
 كيم ايل سونغ الرجل العظيم 

سالرئي السيد  

المشاركين في الندوة تحت عنوان )الرئيس كيم ايل سونغ الرجل العظيم(  والزمالء السيدات والسادة   

 تحية عطرة 

كيم جونغ وون والى الزمالء المشاركين والى الشعب الكوري الصديق  م القائد العظي من سوريا قلب العروبة النابض الى    

م يصون مصيرهم ويعتني بهم ويقودهم الى  أن حزب العمل الكوري هو حزب أصبحوا يحسون بأحقا ان أبناء الشعب الكوري 

يحول حزب العمل الكوري   ن أ بناء الحزب المتمثل في أوون الذي أوضح مبدبقيادة القائد العظيم كيم جونغ   مستقبلهم المشرق

قدرة الحزب   ل مما جع العمل صعبا وقاسيا ونقله الى حيز الواقع نإذا كاجل الشعب غير مباال أالى حزب خادم يعمل بتفان من 

 الحيوية تخلد الى االبد

في إدارة   ةكيم جونغ وون اسلوب العمل العلمي الدقيق حيث ان جمهورية كوريا اكتسبت الخبرات العلمي  سلقد ابتدع الرئي 

  ة بعد انشاء مزرعة زونغبونغ لدفينات الخضار وهذه الخبرات العلمي  2021-2020مزرعة الدفينات الكبيرة خالل العامين 

 والعملية ستكون مفيدة جدا 

الدفينات المزمع بناؤها في هذه المرة من النواحي العلمية والتقنية واإلدارية  حيث أكد سيادته على تطوير مزرعة   

 ونحن االن مجتمعين في ندوة الرئيس العظيم األسطوري كيم ايل سونغ

كيم ايل سونغ مؤسس كوريا االشتراكية وان احتفالنا بهذه الذكرى العظيمة يبرهن الجديد للتاريخ الذي تظهر فيه جماهير  

  ي حب مصيرها أبدع فكرة )زوتشيه( بكونها راية لصوغ مصير جماهير الشعب وعالج كل المسائل الناشئة فالشعب كصا

 الثورة والبناء بصورة مستقلة وخالقة 

انطلق لنضال ضد االمبريالية السترجاع البالد المحروم منها في الثالث عشر   الهادئايل سونغ مبدع الفكر  م حيث كان القائد كي 

جيش حرب العصابات الشعبية المناهضة لإلمبريالية اليابانية وتم تحويلها الى الجيش الشعبي الكوري من عمره واسس   

بالحرب الكورية كرئيس اركان القوات البرتغالية حيث قال ان   ك حيث وصفه رئيس البرتغال غومس األسبق الذي قدا شتر

اعات الرؤساء والجنراالت والخبراء العسكريين في البلدان  عن اجتم ج الخطة العملياتية التي وضعتها أمريكا آنذاك هي ما خر

انه خبير عسكري استراتيجي عظيم ديؤك اوهذا معلى احباطها بمفرده  أكدالغربية ولكن الرئيس كيم ايل سونغ   

بل غيره  اسطوريا حقق المآثر الخالدة في التاريخ بعد ان استشف الرئيس كيم ايل سونغ ق  االرئيس كيم ايل سونغ رجال عظيم

العصر   تمتطلبا  

 باسمي وباسم الشعب السوري نتمنى للقائد العظيم كيم جونغ وون دوام الصحة والعافية  

ونتمنى أيضا لشعب الكوري الصديق دوام التقدم والنجاح بقيادة القائد العظيم كيم جونغ وون وأتمنى النجاح والتوفيق لندوتنا   

 ولكل الزمالء الحضور 
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ديكو  ن عبد الرحمالمهندس   

 الجمهورية العربية السورية 

العربية الدولية للتضامن والصداقة مع الشعب الكوري  ةعضو اللجن   


