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 سبتمبر / أيلول  ٣٠كلمة للرئيس الفلسطيني حممود عباس يخصص يوم 

 من كل عام يوماً للعلم الفلسطيني ملناسبة رفعه أمام 

2TP0Fمقر األمم املتحدة يف نيويورك

*
 

 .٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ نيويورك،

 

 يف نيويورك، املتحدة األمم هيئة مقر يف األوىل للمرة األربعاء اليوم الفلسطيني العلم رُفع

 ورئيس عباس، حممود فلسطين دولة رئيس بحضور كبيرة سياسية رمزية وله هام، حدث يف

 ورئيس مون، كي بان املتحدة األمم عام أمين وكذلك الوزراء، من وعدد الله احلمد رامي الوزراء

 ورئيس الفروف، سيرغي روسيا خارجية ووزير ليكيتوفت، موغينس املتحدة لألمم العامة اجلمعية

 .العامليين املسؤولين من آخر وعدد أوغلو، داود أحمد تركيا وزراء ورئيس سالم، تمام لبنان وزراء

 الرئيس املدخل على واألخضر واألبيض واألسود األحمر بألوانه الفلسطيني العلم رُفع وقد

 ملدينة احمللي بالتوقيت) ١٣٬١٥( الساعة حوايل يف إنشائها، منذ مرة وألول الدولية املنظمة ملقر

 على الذي الفاتيكان وعلم املتحدة، األمم يف األعضاء ١٩٣ الـ الدول أعالم جانب إىل نيويورك،

 .العضو غير الدولة بوضع يتمتع فلسطين غرار

 فلسطين دولة علم أرفع الفلسطيني شعبنا باسم: العلم رُفع أن بعد كلمته يف الرئيس وقال

 كل يف لشعبنا أقول نضالنا مسيرة من التاريخية اللحظة هذه ويف اليوم، املتحدة األمم مقر على

 .الوطنية هويتكم عنوان فهو عالياً فلسطين علم ارفعوا الشتات أو الوطن يف سواء تواجده مكان

                                                           

 :، يف الرابط اإللكتروين التايل")وفا("وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر *
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=205555 
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۲ 
 

 الذين ولألسرى الشهداء لكواكب نهديه وطنية وكرامة وفخر عز يوم إنه: الرئيس وتابع

 أماكن يف والصابر الصامد شعبنا وألبناء لهم وأقول العلم، هذا رفع يحاولون وهم وسقطوا ضحّوا

 .حماله ال آتٍ  الفجر بأن مكان كل ويف اللجوء

 كل من سبتمبر/ أيلول  من الثالثين اليوم هذا نعتمد فإننا اإلطار هذا من: الرئيس وأردف

 والسيد املتحدة لألمم العامة اجلمعية رئيس نشكر املناسبة وبهذه الفلسطيني، العلم يوم عام

 .احلاضرين الدول ممثلي وجميع املتحدة لألمم العام األمين

 الرئيسَ  املتحدة لألمم العامة اجلمعية ورئيس املتحدة، األمم عام أمين من كل هنّأ كما

 .االحتفال هذا يف للمشاركة بهجتهما عن معبّرين الفلسطيني، العلم برفع وشعبَنا

 


