشق.

  
ً أيُّ د على قلوبنا.. ونجدّ  تكم الغاليةَ ومشاركَ  ..كمحضورَ  نشكرُ  ..األكارم ادةُ ھا السّ ختاما

  ھا األوفياء.. سدنتَ  استطعنا لحماية لغتنا.. وأن نكونَ أن نبذل ما ..  وإياكم العھدَ 
منيف أيام في قاعة الدكتور أحمد  على مدى ثالثةِ  مؤتمرنا مستمرةٌ  ونعلمكم أن أعمالَ 

كم ل تشريفَ ..نأمُ من الساعة الثانيةَ عشرةَ والنصف ظھراً  العائدي في مقّر المجمع بدءاً 
 אالدكتور  الرئيسُ  وقائدھا السيدُ  ودامت سوريةُ  ...دمتم بخير ...تكمومشاركَ 

  بألف خير.
  .....وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا


