
 

 

 

  52 العماني الوطني العيد

 

 الوطني العيد مناسبة على األضواء إلقاء من ُبد   ال العماني، الوطني العيد حفل مقدمة إدراج قبل

 الوطني بعيدها الُعمانية السلطنة تحتفل حيث رحابه، بين يحملها التي التاريخية وخلفيته العماني،

 فيه تم   الذي اليوم وهو ميالدي، عام   كل   في الثاني تشرين/نوفمبر شهر من عشر الثامن في

 كما األصعدة، كافة على والتطور واالزدهار العمرانية الحضارة وبناء البالد استقاللية تحقيق

 ميالد بعيد االحتفال تاريخ أيًضا يوافق حيث -هللا رحمه- قابوس الراحل السلطان تكريم يتم   وفيه

 .اليوم السلطنة فيه تنعم الذي والتطور الحضارة وراء كان من الراحل، السلطان

 

  العماني الوطني العيد حفل مقدمة

 

 اليوم وقوفونا يسعدنا كم الكريم، الحضور أي ها ورحماته عليكم هللا سالم الرحيم، الرحمن هللا بسم

 والخمسين، الثاني الوطني عيده في له واالنتماء الفخر بمشاعر ويمتثلُ  للوطن، يدعو واحد بقلب  

 الُمستقل الُعماني واإلنسان والروح، الوطن، واستقالل ربوعه، بين الحرية راية يحمل الذي العيد

 سيادتها وتحقق ت البرتغالي، االستغالل أيدي من البالد فيه تطهرت يوم   وحضارته، وثقافته بفكره

 برايتنا وحريتنا، بمجدنا، اليوم نحتفل بفضلهم من الُعمانيون أجدادنا من عديدة تضحيات   بفضل  

 فيه ُنعب ر كبرى، أهمية   اليوم هذا نولي وأن لنا ُبد   فال ُعمان، وطننا سماء في عالًيا ُترفرف التي

 العربية، الدول جميع قبل استقاللها نالت التي السلطنة للسلطنة، بانتماءنا الشغف مشاعر عن

دين اليوم نقف االستقالل، هذا على عديدة لقرون   وحافظت  سوًيا ومتعاونين للوطن والءنا ُمجد 

 .لبالدنا واالزدهار التطور مسير نحو قُدًما الُمضي على

 

  مكتوبة 52 العماني الوطني العيد حفل مقدمة

 

نا بدايةً  الكريم، حضورنا  في واألجمل لقلوبنا، األقرب لعل ها مناسبة في اليوم العزيزة وقفتنا يسر 

 عام   كل   وفي عاًما وخمسون اثنان عليه مر   الذي الوطن، عيد إن ه الحبيبة، سلطنتنا تاريخ

 دولة أي قبل استقاللها نالت التي السلطنة من جزء   بأن نا والعز   الفخر مشاعر معه يستحضرُ 

ت بقوة   ووقفت أخرى، عربية  ولد أيًضا وفيه والصراعات، االستغالل محاوالت لجميع وتصد 

م من خيرُ   الراحل السلطان جاللة وهو أال الكثير، ُعمان وازدهار نجاح تحقيق طريق في قد 

 مر   سلطان   أعظم ووالدة الوطن، والدة يمثل نوفمبر من عشر فالثامن -ثراه هللا طي ب- قابوس

 على بفخر   وسار االزدهار راية استلم من هيثم سلطاننا علينا وحفظ تعالى، هللا رحمه عليها،

د بوطننا نفخرُ  والنجاح، التطور سكك على بالسلطنة ليحط   األجداد، دروب  هذا نفحات مع ونجد 

 سبيل في والُمضي ازدهاره، تحقيق على بالعزيمة ووالءنا له، المحبة مشاعرنا أنفاس اليوم

 .تطوره



 

 

 

  52 العماني الوطني العيد عن جميلة حفل مقدمة

 

 واعتزاز   بشموخ   نقف بأن لنا بد   ال الذي العظيم بعيدها تحية، وألف سالم   ألف الحبيبة، لُعمان

 به الذي العظيم، اليوم بهذا الفرحة مشاعر عن تعبيًرا جميًعا نحتفل وأن علينا، بحلوله وفخر  

 سماءها في بشموخ   ُترفرف التي العظيمة ورايتها سيادتها به وتحقق ت استقاللها، السلطنة نالت

ة  الدول، بين االستقالل وتحقيق الحرية نيل في األولى كانت وعمان نفخر ال كيف األبية، الحر 

د  الوطن لمعالم واالنتماء الفخر ومشاعر قلوبنا، في البهجة عبيرُ  اليوم هذا نسمات مع تتجد 

 هذا مع عديدة، عصور   مدى على باالزدهار حافاًل  عظيًما مجًدا يحمل الذي ولتاريخه العماني،

 وللشعب للوطن وتهاني مباركات هيئة   على لترتسم الفخر مشاعر المحبة الكلمات تختصرُ  اليوم

 .فيه األفراح بهجة وأدام وطننا، هللا حفظ كافًة، الُعماني

 

  باالنجليزي العماني الوطني العيد عن حفل مقدمة

 

I begin with the whiffs of this blessed day, by directing the best loving 

words, woven with the fabric of joy and pride on this national day, with 

which the radiance of life is renewed in our hearts, and evokes the 

greatness of the history that our ancestors wrote with their blood that 

was sacrificed to live this memory today in safety, peace and 

independence within the sky of our country, the eighteenth It is the 

birth of the homeland in which it gained its freedom after the 

Portuguese tried to impose their influence on the lands of the Sultanate 

of Oman, to overflow the feelings of our patriotic ancestors with 

enthusiasm and rejection of influence, and to offer a sacrifice to achieve 

independence is the most precious thing they have. and giving it its right 

to be described. We must stand proudly to inculcate feelings of 

patriotism in our souls, We renew our belonging and our loyalty to be 

good. Sons of our country, we go with them in the paths of reform and 

prosperity. 

 

  نيالعما الوطني العيد عن حفل مقدمة ترجمة

 



 

 

 الفرحة بنسيج المغزولة الُمحبة، الكلمات أطيب بتوجيه الُمبارك، اليوم هذا نفحات مع أبدأ

د معه الذي الوطني، اليوم بهذا والفخر  التاريخ عظمة وتستحضر قلوبنا، في الحياة إشراقة تتجد 

 ضمن واستقالل وسالم بأمان اليوم الذكرى هذه لنحيا فداءً  المبذولة بدمائهم أجدادنا سطره الذي

 فرض البرتغاليون حاول أن بعد حريته به نال الذي الوطن مولد هو عشر فالثامن وطننا، سماء

 والرفض بالحماس الوطنية أجدادنا مشاعر لتفيض الُعمانية، السلطنة أراضي على نفوذهم

 هذه بتاريخ لنحتفل نجتمع اليوم نحن وها يملكون، ما أغلى االستقالل لتحقيق فداء وتقدم للنفوذ،

 فال الوصف، في حق ها وإيتاءها عنها للتعبير العبارات وال الكلمات تكفي ال التي الطيبة الذكرى

د ُنفوسنا، في الوطنية مشاعر لنرسخ   بشموخ نقف أن لنا ُبد    ألن ووالءنا االنتمائي تالحمنا ونجد 

 .واالزدهار االصالح، دروب في معه نمضي لوطننا، أبناء   خير نكون

 

  ومميزة جديدة العماني الوطني العيد عن مقدمة

 

 الثاني بعامه علينا ُيطل   الذي العظيم، اليوم هذا نفحات مع المشاعر تفيض كم الحبيب، وطني

د والخمسين، ه ونيل الحبيب، وطننا باستقالل فرحتنا لُيجد   في بسالم ُترفرف التي مجده وراية عز 

 األمل ُشعلة مصدر تكون أن المناسبة لهذه ُبد   وال عظيًما، يكون بأن لليوم ُبد   فال اآلمنة، أراضيه

تنا، صالح طريق في أجدادنا كما لنسير   نفوسنا، في  من والرفعة الدول، بين سيادتها وتحقيق أم 

 الفخر ُتعيد التي المناسبة، هذه نفحات مع لتكبرُ  الوطنية والمحبة لتزيُد، المشاعر إن   عالًيا، شأنها

د لنفوسنا  بالحب تنبض ومشاعرنا اليوم نحتفل العماني، الوطن تراب إلى االنتماء بها وُنجد 

 .جميًعا قلوبنا في حضورها العزيزة المناسبة لهذه والعظمة

 

 


