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كلامت عفوية خطتها أنامل األطفال يف املرحلة االبتدائية من داخل الصف 

اإللكرتوين احتفاًء بالعيد الوطني املجيد، وتقديراً للدور الرائد ملرشوع جاللة 

امللك حمد ملدارس املستقبل..

كلامت محبة وامتنان لجاللته يحفظه الله، صيغت بعفوية يف لحظة وفاء لقائد 

املسرية

هذه الكلمات...
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�شكرًا، كلمة نقولها من الأعماق، وبكل حب وامتنان، تخرج 

ب�شدق القلوب وروح امل�شاعر من اأبناء لوالدهم الفا�شل احلنون

�شكرًا لك بابا حمد على ما فعلت وما �شتفعل 

�شكرًا لك بابا حمد على حبك وعطفك وحنانك

�شكرًا لك بابا حمد على قلبك الدافئ وحنانك املتدفق 

هذا قليل يف حقك يا اأبي احلنون فنحن اأبناوؤك 

وكل اأبنائك يفخرون بالتعبري عن �شكرك وحبك يا مليكنا 

وحبيبنا 

على ما فعلته لنا، على اأياديك البي�شاء ... 

حبي وعرفاين لك منذ �شغري، وقد جالت و�شالت يف خاطري 

ويف خاطر كل طفل م�شاعر تختزل الكتاب اإىل �شطور، وال�شطور 

اإىل كلمة 

قلبي بنب�شه قبل فكري اأن�شدها حلنا دافئًا وهو يقول 

»�شكرًا بابا حمد« 

لأعلن بلحن الطفولة، طفل من بني الأطفال، ل�شانه رطب بــ« 

�شكرًا بابا حمــد «

ابنكم 

حممد اأحمد حممد زيدان 

املعري االبتدائية للبنني

 

�شكرًا بابا حمد 

على عطائك لهذا الوطن 

�شكرًا على رفع ا�شم البحرين عاليًا 

و�شكرًا على كل ما بذلته من اأجل رفع م�شتوى التعليم واملدار�س 

لنا 

ابنكم

 علي �سويدان 

الرفاع الغربي االبتدائية للبنني
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اأتقدم بالأ�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن زمالئي طالب املرحلة 

البتدائية بال�شكر والمتنان ل�شاحب نه�شة التطوير وحامل 

�شعلة التعليم يف مملكتنا احلبيبة جاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة، والد اجلميع، على تطوير املدار�س وجعلها مدار�س 

للم�شتقبل، واإدخال ال�شفوف الإلكرتونية، وجعل التعليم اأكرث 

متعة، لقد جلعت حياتنا فرحة وجعلت مدار�شنا منارة، وعقولنا 

نرية...

ف�شكرًا لك ياوالد اجلميع ..

يحفظك ربي ...

ابنكم 

�سيف اأحمد �سيف 

مدر�سة اأم احل�سم االبتدائية للبنني

 بابا حمد، تعجز الكلمات يف التعبري عن مدى حبنا وامتناننا 

ووفائنا لك يا بابا حمد، فكنت وما زلت الأب احلنون العطوف 

الكرمي على اأبنائه.

�شكرًا يا بابا حمد على ما وفرته لنا من اأجهزة حديثة يف 

مدر�شتنا، من خالل م�شروع مدار�س امل�شتقبل، فقد اأ�شبحت 

احل�شة الدرا�شية اأكرث ت�شويقًاومتعة. هذا امل�شروع اجلميل 

الرائد الذي يحمل اأ�شم جاللتكم حفظكم اهلل.

با�شم جميع طالب مدر�شتنا ن�شكرك ونتمنى للبحرين مزيدًا من 

الزدهار يف ظل قيادتكم يا بابا حمد. 

ابنكم

حممود عبدالرحيم الري�س 

ع�سكر االبتدائية االإعدادية للبنني
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مرمي �سالح احلواج

 - 11 �سنة - 

حف�سة االبتدائية للبنات

في�سل عادل اإبراهيم 

- 12 �سنة - 

 عراد االبتدائية االإعدادية للبنني
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عندما اأدخل ال�شف الإلكرتوين واأمل�س باأ�شابعي ال�شورة 

اللكرتونية. لأبحر يف الدر�س اأعلن باأعلى �شوتي:

»ت�شلم يا بابا حمد، يحفظك ربي ويطول عمرك ويدوم عزك على 

ديرتنا«. 

�شكرًا والدنا العزيز ومليكنا الغايل على كل ما قدمت ململكة 

البحرين.

كلنا فداك وفدى البحرين الغالية... 

 

ابنتكم  

مرمي علي حممد 

امل�ستقبل االبتدائية للبنات

    �شيدي ووالدي جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، اأرفع 

لكم اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ملا قدمتموه يف جمال التعليم 

الإلكرتوين يف البحرين، حفظكم اهلل وادام جمدكم، وجعل 

البحرين عزيزة مبا وهبكم اهلل من حكمه. 

ياربي احفظ مليكنا ذخرًا ووطننا عزيزًا قويًا... اإنك جميب 

الدعوات..

ابنكم

مناف جمال �سالح علي 

�سعد بن ابي وقا�س االبتدائية للبنني
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اآمنة قا�سم عبداهلل

 - 11�سنة - 

االأندل�س االبتدائية للبنات

في�سل عادل عبدالرحيم

  - 12 �سنة - 

عراد االبتدائية االإعدادية للبنني
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 ها نحن نعي�س زمن التقنية احلديثة والتطور العلمي الهائل، 

والبحرين تواكب هذا التطور مب�شروع عظيم جعلنا ن�شاير العامل 

مبا فيه من اإبداعات؛ لأنه م�شروع جاللة امللك حمد بن عي�شى. 

وبهذه املنا�شبة اأريد اأن اأرفع هذه الكلمة اإىل مليكنا حمد:

اللهم احفظ مليكنا عزًا وذخرًا للوطن، وراعيًا للتعليم.

ابنكم

ح�سني عبد علي 

مدر�سة ابن �سيناء االبتدائية للبنني

 �شكرًا بابا حمد

فقد اأ�شاأت لنا درب العلم والعمل

وزرعت فينا حب الوطن 

للغد ما�شون ولبناء املجد �شاعون 

بقيادتكم يامليكنا الغايل

مدار�شنا اأ�شبحت بف�شلكم

مدار�س للم�شتقبل، ومنارات للعلم والإبداع.

ابنكم

فرا�س عادل جواد 

الوادي االبتدائية للبنني
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ح�سة خالد �سلمان 

- 7�سنوات - 

فاطمة بنت اخلطاب االبتدائية للبنات -

عبداهلل علي جمعة 

- 12 �سنة - 

عراد االبتدائية االإعدادية للبنني
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يف البداية اأبعث ر�شالة �شكر لوالدنا جاللة امللك حمد حفظه اهلل 

ورعاه على هديته القيمة، والتي متثلت مب�شروع جاللة امللك حمد 

ملدار�س امل�شتقبل، فقد اأ�شحى التعليم اليوم لكافة املراحل اأكرث 

متعة وت�شويقًا.

ون�شعر نحن اأطفال البحرين اأننا حمظوظني بهذا امل�شروع وبهذا 

امل�شتوى  من التعليم الإلكرتين.

ابنكم

مهدي عبا�س 

اأ�سامة بن زيد االبتدائية للبنني

اإليك يا ملكنا احلبيب اأكتب هذه الكلمات من ابنك الذي يجل�س 

على مقاعد الدرا�شة.

مهما قلنا من عبارات ال�شكر والعرفان لن نوفيك حقك على ما 

تقوم به من اأجلنا وحتلم به مل�شتقبلنا.

وح�شبنا م�شروع مدار�س امل�شتقبل الذي وظف تكنولوجيا 

املعلومات وطّور نظام التعليم يف البحرين.

�شكرًا بابا حمد

ابنكم

ح�سني عبد علي عبد الر�سول 

مدر�سة ابن �سينا االبتدائية للبنني
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حواء ح�سن ليمونت

-  11�سنة - 

االإميان اخلا�سة

حممد �سادق اأحمد باقر

 - 11 �سنة -

 اأبو العالء املعري االبتدائية للبنني




