
ما ھو العید الوطني الكویتي
العید الوطني الكویتي ھو ذكرى استقالل الكویت عن المملكة المتحدة، وفي ھذا الیوم تعطل

منذوھذاعام،كلشباطفبرایرشھرمن25بتاریخالكویتجمھوریةفيالرسمیةالجھات
كلشباطفبرایرشھرمن26التحریرعیداحتفاالتمعھتتزامنكماللمیالد،1992عام

عاٍم أیضاً، وقد حازت الكویت على استقاللھا في عھد الشیخ عبدهللا السالم الصباح وكان
عینھالتاریخوفيللمیالد،1961عاممنحزیرانیونیوشھرمن19تاریخفيھذا

بالعام التالي شھدت جمھوریة الكویت أول احتفال وطني كویتي بعید االستقالل في عام
حزیرانیونیو19فياالحتفاالتإقامةفيالكویتجمھوریةواستمرتللمیالد،1962

أمیريمرسومصدرأنإلىللمیالد،1964و1962عاميبینمیالديعامكلمن
واعتالءاالستقاللعیدمنكلبدمجیقضيللمیالد1964عاممنآیارمایو18بتاریخ
شباطفبرایر25فياالستقاللعیدتاریخوأصبحمعاَ،الحكمالصباحالسالمهللاعبداألمیر

ذلكفيوالسببللمیالد،1965عامبدایةمنذالمرسومتطبیقوكانمیالدي،عامكلمن
نظراً ألن الصیف في الكویت شدید الحرارة، ویحول ھذا دون إقامة احتفاالت كبیرة تلیق
بمثل ھذا الیوم العظیم، ومنذ ذلك الحین تحتفُل الكویت في عید استقاللھا في ھذا التاریخ،

وبات یطلق على ھذا التاریخ اسم العید الوطني.
تعبیر عن العید الوطني الكویتي مكتوب

ال شيء أسمى من الوطن ومن أرضھ، فعلى أرضھ سالت دماء الشھداء الطاھرة لتطھر
األرض من رجس المستعمر، وتدحره خارج حدود األرض الطاھرة، وقد َسطر الشھداء

أروع مالحم البطوالت للحفاظ على األرض واستقاللیتھا وسیادتھا، ولیعبدوا الطریق أمام
جیل المستقبل، إلیك موضوع تعبیر عن العید الوطني (استقالل الكویت عن الوالیات

المتحدة):
مقدمة تعبیر عن العید الوطني الكویتي

میالدي،شھٍركلمنشباطفبرایر25تاریخفياستقاللھابعیدالكویتجمھوریةتحتفُل
وھو من أھم األیام على اإلطالق في عین أبنائھا، وھذا الیوم عطلة رسمیة، تعطل فیھ كافة
القطاعات العامة والخاصة وتقیم االحتفاالت، وتشترك كافة شرائح المجتمع في ھذا العرس

الوطني.
عرض تعبیر عن العید الوطني الكویتي

العید الوطني الكویتي من أثمن األعیاد بالنسبة للشعب الكویتي، ففي ھذا الیوم استطاعت
جمھوریة الكویت الحصول على سیادتھا واستقاللھا من المملكة المتحدة، وھو یوم وطني

ومناسبة مرموقة یحتفل فیھا كافة أبناء الكویت، ففي ھذا الیوم تعطل الجھات الحكومیة
كلمنفبرایر25تاریخفيوھذاالوطني،بالعرسلالحتفالوالخاصةالعامةالرسمیة

شھر میالدي، ویتزامن مع ھذا العید في الیوم التالي احتفاالت یوم التحریر، وھذا في یوم
میالدي.عامكلشباطفبرایرشھرمن26



وكانت قد حازت جمھوریة الكویت على استقاللھا في عھِد الشیخ الموقر عبدهللا السالم
نفسوفيللمیالد،1961عاممنحزیرانیونیوشھرمن19بتاریِخكانوھذاالصباح،

التاریخ في العام المقبل تم االحتفال بعید االستقالل واستمرَّ االحتفال في ھذا التاریخ إلى
عیديمنكلبدمجیقضيأمیريمرسومإصدارتمحیثللمیالد،1964عام
كلبدمجیقضيللمیالد1964عاممنآیارمایو18بتاریخأمیريمرسومصدرأنإلى

من عید وأصبح تاریخ عید االستقالل واعتالء األمیر عبد هللا السالم الصباح الحكم معاً،
المرسومھذاتطبیقوتممیالدي،عامكلمنشباطفبرایر25فياالحتفالیومویكون
لھذاالوطنيبالعیداالحتفالتغییرفيالسببوكانللمیالد،1965عامفيرسميبشكٍل

التاریخ ھو الحرارة الشدیدة التي تلقاھا ھذه الجمھوریة في فصل الصیف والتي تحول عائقاً
دون القیام باحتفاالٍت ضخمٍة تلیق بمثل ھذا الیوم وھذه الذكرى العظیمة، ومنذ ذلك الحین

إلى یومنا ھذا یطلق على ھذا الیوم التاریخي اسم العید الوطني.
خاتمة تعبیر عن العید الوطني الكویتي

وھكذا نكون قد وصلنا إلى نھایة موضوعنا ھذا الذي تعرفنا من خاللھ أن العید الوطني ھو
یوم عظیم، وذو شأن رفیٍع لدى أبناء الكویت، وتكثر في ھذا الیوم االحتفاالت والمظاھر

الوطنیة، ویشارك فیھ كافة شرائح المجتمع، وتعم السعادة والفرحة والبھجة بھذا الیوم على
كافة أبناء الكویت.

تعبیر عن العید الوطني الكویتي باإلنجلیزي
بعد أن أرفقنا لكم موضوع تعبیر باللغة العربیة عن ھذا العید في جمھوریة الكویت، سوف

نقدم لكم ترجمة الموضوع باللغة اإلنجلیزیة:
مقدمة تعبیر عن العید الوطني الكویتي باإلنجلیزي

The Republic of Kuwait celebrates its independence on
February 25 of every Gregorian month, which is the most
important day ever in the eyes of its people. This day is official,
in which all public and public sectors are disrupted and
celebrations are held, and all segments of society participate in
this national wedding.

عرض تعبیر عن العید الوطني الكویتي باإلنجلیزي
The Kuwaiti National Day is one of the most precious holidays
for the Kuwaiti people. On this day, the Republic of Kuwait was
able to obtain its sovereignty and independence from the
United Kingdom. It is a national day and a prestigious occasion
in which all the people of Kuwait celebrate. The date of
February 25 of each Gregorian month, and coincides with this



holiday on the following day, the Liberation Day celebrations,
and this is on February 26 of every Gregorian year.
The Republic of Kuwait had gained its independence during the
reign of the distinguished Sheikh Abdullah Al-Salem Al-Sabah,
and this was on the 19th of June of the year 1961 AD, and on
the same date the next year the Independence Day was
celebrated and the celebration continued on this date until 1964
AD. Issuance of an Emiri decree merging each of the two Eids
Until an Emiri decree was issued on May 18, 1964 AD,
stipulating the merging of both Eid and the date of
Independence Day and Prince Abdullah Al-Salem Al-Sabah’s
ascension to rule together, and the day of celebration will be on
February 25 of each Gregorian year, and this decree was
officially applied in 1965 AD, The reason for changing the
celebration of the National Day to this date was the intense
heat that this republic received in the summer, which prevented
the holding of huge celebrations worthy of such a day and this
great memory, and since then to this day this historic day is
called the National Day.

خاتمة تعبیر عن العید الوطني الكویتي باإلنجلیزي
Thus, we have come to the end of our topic, through which we
learned that the National Day is a great day of high importance
to the people of Kuwait, and national celebrations and
manifestations abound on this day, and all segments of society
participate in it, and happiness, joy and delight permeate all
Kuwaitis on this day.


