
مقدمة تعبیر عن العید الوطني العماني

بسم هللا الرحمن الرحیم، وأفضل الصالة والسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیه وسلم
النبي األمي أشرف الخلق، وسید العالمین، أما بعد: إن تاريخ يومنا ھذا الثامن عشر من شھر
نوفمبر ھو أحد أھم التواريخ في تاريخ الوطن العربي عامًة، وتاريخ سلطنة عمان خاصًة، ففي

عمانشعبوقاماستقاللھا،الحبیبةعمانسلطنةنالتعام52حواليمنذالعظیمالیومھذا
بطرد االحتالل البرتغالي الذي عانت منه السلطنة لوقت طويل، ولھذا يحتفل الشعب العماني

في ھذا الیوم السعید بذكرى انتصاره، واستقالله من خالل مظاھر متعددة تعكس روح
السعادة، والفرحة في ھذا الیوم العظیم.

تعبیر عن العید الوطني العماني

إن العید الوطني العماني ھو أحد أھم األعیاد التي حدثت في سلطنة عمان، فھذا العید
بشكل خاص يروي، ويوضح ما مر به الشعب العماني قبل االستقالل، ولذلك سوف يتم

استعراض تعبیر عن العید الوطني العماني مع عناصره وھي:

معلومات عن العید الوطني العماني

إن ھذا الیوم ھو أحد أھم المناسبات التي حدثت في تاريخ الوطن العربي كافًة، فجمیع أبناء
الوطن العربي، وأبناء سلطنة عمان يحتفلون في ھذا الیوم من كل عام بعید االستقالل الذي

حصلت فیه السلطنة على حريتھا الدائمة، فكل أفراد الشعب العماني النساء، والرجال،
والكبار، والصغار يحتفلون بھذا الیوم بكل إخالص، وبكل سعادة تظھر بشكل واضح في مظاھر

احتفالھم بعیدھم الوطني، كما يتذكر الشعب العماني كل ما حققه األسالف من مجد، وانتصار
على العدو، حیث إن كل شبر في أرض عمان يحكي قصص عظیمة عن عزيمة الشعب

العماني، وعن كل ما حدث في سنوات االحتالل، وكیف انتصر الشعب في النھاية على كل
ظلم، وفساد، وندعو هللا أن يحفظ لنا عمان أرًضا، وشعبًا، وحضارًة، وجیًشا، وقیادًة سالمین من

كل شر، ناجین من ظلم.

كلمة بمناسبة العید الوطني العماني

التعبیريمكنالسنواتوتلكالعماني،الشعباستقاللعلىعام52ھذايومنامنذمرلقد
عنھا بأنھا سنوات فخر، سنوات كرامة، سنوات تقدم، سنوات ازدھار مر بھا الشعب العماني

منذ أن حصل على حريته من االحتالل البرتغالي، ولقد استطاعت سلطنة عمان أن تكون
الوطن األول في جمیع بلدان الوطن العربي الذي نال حريته وھو يحافظ على سالمة أرضه،

وتماسك شعبه يد واحدة مع الجیش الذي كان له الدور األكبر في التخلص من أي فساد، أو
ظلم، أو فترات تأخر مرت بھا السلطنة، ولھذا نتوجه في ھذا الیوم بالتھاني الخالصة من القلب

لكل فرد من أبناء الشعب العماني، والتھاني للقیادة الحكیمة الرائعة التي مثلت أكبر صور
التحدي، والفخر على مر العصور السابقة.

سبب االحتفال بالعید العماني



يرجع سبب االحتفال الشعب العماني في ھذا الیوم، الذي يمثل العید الوطني العماني إلى أن
ھذا الیوم ھو ذكرى مولد السلطان الراحل قابوس بن سعید سلطان السلطنة العمانیة، وھذا

الیوم يوافق الیوم الثامن عشر من شھر نوفمبر من كل عام، ولقد احتفلت عمان بھذا العید
ھذاقدمولقدقابوس،السلطانفیهحكمالذيالوقتنفسفيم1970عامفيمرةألول

السلطان مجموعة ممیزة من اإلنجازات الكبیرة التي مثلت عصور التقدم واالزدھار، ولقد عرف
عن السلطان قابوس أنه المؤسس الحقیقي لسلطنة عمان، ولذلك جعل الشعب العماني يوم

مولده ھو الیوم الذي تحتفل به عمان بعیدھا الوطني من خالل العروض الممیزة، واالحتفاالت
التي تعبر عن كل مشاعر الفخر، والسعادة واالنتماء إلى ھذا الوطن.

فعالیات الیوم الوطني لسلطنة عمان

االحتفال بالعید العماني له عدد كبیر من المظاھر المبھجة التي تدل على فرحة الشعب
العماني بقدوم ھذا العید، ولذلك سوف يتم التعرف فیما يلي على أھم مظاھر االحتفال بالعید

العماني:

تزيین جمیع الشوارع بعدد كبیر من الزينة الملونة، وخاصًة ألوان العلم العماني وھي●
األحمر، واألخضر، واألبیض.

تعلیق العديد من األضواء الملونة في مختلف الشوارع والموالت، والحدائق العامة.●
تغطیة جمیع الجسور الكبیرة بالعلم العماني، وبصور السلطان قابوس طوال ھذا الیوم.●
ارتداء الوشاح الوطني الذي يحتوي على علم عمان، أو صور للسلطان قابوس.●
عمل عروض عسكرية يقوم بھا الجیش العماني.●
تقديم الرقصات التي يقوم بھا في جمیع المدارس من أجل إظھار تقالید وعادات كل●

محافظة.
إطالق العديد من األلعاب النارية على مدار الیوم.●
ترديد األناشید العمانیة، وترديد النشید الوطني العماني.●
إقامة مسابقات متنوعة مثل سباقات الخیل العمانیة.●

خاتمة تعبیر عن العید الوطني العماني

في نھاية ھذا الموضوع، وفي نھاية يومنا ھذا ندعو هللا الكريم أن يحفظ لنا سلطنة عمان آمنة،
مستقلة، سالمة من كل شر، وأن يحفظ لنا الشعب العماني الباسل، القادر على تغییر كل ما

ھو ضد حريته، ورغباته، وندعو هللا أن يحفظ لنا الجیش العماني القوي، المنتصر، القاھر لكل
عدو، المتصدي لكل محتل، وفي النھاية نسأل الرحمة للسلطان قابوس سلطان عمان الراحل،

والسالم، والدوام للقیادة الحالیة التي ساھمت بشكل كبیر في تقدم، وتطور سلطنة عمان
حتى ھذا الیوم.


