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52مقدمة عن اليوم الوطني العماني   

اليوم الوطني من أهم األيام بالنسبة لي ولكل مواطن مخلص يحب الوطن ، لذلك أشعر عندما أكتب عن هذه 

المناسبة وكما يقول  المناسبة أن السعادة والرغبة تغمرني ، وأحب أن أكتب بقلم من كلمات حب وفخر يليق بهذه

 الشاعر

 لدي دولة أعدك بعدم بيعها *** وال أرى نفسي إال مالك الخلود

52تعبير قصير عن العيد الوطني العماني   

يوم االستقالل معلم هام في التاريخ العماني. إنه يمثل نهاية التدخل البريطاني في المنطقة وبداية حقبة جديدة في 

حتفاالت رفع العلم واالستعراضات. يستمتع الناس أيًضا باالحتفاالت الثقافية مثل تاريخ عمان. يتميز اليوم با

الحفالت الموسيقية وقراءات الشعر. باإلضافة إلى ذلك، يتم االحتفال باليوم الوطني أيًضا بأحداث رياضية. في 

نذ االستقالل ، احتفلت م -يوليو من كل عام، يشارك آالف األشخاص في هذه األحداث لالحتفال باستقاللهم.  19

األمة باستقاللها كل عام بحدث رياضي. االحتفال األول كان مباراة كرة قدم بين عمان وفلسطين. وأعقب ذلك 

مباريات الكرة الطائرة بين منتخبات تمثل عمان والمملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك ، أقيمت مباريات 

عمان والمملكة العربية السعودية. ال تحظى هذه األحداث بشعبية لدى  كرة القدم بين منتخبات وطنية تمثل

باإلضافة إلى ذلك ، يحتفلون باليوم بتعبير  -المعجبين فحسب ، بل تعد أيًضا بمثابة إعداد جيد للمسابقات الدولية. 

ئد وطنية تمدح ملكه أو ثقافي ؛ ومع ذلك ، فإن هذا التعبير فريد من نوعه لألمة. وبهذه المناسبة يتلو الشاعر قصا

االحتفال بوطنهم. كما يعبر عن حب الوطن من خالل اختياره للكلمات والقوافي. باإلضافة إلى ذلك ، يؤدي 

الراقصون رقصات تقليدية تكريماً لتراثهم. من خالل كل هذا ، يأملون في التباهي بثقافتهم للعالم وإلهام الدول 

احداث رياضيه. كما يعبرون عن حب الوطن من خالل القراءات الشعرية  األخرى للسعي وراء هوياتهم الفريدة.

ومراسم رفع العلم والحفالت الموسيقية. في هذا الوقت من العام ، يجتمع المواطنون من جميع مناحي الحياة 

 .إلظهار حبهم لبلدهم وملكهم في هذا اليوم التاريخي

52خاتمة تعبير اليوم الوطني العماني   

شير إلى أن اليوم الوطني العماني، على عكس األيام األخرى، ال يمكن التفكير فيه بساعات أو دقائق، إنه أخيًرا ، أ

يوم يمثل سنوات من اإلنجاز والعمل الجاد الذي قام به آباؤنا حتى وصلنا إلى مستوى التطور الذي وصلنا 

ونواصل المسيرة بإذن هللا إليه . 
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