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 بعد أي�ام قليل�ة يحتف�ل ش�عب جمهوري�ة كوري�ا الديمقراطي�ة الش�عبية الصد�ديق،
 بعيد الشمس، عيد ميلد كيم اي�ل س�ونغ الزعي�م الب�دي العظي�م للش�عب الك�وري ف�ي
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 هي ذك��رى للش��ادة بمن��اقب الزعي��م كي��م إي��ل س�ونغ العظي��م، ص��احب النظ��رة
  ح����زب العم����ل الك����وري وجمهوري����ة كوري����امؤس����سالثاقب����ة وال����رؤى العميق����ة، 

 أمن�ه ليعي�ش الش�عب الك�وري محقق��ا لنض�باطالديمقراطية الشعبية، على العمل وال
القومي والعسكري والغذائي والصناعي. 

 وعلى هذا المسار الذي خطه مؤسس كوريا القائد كيم ايل س��ونغ، س��ار الق��ائد
 كيم جونغ إي�ل، ويس�ير الن بك�ل ع�ز وكبري��اء، ح�امل مش�عل الزعيمي�نشجاع    ال

 العظيمين، كيم جون�غ وون المح�ترم، ال�ذي أبه�ر الع��الم، ب�ذكائه وص�رامته وحكمت�ه
 وقوة شخصيته، وهو يقود الك�وريين بك�ل اع�تزاز نح�و المج�د، م��دافعا ع�ن مص�الح

.شعبه وبلده ضد المبريالية المريكية وحلفائها، مهما كلفه ذلك من ثمن

 يعتبر عيد الشمس، عيدا بالغ الهمية للبشرية التي تحترم الزعيم العظي��م كي��م
 إيل سونغ، فعلى الرغم من أنني ل��م أزر جمهوري��ة كوري��ا الديمقراطي��ة الش��عبية م��ن
 قبل، إل أنني عرفت منذ طفول�تي أن الزعي�م العظي�م كي�م اي�ل س�ونغ مؤس�س كوري��ا

  وكان دائما1975وقائد ثورتها التي ألهمت كل أحرار العالم، زار الجزائر في عام 
.يدعم الجزائر ويساعدها



 وبهذه المناسبة السعيدة، مناس�بة عي�د الش�مس المواف�ق لتاري�خ الخ��امس عش�ر
 من أفريل، ذكرى ميلد الزعيم الفذد لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم إي��ل

 إل��ى الق��ائد المح��ترمأصالة عن نفسي ونيابة عن ك��ل أعض��اء جمعيتن��ا، سونغ، أتقدم 
 عبارات الود والحترام والتقدير، م��ع مش��اعرالتهاني المعبقة بكيم جونغ وون، بكل 

داقة مع الشعب الكوري  بكل فخر.كل الجزائريين الذين يقدرون الصد

 إننا ونحن نشارككم عن بعد، الحتفال بعيد الشمس، عيد ميلد كيم ايل س�ونغ
ر الص��داقة والتع��اون بي��ن  الزعي��م العظي��م الب��دي للش��عب الك��وري، نأم��ل أن تتط��ود
 ش��عبينا وبل��دينا لم��ا يخ��دم المص��الح المش��تركة لهم��ا، وأن يتج��اوزا ت��داعيات جائح��ة

"كورونا" في أقرب وقت.
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