
 

 

 كلمة عن ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي باالنجليزية

يتم تناول الكلمات االفتتاحية بمناسبة يوم الشهيد في جميع الفعاليات الثقافيّة التي تقوم على إحياء تلك المناسبة الوطنيّة، 

 الكلمة االفتتاحية اآلتية:وعن ذلك نطرح 

In the name of God, we begin the activities of the great occasion in which we talk about one 

of the main figures upon which the pillars of the state are based, on the element of sacrifice 

that was present and strongly in many tracks, because the occasion of Martyr’s Day is the 

occasion of the Emirati man throughout the ages, as the country celebrates on this 

anniversary With the first of December of every year of my birth, in appreciation of those 

great efforts and those great sacrifices on all fronts, whether in diplomatic missions, and 

whether in the paths of the police and internal security services, and in the most prominent 

sector, which is the UAE army, which participates, accompanied by family and brothers from 

the Gulf countries, in preserving Yemen's sovereignty, and the restoration of legitimacy, so 

we stand with that occasion with all respect, so that the blessings of prosperity and stability 

may last for us . 

 ترجمة كلمة عن ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي باالنجليزية 

نبدأ فعاليات المناسبة العظيمة التي نتحدّث بها عن واحدة من الّشخصيات األساسيّة التي تقوم عليها أركان الدّولة،  بسم هللا 

على عنصر التضحية الذي كان حاضًرا وبقّوة في كثير من المسارات، ألّن مناسبة يوم الّشهيد هي مناسبة اإلنسان  

في هذه الذّكرى مع األول من ديسمبر لكّل عام ميالدي، تقديًرا لتلك الجهود اإلماراتي على مّر العُصور، حيث تحتفل البالد 

الكبيرة، وتلك التضحيات العظيمة على كافّة الجبهات، سواء في البعثات الدبلوماسيّة، وسواء في مسارات أجهزة الّشرطة  

ألهل واألشقاء من دول الخليج في الحفاظ  واالمن الدّاخلي، وفي القّطاع األبرز وهو الجيش اإلماراتي الذي يُشارك برفقة ا

 على سيادة اليمن، واستعادة الّشرعيّة، فنقف مع تلك المناسبة بكّل احترام، لتدوم علينا بركات الرفاهية واالستقرار.

 كلمة افتتاحية باإلنجليزي عن ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي

تحرص الِجهات على افتتاح الكثير من المناسبات الثقافيّة ورعايتها باللغة اإلنجليزيّة وبمختلف اللغات لتصل رسالة تلك  

 المناسبة إلى جميع القلوب، وفي ذلك نطرح الكلمة اآلتية:

Hello everyone, the anniversary of today's occasion is very different from any other occasion, 

because it is an occasion that calls for pride and pride, and calls for respect and standing 

firmly with the details of this memory in which we deal with the martyr, that noble person 

who gave his life for the sake of the homeland, and whose blood was shed on its borders from 

For the safety of the family and loved ones, and for the name of the homeland to be raised 

and its flag to remain high in the sky, as the government of the Arab Emirates approved the 

occasion of the official holiday on the first of December for each Gregorian year, so that it 

would be our window on those sacrifices, and our window on caring for the families of the 

martyrs and extending a helping hand to them, so that we may pray With that trust, they 

attained a position worthy of their sacrifices, and a position worthy of the special status of the 

United Arab Emirates, and here are legions of heroes grazing the frontiers of the war in 

Yemen to restore legitimacy and preserve the territorial integrity of brotherly Yemen . 

 ترجمة كلمة افتتاحية باإلنجليزي عن ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي

مرحبًا بكم جميعًا، إّن ذكرى مناسبة اليوم تختلف كثيًرا عن أية مناسبة أُخرى، ألنّها مناسبة تدعو للفخر واالعتزاز، وتدعو 

نسان النّبيل الذي قدّم حياته في سبيل لالحترام والوقوف بكّل حزم مع تفاصيل هذه الذّكرى التي نتناول بها الشهيد، ذلك اإل

الوطن، ونزفت دماؤه على حدوده من أجل سالمة األهل واالحبّة، ومن أجل أن يُرفع اسم الوطن وتبقى رايته عالية في  

ذتنا  السماء، حيث أقّرت حكومة اإلمارات العربيّة مناسبة اإلجازة الّرسميّة في األول من ديسمبر لكّل عام ميالدي، لتكون ناف

على تلك التضحيات، ونافذتنا على رعاية أسر الّشهداء ومد يد العون لهم، لنصل بتلك األمانة إلى المكانة التي تليق  



 

 

بتضحياتهم، وتليق بالمكانة الخاصة بدولة اإلمارات العربيّة، وها هي جحافل األبطال ترعى ثغور الحرب في اليمن  

 اليمن الّشقيق. الستعادة الشرعية والحفاظ على وحدة أراضي

 كلمة الصباح لإلذاعة المدرسية عن يوم الشهيد اإلماراتي باالنجليزية

ننتقل بأسماعكم الّطيبة إلى فقرة كلمة الصباح التي يتحدّث بها زميلنا عن ذكرى يوم الشهيد اإلماراتي بكّل فخر واعتزاز،  

 وبحروف اللغة اإلنجليزيّة، فليتفّضل مع كثير من الّشكر:

My fellow students, the martyr is the school from which we learn giving, and from which we 

learn fulfillment and commitment to the covenant with the homeland. And to take care of the 

trust that they left for us, which is the trust of the homeland, and to return to the memory of 

those great paths of redemption, so we engrave it in our memory, so that it will be the sun 

that illuminates the horizons of the future for us, because we deserve life, we deserve 

construction, and we deserve to be present globally at all levels, we celebrate the Emirati 

Martyr’s Day Whose blood was shed for his homeland on the first of December of each year, 

asking God to write mercy on all of them, and peace and God’s mercy be upon you. 

 اإلماراتي باالنجليزيةترجمة كلمة الصباح لإلذاعة المدرسية عن يوم الشهيد 

زمالئي الّطالب، إّن الّشهيد هو المدرسة التي نتعلّم منها العطاء، ونتعلّم منها الوفاء وااللتزام بالعهد مع الوطن، إّن الّشهيد 

نُقدّر   هو حكاية الخير التي تزورنا مع كّل إشراقة شمس، لتُخبرننا أنّنا ضّحينا من أحجل حياة كريمة لكم، فمن الجدير بنا أن

تلك التضحيات العظيمة، وأن نرعى األمانة التي تركوها لنا، وهي امانة الوطن، وأن نعود بالذّاكرة إلى تلك المسارات  

العظيمة من الِفداء، فنحفرها بذاكرتنا، لتكون الّشمس التي تُضيء لنا آفاق المستقبل، ألنّنا نستحّق الحياة، ونستحّق البناء،  

يا على كافة األصعدة، نحتفل بيوم الّشهيد اإلماراتي الذي نزفت دماؤه فداًء لوطنه في االول من ونستحّق الُحضور عالم

 ديسمبر لكّل عام، سائلين هللا أن يكتب عليهم الرحمة جميعًا، والّسالم عليكم ورحمة هللا.


