
52 العماني الوطني اليوم عن قصير تعبير
لحتالل كان وقد ح كيف كلهم، عمان سلطنة أهل قلوب اتال للاي للفرتة بمثابة هو للعماني للوطني للعيد إنن
أينما بالطيرلن للتمامة بدأت تاى للسلسلة الك لنفرجت إن فما للتمامة اطوق للاي للسلسلة مثل للبلد يخنق
لتالل أي ومن لساالل أي من للدلئم للاترر بضرورة كلهم للبلد أهل ييذكر للعماني للوطني لليوم إنن اشاء،
هي ما إلى للبلد وصول في ساهمت يد لكل فهنيئئا للرأي، مصادرة تاى أو ثقافيئا أو فكريئا لتالحئ كان سولء
هذل لبلدي هنيئئا وليقول عاليئا رأسه عماني كل وليرفع للعريقة، وللتضارة للثقافي لحنفااح من لليوم عليه

وللمان للمن بدولم ا دلئمئ ا ولندعو للعظيم .للاترر

للطفال العماني الوطني العيد عن تعبير
لحباسامة عمان للرض، هذه على للتياة ونبض وللروعة للجمال مركز عمان للرض، هذه على ا جنة عمان
اتررت للذي لليوم للسعيد لليوم بهذل نتافل أح لنا كيف كافة، للمولطنين أفوله على اراسم أن يجب للاي للولى
ويا للتضارة أرض يا عمان ووجوهنا، قلوبنا علت للاي لحباسامة يقال أن تاول للذي للمتال أيدي من بلدنا يه
بنا اضيق عندما إليها نلاجئ للاي للدلفئة وللضتكة للعظيم للوطن أنت وللقلوب، للوجوه اعالي فرتة ويا مجدها
لرضه سيدئل يكون أن إح رضي ما للذي للكبير، للشعب هذل لبناء أنامي أني وأفخر عماني أني أفخر للتياة،

للجميع يتارمه ل دساورئ للعريقة اقاليده من ويجعل .ولبلده

سهل العماني الوطني العيد عن تعبير
وللمان بالمن عليها منن أن واعالى ابارك ا تامدة لليادي ارافع نوفمبر من عشر للثامن وفي عام كل في
عمان، صوراي عيني نصب أضع للعام هذل من يومم كل في للااشم، لحتالل يد من وللاترر ولحساقرلر

للجوع من أبناؤها وييعاني متالة وهي للولى للصورة ا لمن للثانية وللصورة خيرلاها، نيهبت أن بعد وللذي وللفقر
للتضارة مهد يا عمان للنناس، من أتد اوصيات عن بعيدئل اشاء كما ااريخها اخطن أن ولساطاعت اتررت
ا تامدين للمطر واتت للستر في للنجوم نرلقب ونتن وتين وقت كل في نفوسنا اعالي فرتة ويا للولى

وللعافية وللصتة وللعطاء للخير بدولم لوللينا دلعين نعمه على .وشاكريه

العماني الوطني بالعيد الحتفال مظاهر عن تعبير
لليوم لهذل لحتافال مظاهر في أجدد أن أتاول عام كل وفي عامم إلى عامم من أناظرها للاي للولى عمان فرتة
اضيء للاي للنارية لللعاب خلل من فرتاي أظهر أن للعام هذل من يوم كل في جاهدئل أعمل إنني للعريق،

رلئعة عسكرية بعروض أمنها ا أدلم عمان سلطنة فيه اخرج للذي للذهبي للعام ييصادف لما أفرح وكم للسماء،
بهذه لنتافل للصايرة قريانا إلى وأبي وأمي أعود ا لمن أفرح وكم للعريق، للبلد لهذل أنامي أني فأفخر وشيقة
أح عليها وياار أرضه ييتب عماني لي ييمكن ح عمرهم، في وأطال ا أدلمهم وجداي جدي مع للمناسبة

للعظيم لليوم هذل في عاليئا به واطير قلبه للفرتة .اتاضن

للطفال العماني الوطني اليوم عن تعبير
علمها أدلعب وأنا ولدت ن مم يا للروح صديقة يا عمان للولى، للفرتة ومهد أجدلدي وأرض أرضي يا عمان
من قدمنا وكم للعلم، هذل عن ل كثيرئ أعرف صرت ولليوم للسماء ازين مزخرفة أوحنئا إح منه أفقه فل بناظري
للمتال ذلك أعلم أرولتنا اقال للاي للعلم عن بديلئ للسماء هذه في للعلم هذل ليعلو ة وجمن عظيمة اضتيات
ما أدري ح بالدموع مليئة وعيوني للعظيم للبلد هذه عن للن أكاب خيرلانا، ويسرق أرضنا يتال أن أرلد للذي



ا وأسأل لليوم، هذل في اتاضني كلها للمشاعر هذه أنن أعلم ولكني فرح؟ أم لعازلز أم فخر دموع وأهي نوعها
مجيب سميع إننه ولحساقرلر للمان فرتة علينا ييعيد أن .للعظيم

المدرسة في العماني الوطني العيد عن تعبير
للعالمين رب إلى للدعولت وارافع لحباسامات ننشر لليوم هذل في إنننا أي عمان في للوطني للعيد يوم هو لليوم
فأجد مدرساي سماء إلى أاطلع للمتالين، أيدي من وللعباد للرض اترير على أجدلدنا أعان أن وللشكر بالتمد
للتضارة أرض يا عمان لدي، ولحعازلز للفخر مشاعر كل ييدلعب وكأن روتي يتاضن عاليئا مرفرفئا علمي
اتاضن لن لليوم هذل في بتاجة عائلة كل لنن وذلك عطلة يوم لليوم هذل لم علمت للن للجمال، مسقط ويا

ذلك في ييشارك أن إح عماني كل يسع فل للمتال، من بخلصنا ا فرتئ للوطنية للعرلس اقيم وأن ا بعضئ بعضها
كلها صلاه في باسامرلره ويدعوه وللمان للمن دولم على ا ويتمد .للعرس

بالنجليزي العماني الوطني اليوم عن تعبير
Oman is the first friend who has never deprived me of her tenderness or
kindness, but has always been the hand that raised me and helped me get rid
of the difficulties I live in How can I not love this land that grew up among its
crops and played in its arms, and how can I not celebrate its independence
day after it was able to draw for itself an entity of its own far from every
treacherous or hypocritical Oman is the smile of the East. It is the constant joy
in our souls and hearts. It is the sun that shines in my heart every day
Congratulations to you, Oman, on this great day, and I ask Almighty God,
Lord of the Great Throne, to make you one of the safe countries at all times
and when.

علي اربت للاي لليد ا دلئمئ كانت بل عطفها من وح تنانها من ا يومئ ترمت ما للاي للولى للصديقة عمان
زروعها بين نشأت للاي للرض هذه أتب ح أن لي كيف أعيشها للاي للصعوبات من للاخلص على وساعدني
بها ا خاصئ كيانئا لنفسها ارسم أن لساطاعت أن بعد لساقللها بيوم أتافل ح أن لي وكيف أتضانها في ولعبت

للاي للشمس وهي وقلوبنا نفوسنا في للدلئمة للفرتة هي للشرق لباسامة هي عمان منافق أو غادر كل عن بعيدئل
من يجعلك أن للعظيم للعرش رب للعظيم ا وأسأل للعظيم لليوم بهذل عمان يا لك هنيئئا يوم، كل قلبي في اشرق

وتين وقت كل في للمنة .للبلد

2022 عمان لسلطنة الوطني اليوم عن قصير تعبير
إلى أمي من أسامع وأنا للعظيم بلدي يا نمت ما ل كثيرئ كله، للخير وأنت عام كل بل بخير وأنت عام كل عمان

للسعادة وعمان للخير عمان يا ونفوسنا قلوبنا للفرتة طرقت ما ل كثيرئ للعظماء، أبطالك وأمجاد أمجادك تكايات
كنت للذي لليوم بهذل أفرح أن إح أساطيع ح وأنا عمان يا أبدأ أين من أعلم ح للمجيد، لليوم هذل وذكر بذكرك

عيونه في إح نفسي أرى ح للذي للبلد أيها لحساقرلر عليك يديم أن للعظيم ا أسأل فيه، عظيمة سيدة زلت وما
شيء كل لك هنيئئا للكريم، لليوم هذل في لباساماك لك هنيئا عمان، يا للتشا ورلعية للقلب تبيبة يا مرآاه، .وفي
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