السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
ال ّسيدةُ الدكتورة نجاح العطار نائبُ رئيس الجمھورية العربية السورية..
األستا ُذ الدكتور بسام إبراھيم وزي ُر التعليم العالي..
األستا ُذ الدكتور مروان المحاسني رئيسُ مجمع اللغة العربية بدمشق..
أيﱡھا الحف ُل الكريم...
ق الخريفي ِة البارد ِة المفعم ِة بالحبﱢ ..
ت دمش َ
تحيّةً طيبةً َع ِطرةً أبعثھا إليكم مع نسما ِ
واألصال ِة  ..والعروب ِة وبع ُد..
رئيس الجمھوري ِة العربي ِة السوري ِة
ب
برعاي ٍة كريم ٍة من السيدة الدكتورة نجاح العطار نائ ِ
ِ
ق مؤتم َره السنو ﱠ
عشر ...للعام ألفين وتسعةَ عشر
ي
يقيم مجم ُع اللغة العربية بدمش َ
َ
ي الحاد َ
بعنوان) :اللغةُ العربيةُ في التعليم العام والجامع ّي( ويستمر حتى مساء الخميس الثامن
والعشرين من الشھر الجاري...
المجمع على اللغة العربية األم ،وعملِ ِه
حرص
إن انعقا َد ھذا المؤتمر ...تعبي ٌر عن
ِ
ِ
رفع مكانتھا في قلوب أبنائھا ..الناطقين
ال ّدؤو ِ
ب لتبقى معافاةً سليمة ...وجھو ِده الحثيثة ل ِ
الناطقين بغيرھا ..إن ھذا المؤتمر بعنوانه العريض يؤكد
ب المھتمين ..من
َ
بھا ..وفي قلو ِ
رسالةَ
والتعليم
تكون اللغة العربية الفصحى لغةَ التعلﱡم
المجمع السامي ِة منذ تأسيسه في أن
َ
ِ
ِ
في مدارسنا ومعاھدنا وجامعا ِتنا...
بدعم كريم ..من مقام
نرجو لمؤتمرنا النجاح والتوفيق في تحقيق المرج ﱢو منه ..وذلك
ٍ
المجمع المخلصين ،وجھو ِد العلما ِء الباحثين
رئاسة الجمھورية ،وجھو ِد ال ّساد ِة أعضا ِء
ِ
الغيورين على لغتھم األصيلة.
أيﱡھا الحضو ُر الكريم ..نفتتح مؤتمرنا ھذا بالوقوف دقيقةَ صمت إجالالً ألرواح شھدائنا
األبرار ..نستمع بعده إلى النشيد الوطني للجمھورية العربية السورية.
ب رئيس
•
أيھا الحفل الكريم ..كلمة راعي الحفل السيدة الدكتورة نجاح العطار نائ ِ
الجمھورية العربية السورية ..يلقيھا عنھا األستاذ الدكتور بسام إبراھيم وزي ُر التعليم
العالي فليتفضل مشكوراً.
كلمة مجمع اللغة العربية بدمشق يلقيھا األستاذ الدكتور مروان المحاسني رئيس
•
المجمع فليتفضّل مشكوراً.
تقرير عن أعمال وإنجازات مجمع اللغة العربية بدمشق في العام ألفين وتسعةَ
•
عش َر يلقيه األستاذ الدكتور مكي الحسني األمين العام للمجمع فليتفضّل مشكوراً.
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كلمة المشاركين في المؤتمر يلقيھا األستاذ الدكتور عيسى العاكوب عضو مجمع
•
اللغة العربية بدمشق.
ختاما ً أيﱡھا ال ّسادةُ األكارم ..نشك ُر حضو َركم ..ومشار َكتكم الغاليةَ على قلوبنا ..ونج ّدد
نكون سدنتَھا األوفياء..
وإياكم العھ َد  ..أن نبذل ما استطعنا لحماية لغتنا ..وأن
َ
ونعلمكم أن أعما َل مؤتمرنا مستمرةٌ على مدى ثالث ِة أيام في قاعة الدكتور أحمد منيف
العائدي في مق ّر المجمع بدءاً من الساعة الثانيةَ عشرةَ والنصف ظھراً..نأ ُمل تشريفَكم
א
ومشار َكتكم ...دمتم بخير ...ودامت سوريةُ وقائدھا السي ُد الرئيسُ الدكتور
بألف خير.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.....
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