
 سيدي الرئيس  

الساده الزمالء المشاركين في الندوه تحت عنوان "الرئيس كيم ايل  

 سونج" الرجل العظيم

 خالص التحيه و التقدير 

 

لدان العربية  ب الانه ليسعدني ان اكون من بين هذا الجمع القدير من كل  

 نهج الموروث وامثل بلدي االردن باعجابنا الشديد بال ..  واالفريقية 

لنجاح من اجل  واالخالص وافي التفاني   لعائلة جبل بايكدو العظيمة 

الشعب الكوري الحيوي  الهانيء بعمله و سعيه الجاد تحت مظله  

القائد  جونج وون الذي يسير على خطى فخامه الرئيس العظيم كيم 

لعب دورا هاما في حزب العمل  كيم جونغ ايل المحترم والذي 

القمه و استدامه الفكر   ونهجه  1964يوليو  19الكوري من 

 المستنير. 

 السيدات والسادة  

قصص نجاحات حزب العمال الكوري تحت سياده الرئيس القائد إن 

لشعب و اد باعطاء االولويه لما فيه صالح تشه هاالعلى العظيم ومواقف

على مستويات االطمئنان و المسانده  االمه و التفاني في الوصول ال

وحل االزمات و التدخل في ابسط المشكالت و ايجاد حلول لتسهيل  

انتاجيه الفرد في يومياته و مساعدته على العيش بحياه كريمه ضمن  

تجانس فريد شعبا و قياده دون اي تفرقه, قياده عادله هدفها االنسجام 

 و االرتقاء لما هو افضل لالمه و الشعب

 



من يونيو هو عنوان للذكرى الناجحه الساعيه نحو الخلود و  19وم ي

ت بكل شفافيه و  أالتقدير بداالستمرار انها فعال حقيقه زعامه تستحق 

دون  سيس  أن القياده و الشعب منذ بدايه التمصداقيه و احتضان بي

ي حواجز بينه و بين شعبه و أ و وضع أاالنعزال في رفاهيه الرئاسه 

عراقيل او مصاعب حتى االن وتذلل اي مشكالت و تبقي  ال تبال باي

 حبل االتصال و التواصل بين القياده و الشعب .

 السيدات والسادة  

هنيئا للشعب الكوري برئيس عظيم اولوياته هي مسانده  شعبه بل   

السعي بكل الطاقات و االمكانات نحو حياه مستدامه بدات باهتمام 

الستماع لكل فرد من رواد الحزب منذ االب العظيم كيم ايل سونج با 

نشاته و اعطاء االهتمام الحقيقي و االذان الصاغيه لالفكار و  

المتطلبات و المسانده في تحقيقها و اخراجها من الظلمات الى النور, 

والن البدايه كانت بعزيمه حقيقيه نقيه اوصلت النجاح للخلود يدعمه 

اماكننا ندعمه ونتمنى له الشعب الكوري الحيوي المناضل و نحن من 

مزيدا من التالحم و االنسجام و الوصول لالفضل دائما و تحقيق 

 مزيدا من قصص النجاح

 

                                                                                

 االستاذه ميرهان محمد البدارين 

                                                                                   

 االردن 

عضو اللجنه العربيه الدوليه                                           

 للتضامن و الصداقه مع الشعب الكوري 

 


