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مدير مدرسة الحكمة الدولية
Finally, thank you for the support of
parents. Thank you for your attendance
to events such as Parents Information
Night and Parent-Teacher Afternoon, the
guidance you provide to your children
and for your ongoing patience and
commitment to Al Hekma.
Have an enjoyable winter break.

هــا نحــن نقتــرب مــن العطلــة الشــتوية التــي
ســتكون فرصــة جيــدة للراحــة ،وقضــاء الوقــت
مــع العائلــة واألصدقــاء ،والتفكيــر فــي كل مــا
حققنــاه حتــى اآلن .وكــم أنــا فخــور بطالبنــا
وبطاقــم العامليــن فــي المدرســة لمقــدار
تفانيهــم فــي إنجــاز المهــام الدراســية اليوميــة
وتوفيــر البيئــة التعليميــة التــي تســاعد علــى إثــراء
عقــول طالبنــا .وهــا هــم طالبنــا مســتمرون فــي
تنميــة معارفهــم ومهاراتهــم مــع اســتمرار تطــور
مدرســتنا.
لقــد شــهد طالبنــا طــوال العــام الدراســي
وتمــم
إدماجـ ًـا أكبــر للتكنولوجيــا ضمــن دروســهمّ .
التعليــم المعــزَّ ز بالتكنلوجيــا فــي الصــف أنشــطة
متنوعــة مثــل المختبــرات االفتراضيــة ،والواقــع
االفتراضــي ،والتفكيــر النقــدي وإجــراء التجــارب
العلميــة.
ولكــن مــا يعــزّ ز التعلــم المتميــز الذي يتلقــاه طالبنا
هــي فــرص اإلثــراء الغنيــة المقدمــة لهــم .فهــذه
الفــرص تمكّــن طالبنــا مــن أن يمثلــوا مدرســة
الحكمــة بفخــر كســفراء داخــل المجتمــع .ومثــل
هــذه المهــام تطـ ّـور مهاراتهــم فــي فهــم العالــم
ـس التعاطــف مــع
تنمــي حـ ّ
واالندمــاج معــه ،كمــا ّ
أفــراد مجتمعهــم.

to share and learn new experiences with
other people in the community.
Students learned the importance of
being healthy and safe; visits during
Health Week from Fitness First, Al Kindi
Specialized Hospital, Clear Optical
Vision team and Al Duaa Dental Center
reminded our students of the importance
of self-maintenance. A visit by the
General Directorate of Traffic reminded
students of the importance of traffic
safety.
Students and staff also demonstrated the
importance of seeing the lighter side of
life; Pajama Day, Hat Day, Puppet shows,
and Clash Day were all well supported.
At the same time, High School students
continue their preparations for life
beyond Al Hekma through work
experience programs and university
applications.
What I have mentioned is a mere snapshot
of all that happens here. All such events
can only happen through the dedication
of staff. I am very proud of the staff! Not
only through their hard work but in their
continued Professional Development
through bespoke training events tailored
to their needs. The impact of this is seeing
a continuous improvement in classroom
teaching which ultimately is benefitting
the learners in the class.

As we reach the winter break, it is a
good opportunity to rest, spend time
with family and friends and reflect on
how much we have achieved so far. I
am immensely proud of our students
and staff in how much dedication is
committed to our daily tasks of study and
educational provision, helping to enrich
the learner’s mind. As we continue to
grow as a school, our students continue
to grow in their knowledge and skillsets. Throughout the academic year,
students have experienced increased
technology integration in lessons: Virtual
labs, Virtual Reality, Critical Thinking and
experimenting, have complemented
blended learning technology integration
in the classroom.
But what enhances the outstanding
learning experiences our students receive
are the superb enrichment opportunities
presented to them. Such opportunities
enable our students to proudly represent
Al Hekma as ambassadors within the
community. During such quests, they
develop their global citizenship skills
and grow caring hearts.
Events that include ‘Think Pink’ bake sale
and the ‘Bahrain Bay Walkathon’ saw
our students raise awareness and funds
for the Breast Cancer Society in Bahrain.
On World Children’s Day, our students
visited Bahrain Down’s Syndrome Center,

وقــد ســاعدت الفعاليــات التــي شــملت بيــع
المخبــوزات فــي االحتفاليــة التوعويــة بمــرض
ســرطان الثــدي ،وســباق المشــي فــي خليــج
البحريــن فــي تمكيــن طالبنــا مــن المســاهمة فــي
زيــادة الوعــي لديهــم بقضايــا المجتمــع ،وجمــع
التبرعــات لجمعيــة ســرطان الثــدي فــي البحريــن.
وفــي يــوم الطفــل العالمــي زار طالبنــا مركــز
ّ
وتعلــم
البحريــن لمتالزمــة داون بهــدف تبــادل
التجــارب الجديــدة مــع اآلخريــن فــي المجتمــع.
ّ
تعلــم الطــاب أهميــة أن يكونــوا بأمــان
لقــد
تمــت خــال
وبصحــة جيــدة؛ عبــر الزيــارات التــي ّ
أســبوع الصحــة مــن قبــل مركــز «فيتنيــس
فيرســت الرياضــي» ،و»مستشــفى الكِ نــدي
التخصصــي» .كمــا ذ ّكــر فريقــي مركــز «بصريــات
الرؤيــة الواضحــة» ومركــز «الدعــاء لألســنان»
طالبنــا بأهميــة االهتمــام بأنفســهم .وقــد زار
مدرســتنا ممثــل عــن «المدیریــة العامــة للمــرور»
وألقــى علــى الطــاب محاضــرة حــول أھمیــة
الســامة المروريــة.
وأظهــر الطــاب والموظفــون أيضـ ًـا أهميــة رؤيــة
الجانــب الممتــع مــن الحيــاة؛ فيــوم البيجامــة،
ويــوم القبعــة ،وعــروض الدمــى ،ويــوم اللبــاس
تفاعــا مــن الجميــع.
منســق لقيــت كلهــا
الغيــر
ً
ّ

وفــي الوقــت نفســه ،واصــل طــاب المرحلــة
الثانويــة اســتعدادهم للحيــاة خــارج مدرســة الحكمة
مــن خــال برامــج الخبــرة العمليــة والتطبيقــات
الجامعيــة.
عينــة ممــا يجــري
إن مــا ذكرتــه مــا هــو إال مجــرد ّ
فــي المدرســة .فلــم تكــن لــكل هــذه الفعاليــات أن
تتـ ّـم لــوال تفانــي طاقــم العامليــن فــي المدرســة،
ً
جــدا بهــم! ليــس فقــط مــن خــال
وإننــي فخــور
تطورهــم المهنــي
عملهــم الــدؤوب ولكــن فــي
ّ
المســتمر مــن خــال الــورش التدريبيــة المخصصــة
التطــور
الحتياجاتهــم .ونــرى أثــر ذلــك فــي
ّ
المســتمر لطريقــة التعليــم فــي الصــف والــذي
يصــب بالنتيجــة فــي تطويــر التعليــم الصفــي.
ّ
ً
أخيرا ،أود أن أشــكر اآلباء واألمهات على دعمهم
المســتمر .أشــكركم علــى حضوركــم للفعاليــات
مثــل ليلــة المعلومــات لآلبــاء واألمهــات ولقــاء
المدرســين ،والتوجيــه الــذي تقدمونــه ألوالدكــم
وعلــى صبركــم المســتمر ودعمكــم لمدرســة
الحكمــة الدوليــة.
تمنياتي لكم بقضاء عطلة شتوية ممتعة،
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لبيك اللهم لبيك!
أقــام قســم التربيــة اإلســامية فــي مدرســة
الحكمــة الدوليــة (أســبوع الحــج التعليمــي)
فــي الفتــرة  2017/10/5-4و الــذي يهــدف
إلــى تدريــب الطلبــة علــى أداء مناســك الحــج
بصــورة عمليــة ،مــن خــال تجهيــز القاعــة
الكبــرى بمجســمات مصــغ رة لــكل مناســك
الحــج  ،بحيــث يقــوم الطــاب بلبــس مالبــس
اإلحــرام و أداء جميــع المناســك ابتــداء
مــن الميقــات و انتهــاء برمــي الجمــرات و
التحلــل مــن اإلحــرام  ,ويأتــي هــذا النشــاط
إيمانــا مــن مدرســة الحكمــة بتنــوع أســاليب
التدريــس و ربــط الطالــب بصــورة عمليــة بمــا
يتعلــم دمجــا بيــن النظريــة و التطبيــق .هــذا
وقــد شــهد االســبوع تفاعــا كبيــرا مــن قبــل
الطلبــة  ،وفرحــوا بشــرب مــاء زمــزم و تنــاول
تمــور المدينــة و حصولهــم علــى هديــة
الحجــاج فــي نهايــة المناســك .

AL HAJJ at AlHekma,
!A journey of a lifetime
The Religion department at AHIS held
Al Hajj educational week for its students
to teach them the exact rites of Al hajj.
At the auditorium, the department set a
hajj simulation including a mini Kabbah,
Arafah, Safa and Marwa, Muzdalifah,
Al Meqat, Mina and Rami Al Jamarat.
Students wore Al Ihram clothing and
practiced the rites. AHIS conducts this
activity annually in order to raise the
religious awareness in its students by
practicing and applying Al Hajj rites in
their own school.

THE GREAT
!MIGRATION.

احتفالية الحكمة
بالهجرة النبوية

أقــام قســم التربيــة اإلســامية فــي مدرســة
احتفــاال بمناســبة الهجــرة
الحكمــة الدوليــة
ً
النبويــة الشــريفة بتاريــخ 2017/9/18حيــث
ً
شــرحا عــن أحــداث الهجــرة
تضمــن الحفــل
والفوائــد المســتفادة منهــا ،ومشــاهدة
فيلــم عــن الهجــرة النبويــة وقــدم الطلبــة
كلمــات وقصائــد وأناشــيد فــي مــدح رســول
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ،واختتــم
االحتفــال بمســابقة عــن الهجــرة النبويــة
ويأتــي هــذا االحتفــال ضمــن سياســة
المدرســة بربــط الطالــب بتاريخــه ودينــه
وثقافتــه.
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In collaboration with the school policy
to get our students connected to their
religion together with their history, the
Religion Department in AHIS has held
a celebration on 18/9/2017 marking
Prophet
Muhammad’s migration. The
celebration included an elaboration of
the outcome and the moral lessons of
immigration.
Moreover, the students watched a movie
in which there was a brief overview of
the previously mentioned events. Hence,
the students proved their participation
and active cooperation through given
activities such as reciting some poem,
praising Prophet Muhammad, together
with some other competitions

RANA THIKRALLAH
KG ASSISTANT PRINCIPAL
أ .رنا ذكرالله
مساعد المدير لقسم الروضة

I would like to thank all parents who
attended our Parent Teacher meeting in
November. As educators, we value your
commitment to your child’s learning. The
teaching staff would also like to extend
a huge thank you to all parents who
provided a wonderful support on all KG
activities. Your contribution was valuable
!and very much appreciated

expectations. We have had a monthly
focus to reinforce and celebrate student
success in specific areas. We are striving
to instill positive expectations that lead to
life-long skills. We have so many exciting
events and learning opportunities in
January that our students won’t want
to miss, as a school we will continue
focusing on promoting a high level of
learning culture and resources will be
allocated to furnishing an inviting place
and environment for learning.
As always, we appreciate your support to
help us to ignite innovation and learning.

As we close out the year, I want to thank
you all for a wonderful first semester. It’s
hard to believe we have already reached
the Winter Break.

Let’s have an AMAZING 2018 TOGETHER
at AHIS! HERE WE GO

Over the last couple of months, we
have been focusing on school-wide

أود أن أشــكر جميــع أوليــاء األمــور الذيــن حضــروا اجتمــاع أوليــاء األمــور مــع الهيئــة التدريســية فــي نوفمبــر ،كمدرســة وهيئــة تعليميــة نحــن
نقــدر الجهــود البنــاءة لمتابعــة الطلبــة األعــزاء .كمــا يــود أعضــاء هيئــة التدريــس أن يقدمــوا شــكرا كبيــرا لجميــع اآلبــاء واألمهــات الذيــن قدمــوا
دعمــا رائعــا لجميــع أنشــطة الروضــة .مســاهمتكم كانــت جـ ً
ـدا قيمــة ولكــم منــا كل التقديــر
ونحــن نختتــم الســنة ،أريــد أن أشــكركم جميعــا علــى الفصــل الدراســي األول رائــع .مــن الصعــب أن نصــدق أننــا قــد وصلنــا بالفعــل إلــى
اســتراحة الشــتاء
على مدى الشهرين الماضيين ،كنا نركز على التوقعات على مستوى المدرسة.
لقــد كان لدينــا تركيــز شــهري لتعزيــز نجــاح الطلبــة فــي مجــاالت عــدة .ونحــن نســعى جاهديــن لغــرس التوقعــات اإليجابيــة التــي تــؤدي إلــى
إكســاب الطلبــة المهــارات المطلوبــة لمســتقبل بنــاء .وكمــا يســرنا إعالمكــم انــه لدينــا الكثيــر مــن النشــاطات المبتكــرة وفــرص التعلــم فــي
ينايــر التــي ال يــود الطلبــة األعــزاء تفويــت فرصــة المشــاركة بهــا ،كمــا ســوف نســتمر فــي التركيــز علــى تعزيــز مســتوى عــال مــن ثقافــة
التعلــم اإليجابــي وكل مــا يلــزم مــن مــوارد لتحقيــق الغايــة المرجــوة
كما هو الحال دائما ،نحن نقدر دعمكم لمساعدتنا إلشعال فتيلة االبتكار والتعلم....

!OUR MEDAL IS GOLD
AHIS U16 Basketball Team won the 1st
place in BAS league for private schools
on Saturday October 28, 2017 at Al
Naseem international school.
7 schools participated in the tournament
with two groups A-B (AHIS, Al Nasseem
school, kanoo school, Al Nor school,
Talent school Al Rawabi and Hiwar
school).
AHIS Team won all games and clinched
the first place proudly among the
participant schools.
Congratulations sharks.

بطالت السلة يتألقن!
فــاز فريــق كــرة الســلة للمرحلــة اإلعداديــة بالمركــز األول خــال بطولــة كــرة الســلة للمــدارس الخاصــة التــي أقيمــت فــي مدرســة النســيم يــوم
الســبت الموافــق الثامــن والعشــرين مــن اوكتوبــر  ، 2017شــارك بالبطولــة ســبع مــدارس خاصــة ضمــن مجموعتيــن وهــي مدرســة النســيم
 ،مدرســة كانــو  ،مدرســة النــور  ،مدرســة المواهــب  ،مدرســة حــوار  ،مدرســة الروابــي باإلضافــة لمدرســتنا.
نبارك لطلبتنا هذا الفوز متمنين لهم دوام التفوق والنجاح
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CRAZY
!HAT DAY
Here at Al Hekma International School, the
Elementary Student Council Committee
members arranged a very exciting Crazy
Hat Day on the 12th of October 2017.
The students were super enthusiastic
about this event and participated with
the craziest, astonishing and creative
hats one can think of.
I would like to take this opportunity to
thank our lovely students and parents
who kept a very high spirit of this
school activity and participated with
immense creativity. The Student Council
Committee members had to face great
difficulty in choosing the winning hats
from each class as all the students were
wearing the best hats.
The Winners for the Crazy Hat Day are:
Tuly Munzer Abdelqader – 1A
Muath Abdul Rahman Almuqahwi – 1B
Juwairia Sharef Thabit – 1C
Maheen Abdullah Albaqali – 1D
Abdul Rahman Obaidali – 2A
Yousuf Mohamed Alsalam – 2B
Ali Yasser Alawi – 2C
Yousuf Abdul Rahman – 3A
Sajeda Abbas ali – 3B
Ganna Mohamed Salam – 3C
Celine Imad Marie – 4A
Zeina Ahmed Elagaty – 4B
Fatima Matooq – 4C
Alhanoof Ali Hussain – 5A
Noor AlAnni – 5B
Ahmed Nadeem Baik – 5C
The Student council Committee member
highly appreciate the effort of each and
every student who participated and I
would like our students to know that we
will be planning many more exciting and
fun activities for them this year.
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احدث الصيحات في يوم القبعات !

مــع بــدء العــام الدراســي الجديد،نظــم أعضــاء لجنــة “مجلــس طلبــة المرحلــة االبتدائيــة” بمدرســة
الحكمــة الدوليــة يــوم  12أكتوبر/تشــرين أول الجــاري“ ،يــوم القبعــة المجنون”،وســط حمــاس منقطــع
النظيــر مــن جميــع طــاب المرحلــة االبتدائيــة للمشــاركة فــي فعاليــات هــذا الحــدث المثيــر والفريــد مــن
نوعــه
الطريــف فــي األمــر هــو تلــك الصعوبــات التــي واجههــا أعضــاء لجنــة التحكيــم فــي اختيــار القبعــات
نظــرا لتنوعهــا وتميزهــا ،حيــث أختــار الطــاب نمــاذج مبهــرة لقبعــات مجنونــة تعبــر عــن
الفائــزة،
ً
شــخصيتهم ورؤيتهــم للحيــاة
ً
١٦فائزا:
وقد أعلنت اللجنة عن اختيار
توالي منزر عبد القادر من الصف األول أ
معاذ عبر الرحمان المقهوي من الصف األول ب
چويرية شريف ثابت من الصف األول ج
مهين عبد الله البقالي من الصف األول د
عبد الرحمان عبيدلي من الصف الثاني أ
يوسف محمد السالم من الصف الثاني ب
علي ياسر علوي من الصف الثاني ج
يوسف عبد الرحمان من الصف الثالث أ
ساجدة عباس علي من الصف الثالث ب
جنة محمد سالم من الصف الثالث ج
سيلين عماد ماري من الصف الرابع أ
زينة احمد العجاتي من الصف الرابع ب
فاطمة معتوق من الصف الرابع ج
الهنوف علي حسين من الصف الخامس أ
نور العاني من الصف الخامس ب
احمد نديم بيك من الصف الخامس ج
وأعضــاء اللجنــة إذ يقدمــون شــكرهم الجزيــل لجميــع الطــاب المشــاركين لروحهــم العاليــة وإقدامهــم
علــى التفاعــل فــي هــذه المســابقة .
وكمــا تنــوه المدرســة عــن تنظيمهــا للعديــد مــن األنشــطة والفعاليــات المثيــرة خــال الفتــرة المقبلــة،
والتــي تتطلــع لمشــاركة مثمــرة مــن جميــع طــاب مدرســتنا الغاليــة

نعيــش اليــوم فــي هــذا العالــم الواســع وكأنــه أصبــح
قريــة صغيــرة وذلــك بفضــل ســهولة الوصــول إلــى
المعلومــات مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة ( اإلنترنــت
)  ،لذلــك ,وجــب علينــا ترســيخ القيــم األساســية التــي
يحتاجونهــا أبناؤنــا الطلبــة والتــي تســاعدهم علــى فهــم
الســلوكات الصحيحــة والســلوكات الخاطئــة  ،وهــذا مــا
نســعى لتحقيقــه فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة مــن
خــال األنشــطة األكاديميــة واألنشــطة الالمنهجيــة (
مثــل حصــص التجمــع إســبوعيا).
وفــي شــهر ينايــر ســنركز علــى قيمــة تعتبــر مــن القيــم
األساســية وهــي قيمــة ( التعــاون )  ،فهــذه القيمــة
النبيلــة تمكنهــم مــن التعامــل مــع اآلخريــن وتقبــل
وجهــات نظرهــم.
ومــن خــال حصــة التجمــع ســيقوم قســم التربيــة
اإلســامية بإعــداد برنامــج حــول التعــاون اإليجابــي فــي
اإلســام وفوائــده  ،بينمــا قســم المواطنــة ســوف
يوضــح للطلبــة كيــف أن التعــاون يســاهم فــي جعــل

العالــم مــكان آمــن وأفضــل  ،مــن خــال محاكاتهــم
لإلجــراءات والقــرارات المنبثقــة مــن مكتــب األمــم
المتحــدة للشــؤون اإلنســانية.
وأيضــا ســيقوم معلمــي الصفــوف بتعييــن مهــام يتــم
ً
إنجازهــا مــن خــال عمــل تعاونــي جماعــي.
كمــا أن أوليــاء أمــور الطلبــة سيســاعدوننا علــى غــرس
هــذه القيمــة النبيلــة لــدى أبناءنــا الطلبــة خــال الشــهر
المقبــل مــن خــال اســتكمال أنشــطة العمــل الجماعــي
معــا  ،أو تنظيــف
داخــل المنــزل .فبإمكانهــم إعــداد وجبــة ً
معــا  ،أو حتــى اســتكمال مشــروع المدرســة.
الغرفــة ً
كمــا أننــي أتطلــع إلــى ســماع ردود أفعــال أوليــاء األمــور
والمعلمــون والطلبــة حــول مــدى نجــاح وغــرس قيمــة
التعــاون وأثرهــا علــى ســلوكات الطلبــة خــال الشــهر
المقبــل.

demonstrate to students how collaboration makes the world
better place by allowing student to simulate the actions and
decisions taken in UN and UNECO.
Home room teachers will assign the classroom jobs, and explain
to students that organized positive team work always pays off.
We encourage our parents to help us instill this core value
in our students during the upcoming month by completing
group work activities at home and comment on efficiency of
the outcome.
You can prepare a meal together, or clean a room together or
even complete a school project.
I am looking forward to hear back from my students, teachers
and supportive parents, how successful will the implementation
of Collaborative Core Value be during the upcoming month of
January.

هيا نمضي
أجمل أألوقات!
نظمــت المدرســة يومــي اإلثنيــن  9أكتوبــر واألربعــاء تجمعــا دعائيــا لتعريــف
الطــاب بطبيعــة النــوادي المدرســية هــذا العــام الدراســي والمتاحــة
لمشــاركة الطلبــة فيهــا تبعــا لهواياتهــم ورغباتهــم الشــخصية
وتحظــى أنديــة وأنشــطة هــذا العــام بالعديــد مــن التنــوع مثــل العلــوم
والموســيقي واللياقــة البدنيــة وحــل المشــكالت اإلمالئيــة وغيرهــا كذلــك
هنــاك األنشــطة المنضمــة حديثــا مثــل الواقــع االفتراضــي ونــادي الســينما
وفنــون الدفــاع عــن النفــس  ،وفــي نهايــة العــرض قــام طلبــة المرحلتيــن
المتوســطة والعليــا بتعبئــة اســتبانة مبدئيــة الختيارهــم النــادي المناســب
لهــم .

MAYA HARB
ELEMENTARY
ASSISTANT PRINCIPAL
أ .مايا حرب
المدير المساعد
للمرحلة االبتدائية

In a world where information is easily accessible and everything
is connected, we all need to work on the implementation of
essential Core Values. Core Values of AHIS are the fundamental
beliefs and the guiding principles that dictate student’s
behavior and can help them understand the difference
between right and wrong. Our core values are of paramount
importance that woven and exemplified into every academic
and extracurricular activity of the school community.
In January, the elementary school will be focusing on core
value: COLLABORATIVE
A collaborative student is able to work effectively with others,
by considering other perspectives and point of views.
During assembly, the religion department will prepare a
program about positive collaboration in Islam and the benefits
of team work. As for Social studies department, they will

CLUBS FESTIVAL:
!THE SHARKS WAY
In order to promote for the school clubs and to develop our
student’s skills and hobbies, a clubs festival was held for ES on
Monday, October 9th and for MS/HS on Wednesday, October
11th in the school Auditorium during the assemblies periods.
Students had the opportunity to explore different clubs such as
experimental science, Gymnastics, music and more. New clubs
were launched for this term such as Virtual reality, film club,
astronomy, and Martial arts.
Middle & High school students filled an online survey to
evaluate the festival and provide us with their suggestions.
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رحلة إلى مجلس النواب والشورى!
زار طلبــة مدرســة الحكمــة الدوليــة مبنــى مجلــس النــواب والشــورى،
وحضــروا جانبــا مــن الجلســات ،والتقــى طلبتنــا مــع بعــض أعضــاء مجلــس
الشــورى والنــواب اطلــع فيــه الطلبــة علــى الــدور الكبيــر لمجلســي النــواب
و الشــورى ودور المــرأة البحرينيــة فــي هــذا العمــل الوطنــي الكبيــر حيــث
أن المدرســة مشــاركة فــي تطبيــق الحقيبــة التوعويــة للمجلــس األعلــى
للمرأة،وتأتــي الزيــارة تزامنــا مــع احتفــاالت المملكــة بيــوم المــرأة البحرينيــة و
اليــوم الوطنــي المجيــد وكانــت الزيــارة يــوم الثالثــاء الموافــق . 2017/12/5

كل عام والمرأة البحرينية بخير!
احتفلــت مدرســة الحكمــة الدوليــة احتفــاال بهيجــا بمناســبة يــوم المــرأة
البحرينيــة ( المــرأة فــي المجــال الهندســي ) حيــث تزينــت المدرســة
بإنجــازات المجلــس األعلــى للمــراة ،ولبســت الطالبــات الثــوب البحرينــي
الجميــل ،وأنتــج الطلبــة فيديــو عــن آمــال وواقــع المــرأة البحرينيــة  ،وقدمــوا
كلمــات فــي هــذا المجــال فــي لقــاء ضــم المهندســة ريمــا عبــاس الصفــار
حيــث تبادلــت خبرتهــا وعرضــت عــن أهميــة المجلــس األعلــى للمــراة وأهــم مــا
يميــز اعمــال المــرأة فــي المجــال الهندســي .
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A TRIP TO THE PARLIAMENT
AND THE AL SHURA COUNCIL

Al Hekma International School had piloted a trip to the Bahraini
Parliament and the Consultative Council at Tuesday, 5/12/2017,
where our students enjoyed their presence by meeting some
of the members of the parliament and attending part of the
sessions. Through their visit, our students got acquainted with
the great and vital role played by the Parliament members
together with the indispensable role of the Bahraini women
together with the Supreme Council of Women to develop the
Bahraini Society.
This trip is one of the reflections done upon the Bahraini
Woman Day Celebration.

!HAPPY BAHRAIN WOMEN’S DAY
Out of respect to the vital role played by the Bahraini women,
and bordered within the goals of the Supreme Council for
Women, the Civics Department celebrated the Bahraini Women
Day on 3rd December 2017.
Female students dressed in the Bahraini national costume
(Jalabya). Moreover, a tutorial lecture delivered by Engineer.
Rima Abbas AlSaffar to let people aware of how a Bahraini
woman engineer is a success at her career.

!A GOLDEN PIECE OF ART
The primary school students in Al Hekma International school
participated in the (My Colors) competition in collaboration
with the Ministry of Education & Abdul-Jabbar Kooheji group.
Under the supervision of the school art teacher Mrs. Eman
Soliman, the following students drew creative graphics in the
theme of the competition. These students received certificates
of appreciation from the Kooheji group.
The students are:
Fatima Mohsen Shams
G7A
Zainab Hani Alzarra
G 8A
Aleena Zulfiqar Haidar
G9A
)Mahum Asad Payam Asad G9A (First rank

مسابقة ألواني
شــارك طــاب المرحلــة االبتدائيــة بمدرســة الحكمــة الدوليــة فــي
مســابقة ألوانــي بالتعــاون مــع مجموعــة عبــد الجبار الكوهجــي ووزارة
التربية والتعليم تحت أشــراف مدرســة الفن أ.إيمان ســليمان برســم
رســومات مبدعــة تحاكــي موضــوع المســابقة وتلقــت ثــاث طالبــات
وهــم فاطمــة شــمس و زينــب الزهــار والينــا ذو الفقــار شــهادات
تقديريــة بينمــا فــازت الطالبــة ماهــم اســد بالمركــز األول وحصلــت
علــى الشــهادة التقديريــة وبعــض الهدايــا مــن الجهــة المنظمــة.

تأثير الواقع االفتراضي
على التعلم !
فــي نهجهــا لمواكبــة التكنولوجيــا الجديدة  ،أطلقت مدرســة الحكمــة
الدولية في هــذا العــام الدراســي  2018 -2017دروس حول الواقــع
االفتراضي لتكــون جــزءا مــن تقنيــات التعلــم المنفــذة فــي الفصــول
الدراســية.و بذلــك ،فقــد ســنحت لطالبنــا الفرصــة بــا ســتخدام
نظــارات الواقــع االفتراضــي فــي مواضيــع مختلفــة بمــا فــي ذلــك
حــل المشــاكل الرياضيــة فــي حصــص الرياضيــات ،و استكشــاف
الفضــاء الكواكــب فــي حصــص العلــوم  ،إلــى جانــب زيــارة األماكــن
التاريخيــة والدينيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم خــال حصــص الدراســات
اإلجتماعيــة و التربيــة اإلســامية.
هــذه التجربــة التعليميــة التــي تمتــع بهــا طالبنــا ،كانــت نقلــة كبيــرة /
نوعيــة فــي أدوات التدريــس والتقنيــات ،حيــث ال يوجــد حــد لالبتــكار
والتعــاون واإلبــداع.

THE IMPACT OF VIRTUAL
!REALITY ON LEARNING
In its approach to keeping up with the new technology, Al
Hekma International school lunched the VR lessons for this
academic year 2017-2018 to be part of the learning techniques
implemented in classrooms.
Our students had the opportunity to use the VR glasses in
different subjects, they solve mathematical problems in math,
explored the space and planets in science, visited historical and
religious places around the world in social studies and religion.
This learning experience that our students had was a huge
transition in the teaching tools and techniques where there is
no limit for innovation, collaboration and creativity.
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خــال األشــهر الثــاث الماضيــة  ،انشــغل طلبة مدرســة
الحكمــة بالعديــد مــن األنشــطة التربويــة مثــل أســبوع
الصحــة  ،أســبوع القــراءة والكتابــة  ،التجــارة الماليــة ،
مســابقة الخطابــة  ،االحتفــال بالعيــد الوطنــي والعديــد
مــن األنشــطة األخــرى  .بــكل فخــر تــم اختيــار اثنيــن مــن
طلبــة المرحلــة الثانويــة للمشــاركة بمســابقة GPIC
للبحــث العلمــي كمــا تــم اختيــار طالبــة مــن المرحلــة
الثانويــة للفــوز بمســابقة «ألوانــي» مــن بيــن جميــع
المشــاركين مــن المــدارس الخاصــة والحكوميــة .
لقــد حقــق فريــق الحكمــة العديــد مــن االنجــازات الرياضية
فــي مجــال كــرة القــدم  ،كــرة الطائــرة  ،ألعــاب القــوى
وغيرهــا.
مدرســة الحكمــة تهتــم بمشــاركة أوليــاء األمــور فــي
المســيرة التعليميــة ومــن هــذا المنطلــق نحــث أوليــاء
األمــور الكــرام علــى تشــجيع أوالدهــم علــى المراجعــة
اليوميــة والمهــارات والــدروس التــي تــم تخطيهــا فــي
الربعيــن األول والثانــي مــن العــام الدراســي  .كمــا نأكــد

علــى أهميــة القــراءة لتعزيــز مهارتــي القــراءة والكتابــة
فــي اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة .
مــن أهــداف المدرســة هــذا العــام تدريــب الطلبــة علــى
مهــارة «حــل المشــكالت» لذلــك ســيتم ارســال واجبــات
متعلقــة بهــذه المهــارة (بشــكل أســبوعي ) عبــر األجنــدة
األســبوعية للطلبــة .
ومــن القيــم التــي اختارهــا طلبــة المرحلــة االعداديــة «
االعتمــاد علــى الــذات» وتحمــل المســؤولية وطلبــة
المرحلــة الثانويــة «الثقــة والتقديــر» كقيــم أساســية
ســوف يتــم اجــراء أنشــطة للتركيــز علــى هــذه القيــم
خــال الربــع الدراســي القــادم .
نتمنــى لجميــع طلبتنــا اجــازة ســعيدة  ،راجييــن اللــه أن
يكونــوا مســتعدين للعــام الجديــد . 2018
ً
شكرا لتعاونكم

reading by assigning a book for them to read in Arabic and
English stories to enhance their reading and writing skills.
One of our main focus for this year is to improve problem
solving skills for our beloved students as a result a weekly
problem solving exercise is sent through the weekly agenda
for parents to solve with their students.
The middle and high school students at Alhekma selected
“Reliability and engagement “ for MS and “ Appreciation and
Confidence” for HS as their Core value.
As the winter holiday is approaching I encourage all students
and parents to rest, relax and energize for a new beginning in
!!2018
Thank you for being an integral part in the educational process
at AlHekma

كلية الجراحين الملكية االيرلندية RCSI
فــي يــوم االثنيــن الموافــق  6نوفمبــر 2017م كان لطلبــة المرحلــة
الثانويــة مــن الصــف التاســع حتــى الصــف الثانــي عشــر فرصــة لقــاء
ممثليــن مــن كليــة الجراحيــن الملكيــة االيرلنديــة التابعــة لجامعــة البحرين
.وهــذا لكونهــا الجامعــة الوحيــدة المختصــة بتدريــس الطــب والتمريــض
فــي البحريــن كمــا تهتــم بتحســين صحــة المواطــن البحرينــي .
قــام الطلبــة اللذيــن يهتمــون بهــذا التخصــص بتســجيل أســمائهم
حتــى تســتطيع الجامعــة التواصــل معهــم وتزويدهــم بمــا يريــدون أن
يعرفــوه عــن هــذا التخصــص .ولمعلومــات أكثــر رحبــت الجامعــة بــأن
يــزور الطلبــة مقــر الجامعــة حتــى يشــاهدوها علــى أرض الواقــع  .وأكثر
مــن ذلــك فقــد اتيحــت فرصــة جيــدة للطلبــة ليســألوا عــن متطلبــات
الجامعــة للتخصــص المــراد االلتحــاق بــه .
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DIMA NAHOULI
MS/HS ASSISTANT PRINCIPAL
أ .ديما نحولي
المدير المساعد
للمرحلتين اإلعدادية والثانوية

During the past three months our students were involved in
many activities such as Health week, Reading and Writing week,
Trade quest, Speech Contest, and the joyful celebration of
National day. Two of our high school students were shortlisted
to compete in GPIC environmental research competition, one
of our high school students won Alwani Competition and
took first place among all public and private school students
who participated in this competition, our sports team have
had several accomplishments in different field such as soccer,
basketball, volleyball, fun run and many others.
Parent’s involvement in your student education is vital, kindly
remind and encourage the students to continue to review
concepts taught during first and second quarter in order to
keep their minds fresh. Enforce to the students the habit of

?INTERESTED IN MEDICAL SCIENCE
!CHECK THIS ARTICLE

On Monday November 6th, 2017. The high school students
got the chance to meet representatives from the Medical
University Bahrain (RCSI) at school. Dedicated solely to
healthcare education, RCSI Bahrain aims to enhance
human health in Bahrain and beyond through endeavor,
innovation, and collaboration.
Students who are interested in medicine and nursing had
registered their names to communicate directly with the
university, the University also offered to take them for a
tour, students had the chance to ask as many questions
regarding their major and what are the requirements of the
RCSI university.

اظهر عدم التناسق!
نظــم مجلــس الطلبــة للمرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة يــوم الــزي
غيــر المتناســق “يــوم التناقــض” يــوم الخميــس  2017/11/9بهــدف
التركيــز علــى إظهــار روح التناقــض .
وفــي هــذا اليــوم كان الطــاب مبتكريــن فــي إظهــار عــدم التناســق
فــي مظهرهــم الخارجــي واختيارهــم لمالبــس غيــر متناســقة فــي
جــو مــن المــرح .
وفــي إطــار تقديــر الطــاب المشــاركين قــرر مجلــس الطــاب وإدارة
المدرســة اختيــار أكثــر صــف شــارك فــي هــذا اليــوم لتكريمهــم بحفــل
بيتــزا .
كذلك هناك عدد من الطالب الفائزين هم ....
 نور ماجد ثاني من الصف 1أ شيماء حسين الصايغ من الصف 1ب صادق جعفر كاظم من الصف 1ج الجازي ناصر السيالتي من الصف  1د إبراهيم أحمد العسيري من الصف 2أ رزان شريف المراجي من الصف  2ب عمر سمير مسالمة من الصف  2ج مريم خالد عيسى من الصف  3أ بدر ابراهيم الرويعي من الصف 3ب محمد جاسم مااللله من الصف 3ج سناء فادي الصمادي من الصف 4أ محمد ايهاب ابراهيم من الصف  4ب نور محمود حسن من الصف 4ج عبد الله فارووق من الصف 5أ يارا اسماعيل الكوهجي من الصف  5ب -ورد فاضل صالح من الصف 5ج

SHOW YOUR CLASH
!SENSE OF STYLE
Middle and High school student council committee was happy
to organize MS/HS Clash Day last Thursday November 9 2017.
The main objective of the activity is to focus on demonstrating
!our school spirit
Students were challenged to use their creativity and show up to
!school with non matching outfits
They all wore innovative funny outfits, made out of the ordinary
and recycled materials.
The class that had the highest student involvement will win a
Pizza party celebration.
The winners of the clash day are:
1A – Noor Majed Thani
1B - Shaima Husain Alsaegh
1C – Sadeq Jafer Kadhem
1D – AlJazi Nasser AlSelati
2A – Ebrahim Ahmed Alaseeri
2B – Razan Shareef AlMaragi
2C – Omar Sameer Masalmah
3A – Mariam Khaled Isa
3B – Bader Ebrahim Alrowaiei
3C – Mohammed Jassim Mallala
4A – Sana Fadi Alsmadi
4B – Mohammed Ehab Ibrahim
4C – Noor Mahmoud Hasan
5A – Abdallah Farooq
5B – Yara Ismaeel AlKooheji
5C – Ward Fadhel Saleh.
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نقرأ ونكتب لنتجاوز اآلفاق
فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر أكتوبــر  2017/10/22مــن هــذا العــام أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة
أســبوع القــراءة والكتابــة تحــت شــعار (نقــرأ ونكتــب لنتجــاوز اآلفــاق) .ومــن أكثــر األنشــطة المميــزة
هــذا العــام (فعاليــة أهدنــي كتابـ ًـا) التــي أهــدى مــن خاللهــا المعلمــون كتبـ ًـا للطلبــة كمــا أهــدى الطلبــة
ً
كتبــا لزمالئهــم .قــام قســم اللغــة العربيــة بالمرحلــة االبتدائيــة بعمــل حصــة تجمــع طالبــي اشــترك
الطلبــة فيهــا بمســرحية بعنــوان ( اقــرأ ) وانتهــت بأنشــودة قدمهــا طلبــة الصــف األول كمــا تــم تكريــم
المميــزون فــي تحــدي القــراءة العربــي .وأيضـ ًـا زار الطلبــة مــن جميــع المراحــل الدراســية معــرض الكتــاب
الــذي أقامتــه المدرســة بمناســبة هــذا األســبوع .وتميــز طلبــة المرحلــة اإلعداديــة والثانويــة بعمــل
حصتــي تجمــع لــكل مرحلــة حيــث تميــزت حصــة تجمــع المرحلــة االعداديــة بكلمــة افتتاحيــة عــن القــراءة
وفيديــو مبــدع عــن أهميــة القــراءة ومســرحية بعنــوان الكنــز المحيــر والمســابقة االلكترونيــة كاهــوت.
أمــا عــن حصــة تجمــع المرحلــة الثانويــة افتتحــت بالقــرآن الكريــم وقــام الطلبــة بالجلــوس فــي مجموعــات
حيــث حملــت كل مجموعــة اســم كاتــب أو شــاعر عربــي وفــازت مجموعــة امــرؤ القيــس مــن بيــن كل
المجموعــات .واختتــم األســبوع بمناظــرات فــي الصفــوف كمــا عــرض الطلبــة مشــاريعهم الخاصــة
بهــذا األســبوع والتــي لــم تقتصــر علــى اللوحــات وانمــا امتــدت لتلخيــص كتــاب أو البحــث عــن مؤلــف أو
دعــوة للقــراءة .ومــن الرائــع فــي األســبوع أن الطلبــة قامــوا بارتــداء شــخصيات مختلفــة لكتــاب وأدبــاء
وتحدثــوا عنهــا أمــام زمالئهــم فــي الصفــوف

WRITE
!RIGHT

The Arabic and English reading & writing
week were held on October 22 – 26,
”!2017 under the theme “Write Right
Our students enjoyed many activities
”during that week. “Creating my own story
is one of the most important activities in
which students are participating creating
their own videos about any of their
genuine stories. Out of the school policy
that learning is a fun, “The Character
Day” comes at the top of these activities
when students come to school dressed
as any of their favorite characters at any
of the books. Moreover, “Pyjama Day” is a
real fun for our junior learners where they
can enjoy reading at the Book Fair, held
at school, or at the library, while feeling at
ease and quite relaxed.
In using these activities, our main goal
will be to develop great enthusiasm
in the reader for reading and writing.
We are the child’s cheerleader. It is less
important for the reader to get every
word exactly right.
We wish you many wonderful hours of
!reading and writing with children
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!PLANNING FOR THE FUTURE
Our MS/HS students attended the “Study in the UK” exhibition
in University of Bahrain on Thursday November 2nd,2017.
Lots of popular UK universities participated in this exhibition
‘Students got the chance to learn about courses, entry
requirements and details of studying in the Uk ,including
course content ,living conditions ,cost of living , tuition fees
,welfare arrangements and any other concern or enquiry they
may have with regard to studying in the UK.

الدراسة في المملكة المتحدة

حضــر طلبــة المرحلــة المتوســطة والثانويــة فــي مدرســة الحكمــة
الدوليــة معــرض تحــت عنــوان الدراســة فــي المملكــة المتحــدة والــذي
عقــد فــي جامعــة البحريــن بتاريــخ /2نوفمبــر 2017م .
فــي هــذا المعــرض حصــل الطلبــة علــى فرصــة للتعــرف علــى
الــدورات ومتطلبــات الدخــول وتفاصيــل الدراســة فــي المملكــة
المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك محتــوى الــدورة ،وظــروف وتكاليــف
المعيشــة ،والرســوم الدراســية ،وترتيبــات الخدمــات االجتماعيــة
ولقــد حصلــوا علــى فرصــة االستفســار عــن مــا يــدور فــي أذهانهــم
مــن أســئلة حــول هــذا األمــر فيمــا يتعلــق بالدراســة فــي المملكــة
المتحــدة.

تألق طلبتنا في أسبوع
السالمة والصحة والبيئة في
شركة البحرين الوطنية للغاز
بدعــوة مــن شــركة البحريــن الوطنيــة للغــاز شــارك  3طــاب مــن
المرحلــة الثانويــة فــي أســبوع الســامة والصحــة والبيئــة الــذي عقــد
فــي الفتــرة مــن  10إلــى  14ديســمبر  2017تحــت شــعار «الصحــة
هــي الثــروة».
مثــل المدرســة الطلبــة  :لوريــن زاهــر عطيانــي مــن الصــف الحــادي
عشــر  ،دانا كردي من الصف التاســع وأحمد إبراهيم رحيم العوضي
مــن الصــف الحــادي عشــر بإشــراف منســقة العلــوم رشــا النجــار ،
حيــث قــدم الطلبــة شــرحا عــن أهميــة األعشــاب واســتخداماتها فــي
العالجــات الطبيعيــة لألمــراض المزمنــة ،وربــط الطــاب مشــاركتهم
فــي أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة الهــدف  3مــن
أهــداف التنميــة المســتدامة وموضــوع مــدارس اليونســكو .وقــد
أشــاد الدكتــور الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة الرئيــس التنفيــذي
لبناغــاز بــأداء طلبتنــا وأثنــى علــى ثقتهــم ومعرفتهــم.
تفخر مدرسة الحكمة ببناء متعلمين مدى الحياة .

SHARKS SHINED AT THE
BANAGAS “SAFETY, HEALTH
AND ENVIRONMENT” WEEK
Our high school students were invited to participate in
Bahrain National Gas Company’s (Banagas) Safety, Health and
Environment/SHE week. The event took place from December
10 to 14 2017 with the theme “Health is Wealth”. Ms. Rasha AlNajjar the Science coordinator along with Lauren Zaher Atiyani
G11, Dana Kurdi G9 and Ahmed Ebrahaim Al-Awadhi G11
represented AHIS in this event. They presented about health
and wellness and explained to the crowd the importance
of Herbalism and using natural remedies in treating chronic
diseases. The students linked their participation to the United
Nations Sustainable Development Goals SDG 3 and to the
UNESCO schools’ theme. Dr.Shaikh Mohamed bin Khalifa
Al Khalifa the Chief Executive of Banagas was very pleased
with the student’s performance and commended them on
their confidence and knowledge. AHIS thrives to build global
!citizens that are lifelong learners. Well done Sharks
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ساعة من الكود البرمجي
هــي حركــة عالميــة يشــارك بهــا عشــرات المالييــن مــن الطــاب فــي جميــع أنحــاء العالــم خــال أســبوع علــوم
الحاســوب والــذي صــادف هــذا العــام مــن الرابــع إلــى العاشــر مــن ديســمبر .2017
بــدأت ســاعة البرمجــة باعتبارهــا ســاعة واحــدة كمقدمــة لعلــوم الكمبيوتــر ،حيــث يجــب أن يكــون لــكل طالــب فرصــة
تعلــم علــوم الكمبيوتــر .كمــا أنهــا تســاعد فــي حــل المشــاكل وتعليــم المهــارات والمنطــق واإلبــداع لديهــم.
تـ ّـم دعــوة أوليــاء أمــور طلبــة صفــوف الرابــع والســادس يــوم اإلثنيــن الموافــق فيــه  2017/12/4لمشــاركة أبنائهــم
فــي تجربــة ممتعــة فــي حــل ألغــاز مئــات النشــاطات المختلفــة فــي بيئــة تفاعليــة ّ
تعلمــوا خاللهــا أساســيات الكــود
حيــث تـ ّـم اضافــة أكثــر مــن  200نشــاط جديــد فــي موقــع  ،www.code.orgوقــد تجــاوز طلبتنــا مــع أوليــاء أمورهــم
العديــد مــن المراحــل وحصلــوا علــى شــهادات بإتمامهــم ســاعة كاملــة مــن البرمجــة.
كان لتواجــد أوليــاء أمــور الطلبــة األثــر الكبيــر فــي دعــم أبنائهــم وإظهــار انتمائهــم ومســاندتهم إلنشــطة المدرســة
 ،تمــت مشــاركة الصــور علــى الموقــع الرســمي  code.orgجنبــا إلــى جنــب مــع جميــع المــدارس فــي جميــع أنحــاء
العالــم باإلضافــة لقنــوات التواصــل اإلجتماعــي المختلفــة الخاصــة بالمدرســة.

!IT’S CODING TIME

The Hour of Code is a global movement reaching
;tens of millions of students around the world
it takes place each year during Computer Science
Education Week. For this year it was assigned on
December 4- 10, 2017.
The Hour of Code started as a one-hour
introduction to computer science, every student
should have the opportunity to learn computer
science. AHIS decided to be part of this great
move by organizing a parent student coding
event.
Grades’ 4 and 6 parents were invited on Monday
December 4th to join their children in an amazing
experience. They solved different problems in an
interactive coding environment; over 200 new
activities were added to the code.org site. The
participants’ families were challenged to pass
the activit levels to receive the Hour of code
certificate.
The parent’s presence played a main role in the
success of this event. Students were empowered
by their parents support and so excelled and
showcased all their coding skills.
It’s also worth mentioning that the photos were
shared on the official website code.org for them
to be viewed by all schools around the world
(website followers). They were also posted on our
school’s social media channels.
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BAHRAIN IS THE SHIP OF
BENEVOLENCE!
Under the title of “Bahrain is the ship of Benevolence”, AlHekma International School was honored to have an amazing
celebration for the National Day of Bahrain On Thursday
December 14th.
The celebration included several forms of expressing the
students’ love to their country where they were all in the
Bahraini national costumes. The program of the celebration
was really rich as it was really variant between different ways of
dances, reciting Arabic poems and a short play in English that
confirm the same values. The celebration is considered as one
of the great activities that Al-Hekma International School used
to have on annual base, trying to enhance that link that exists
between the students and their country, the great Kingdom of
Bahrain.
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البحرين سفينة الخير!
أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة حفــا بهيجــا بمناســبة العيد الوطني
المجيــد لمملكــة البحريــن وذلــك يــوم الخميــس  2017/12/14والــذي
انعقــد تحــت شــعار( البحريــن ســفينة الخيــر )،وقــد تضمــن الحفــل
كلمــات وقصائــد جميلــة فــي حــب البحريــن والقيــادة الحكيمــة  ،كمــا
أدى الطلبــة رقصــات شــعبية وفقــرات فلكلوريــة مــن تــراث البحريــن
وختمــت بالعرضــة وســفينة الخيــر  ،وقــد تزينــت المدرســة بأعــام
البحريــن وصــور القيــادة فــي جــو وطنــي بهيــج  ،ويأتــي الحفــل إيمانــا
مــن المدرســة بأهميــة هــذه المناســبة الوطنيــة فــي ترســيخ قيــم
المواطنــة والســام والتســامح لــدى طلبتهــا.
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alhekma.bahrain
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