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الطريق إلى الدولة الحديثة

الشيخ عيسى الكبير  ..رايات المجد والشرف
في  30ديسمبر 1869م تولى الشيخ عيسى الكبير
حكم البحرين ،ورغم أنه واجه تحديات ضخمة إال أن
سنوات حكمه الـ  62لم تنته إال وقد خطت البحرين
خطوات واسعة باتجاه بناء الدولة الحديثة ،هو
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد
الفاتح .تولى مقاليد الحكم وهو في ريعان شبابه،
تربى على يد مشاهير علماء عصره فأخذ عنهم
العلم واألدب واإلدارة والسياسة واإلجتماع ،وكان
ذكيًا فصيحًا يتذوق الشعر ويشجع الشعراء ،وعرف
الشيخ عيسى بحزمه وتدبيره كما أشتهر بكرمه

حتى مدحه القاصي والداني ودانت له القبائل وساد
في عهده األمن والعدالة اإلجتماعية ،وشهدت
البحرين ورود العلماء والقضاة المشهورين بما يدل
على تشجيعه للعلم والعلماء واألدباء والشعراء،
كما شهدت البحرين خالل عهده إنشاء البلديات
وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم
والقضاء “ ..رمضانيات” تخلد ذكرى الشيخ عيسى
الكبير وما شهدته البالد خالل سنوات حكمه من
أحداث كبيرة ومراحل تطور كان لها الفضل في
إحداث نقلة نوعية على أكثر من صعيد ...

يعرف بكبريائه وجماله وذكائه

الصقر  ..صديق األمراء والملوك
تلعب الصقور دورًا مهمًا في تاريخ الشعوب العربية
وحضارتها األصيلة وموروثها العريق ،وخاصة في
دول الخليج العربية ،فمنذ أن عرف اإلنسان هذا
الطائر الجميل الفريد بشكله ونوعه وفصيلته
وخصاله ،وأصبح رمزًا للقوة والرفعة والصبر
والشجاعة ،ويذكر المؤرخين أن الحارث بن معاوية
أول من اكتشف “الصقارة” ،كما يذكر التاريخ أن
هارون الرشيد أول من سن التهادي بالصقور،
حيث أصبح لديه عادة وتقليدًا بإهداء الصقور
الثمينة لبعض الملوك واألمراء واألصدقاء ،ومن
هواة الصيد الملوك واألمراء والحكام في دول
الخليج العربية ومواطنيها إلرتباط هذه الهواية
بالتراث واألصالة وتاريخ وجغرافية المنطقة،
حيث أن منطقة الخليج يتكاثر بها طائر الحباري
وأينما تجد الحباري تجد الصقور واإلنسان العربي
المولع بالصيد والشعر واألدب “ ...رمضانيات”
تسافر في عالم الصقور العربية وعجائب تلك
الطيور الشامخة ..

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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أبرز أنواعه الحر والشاهين والمغربي

الصقر ..رمز الكبرياء الشموخ

يعتبر الصقر نوع من الطيور الجارحة ألن
طعامه يعتمد على اللحوم ،ويفقس
بيض الصقر في أواخر الصيف وتقوم أنثى
الصقر باصطياد فرائسهـا من الـطيور
الـمهاجرة في ذلك الـوقت إلطعام
أفراخها الصغيرة ،إذا فقست بيضة من
بيض الصقر وكان فرخها ضعيف تتركه
أمه بدون طعام أو تقوم بإطعامه لألفراخ
األخرى القوية ،والصقور ذات أنواع عديدة
من أهمها الصقر الحر والذي يشتهر
بأنواعه الجرودي والقطامي والحجازي
وصقر شاهين والعوسق والشامي الجير
والمغربي والفارسي والبخاري والوكري،
والصقر صياد ماهر جبل على صيد فرائسه
ليقتات عليها ،األمر الذي دفع الكثيرين
لالستفادة من هذه الميزة لتدريبه على
الصيد ،وفي بعض الدول يربى الصقر على
أنه حيوان أليف يعتمد عليه في جلب
القوت من أرانب وبعض الطيور ،وينتسب
الصقر إلى عائلة الباز والنسور ،ويتراوح
طول الصقر بين  25و 70سنتمترا ،ويبلغ وزنه
 2كيلو غرام ،وإناث الصقور أكبر من الذكور
في جميع األنواع ،وتبني الصقور أعشاشها
في الشعاب الصخرية أو في األشجار أو
على األرض ،وتعتبر صغار الصقور جميعها
بيضاء وضعيفة بدون والديها ...
أنواع الصقور
وهناك عدة أنواع من الطيور التي تستخدم في عملية
الصيد ومنها الصقور الوحش والصقور المهجنة ،حيث
إن الصقور المهجنة هي التي تتكاثر بالعادة في األسر
ويتم الحصول عليها من المراكز المختصة ،ويكون
بالعادة فيه خلط في السالالت ويظهر لدينا أنواع
جديدة ،أما الطير الوحشي فيتم اصطياده من البرية،
وطيور الوحش هي التي توجد في الطبيعة ويتم
اصطيادها وتدرب من قبل الصقار ،أما المهجنة فهي
الصقور التي يتم إكثارها في األسر ومنها جير شاهين،
نقي جير أو ما يعرف بيور جير ،وجير حر وفق نسب
مختلفة ،وكذلك جير بيلز ،وهو نوع جديد من كندا
حجمه أكبر ،ويتم خلق أعشاش اصطناعية للصقور
في الجبال واألماكن المرتفعة حيث يتم تعويدها
على التحليق والطيران والتعامل مع حركة الهواء
ولتكوين عضالته باإلضافة إلى تكيفها مع البرية،

في قديم العصور وما زال حتى وقتنا الحاضر ،فالصقر
يتحمل الشقاء والتعب ،ولديه قوة وطاقة
صيّاد صبور
ّ
في الصيد والطرد ،ومن صفات الصقر أنه أسود العينين
وغليظ األصابع ولين ملمس الكف والساقين وصغير
الكف وأزرق الرجلين وألوانه مختلفة ،وأنواعه متعددة
هي :الحر ،والشاهين ،والوكري ،والهيثم ،والمعرجي،
والقطامي ،واألسعف ،والزهدم ،وقد أحب العرب هذا
الطائر العجيب ،وشبهوه برجالهم وأوالدهم فهو ال
يسكن إال في األماكن الشامخة من الجبال العالية،
ويتملك الذكاء القوي الذي ّ
مكنه حتى من معرفة
االسم الذي ينادى به ،وكذلك معرفة صاحبه بعد
تدريبه ،وأيضًا فهمه للغة اإلشارة.
ومميزات الصقور المهجنة أنها تمتاز بالقوة والسرعة،
وتصاب بعدد أقل من األمراض ،وتتمتع بريش أقوى
وفترة مقيض أقصر من تلك التي تحتاجها الصقور
الوحشية ،وتلعب دورا هاما في عملية أجراء البحوث
والتجارب العلمية الهادفة لحماية سالالت الصقور
وتحسينها والصقار هو الذي يختار النوع الذي يناسبه
ويكون رفيقا سهال ومطيعا خالل مزاولة لهوايته
المفضلة ،ويتم اصطياد الصقور الوحش من البرية.

حياة الصقور
والصقر يُعد من أهم الطيور وأحبها إلى القلب خاصة
الشعراء نظرًا لشجاعته وكبريائه وجماله وذكائه ،ولذا
فإن الحديث عن الصقر هو الحديث عن أجمل وأغلى
خصه اهلل  -سبحانه وتعالى
الطيور وأجملها فقد
ّ
 بصفات عديدة ،ومزايا فريدة فهو يُعد من أسرعيتحمل الجوع والعناء ،له وقفة
الجوارح ،وصيّاد صبور،
ّ
وحدة بصر قوية ،وعينان جميلتان ،يتمتع
شامخة،
ّ
بالذكاء والقوة ،والشجاعة ،وجميع الصقور لها مناقير
قوية والفك العلوي منها معطوف على الفك السفلي،
والصقر من أسرع الجوارح ،ويطوّ ع ويُعلم ويدرّب على
الصيد والطرد فهو من أهم وسائل الصيد عند العرب

الصقر في الحلم
والصقر هو في المنام ولد ذكر وسلطان رفيع القدر
مهيب شريف ظلوم ،ومن رأى أن صقرًا اتبعه فقد
غضب عليه رجل شجاع ،والصقر يدل على رجل ظالم
ذي قوة وبطش ،ومن رأى صقرًا فإنه ينال مغنمًا ،وكذا
كل حيوان يصطاد به ،ألنها خلقت للصيد والمغنم،
ويدل الصقر على العز والسلطان والنصر على األعداء
وبلوغ اآلمال ،ويدل على األوالد واألزواج والمماليك،
واألموال ،والصحة وتفريج الهموم ،وربما ّ
دل على
الموت القتناص األرواح.

أسعار الصقور
وعن أسعار الصقور وتفاوتها ،فهناك عددًا من
المؤشرات تتحكم في تحديد سعر الصقر ومنها:
اللون ،الوزن ،التقاطيع ،الساللة ،أبعاد الحجم ،وأنها
تتراوح من ألف دينار وحتى  9أالف دينار بحريني ،والصقر
من أثمن الطيور سعرًا خاصة الحر األبيض ،والحر األشقر،
وهو أكثر السالالت تفضي ً
ال لدى الصقارين لما يتمتع
به هذا النوع من الكفاءة والبراعة في القنص ،وأيضًا
لجمال وحسن منظره ،ومن صفاته :حاد النظر وطويل
الرقبة وذي أيادي كبيرة الحجم.
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 62عام ًا أسست المالمح األولى للدولة الحديثة

الشيخ عيسى الكبير  ..تاريخ الفخر
والكرامة
في عهده خرجت البحرين من الفترة
التقليدية للحكم واإلدارة إلى المالمح
األولى نحو بناء الدولة الحديثة ،أنه الشيخ
عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن
أحمد الفاتح ،الذى حكم البحرين لمدة تزيد
على الـ  62سنة ،وهي أطول مدة لحاكم
بدأت في  30ديسمبر 1869م وانتهت سنة
1932م ،وبسبب طول المدة أطلق عليه
اسم الكبير ،ومع بدايات بروز مالمح
الدولة الحديثة في البحرين ،واجه الشيخ
عيسى الكبير تحديات عديدة غلب عليها
الطابع االقتصادي والمعيشي ،فالدولة
– كمفهوم حديث  -لم تكن موجودة
بعد ،فال ميزانية لها والدخل كان مقتصرًا
ومحصورًا في إيرادات البلدية ،ولم يكن
النفط قد اكتشف بعد ولم تكن الصناعات
قد وجدت ،وأمام كل ذلك ،واجه حاكم
البحرين التحدي ولم تنته سنوات حكمه الـ
 62إال والبحرين قد خطت خطوات واسعة
باتجاه بناء الدولة الحديثة “ ..رمضانيات”
تلقى الضوء على واحدة من أهم المراحل
التاريخية لدولة البحرين الحديثة ..

مبادئ الدولة الحديثة
تولى الشيخ عيسى الكبير مقاليد الحكم وهو في
ريعان شبابه  21 -سنة فقط  -وهذا ما منحه القدرة
على حكم البالد حتى سنة  1932م ،وقد شهدت
البالد  -خالل سنوات حكمه الممتدة – أحداثًا كبيرة
ومرت بمراحل تطور كان لها الفضل في إحداث
نقلة نوعية على أكثر من صعيد ،ففي عهده خرجت
البحرين من الفترة التقليدية للحكم واإلدارة إلى
الدولة الحديثة نوعًا ما ،إذ شهد العام 1919م إنشاء
بلدية المنامة والتي تعتبر من أقدم البلديات على
مستوى منطقة الخليج ،وفي العام ذاته أجريت
انتخابات لنصف أعضاء البلدية فيما اختير النصف
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح

نسبه وأبناءه
الشيخ عيسى الكبير هو الشيخ عيسى بن علي بن
خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح ،سابع حاكم من
أسرة آل خليفة ،وقد حكم الشيخ عيسى الكبير
البحرين لمدة تزيد على الـ  62سنة ،وولد الشيخ عيسى
في قلعة الرفاع في أول غرفة الموجودة على يمين
بوابة القلعة بعد دخولها مباشرة ،وهو أكبر أبناء أبيه
الشيخ علي الذي حكم البحرين لمدة سنة ونصف
فقط ،واتخذ من المحرق مكانًا لسكنه والذي يعرف

الشيخ عيسى بن علي والشيخ حمد بن عيسى والشيخ سلمان بن حمد والمقيم السياسي البريطاني الذي يقف
إلى يمين الشيخ ابراهيم وكبار افراد العائلة الكريمة في الثالثينيات

اآلخر بنظام التعيين ،وكان للبلدية دورها الملحوظ

التطور الكبير

في رعاية حقوق الناس ،خصوصًا مع مراعاة حقوق

ومع حلول العام 1920م كانت البحرين على موعد

وتواجد مختلف الفئات – بما في ذلك األقليات – في

مع قفزة كبيرة في نشاطها االقتصادي ،إذ بدأت

اليوم ببيت الشيخ عيسى الكبير ،وأنجب الشيخ

عضوية إدارتها ،يشمل ذلك المسلمون والهندوس

البنوك في البحرين في هذا العام وفي صدارتها

عيسى بن علي  3أبناء هم الشيخ حمد ولي عهده،

واليهود بمختلف أعراقهم ومذاهبهم ،وكان للقضاء

بنك الشرق األوسط ،ومن بين أسباب وعوامل النهضة

والشيخ عبداهلل الذي ترأس بلدية المنامة وأصبح وزيرًا

واألمن نصيبهما من التطور ،إذ استحدثت في عهده

االقتصادية التي ال يمكن تجاهلها بناء باب البحرين،

للمعارف ،والشيخ محمد الشاعر ،وحتى وفاته في

عدد من المحاكم من بينها المحكمة العرفية،

والذي ظهرت “النسخة األولى” والقديمة منه باب

العام 1932م كان الشيخ عيسى حاكمًا للبحرين إال

المحكمة المختلطة ومحكمة الغوص ،وعلى إثر ذلك

البحرين في عهد الشيخ عيسى الكبير  -بنيت قبل

أن سنواته األخيرة شهدت استحداث منصب نائب

بدأت الدولة تتكون ،ليتم بعد ذلك تأسيس الشرطة

النسخة الموجودة حاليًا  ،-وكان هذا الباب مقرًا

الحاكم والذي تقلده ولي عهده الشيخ حمد.

وظهور أول قوة في البحرين سنة  1904م.

لإلدارات الحكومية ،بما في ذلك الشرطة ،والبريد،
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والمحاكم وإدارة الجوازات ،عالوة على ذلك ،فقد
تم تطوير وتوسعة فرضة المنامة ،والتي كانت قبل
العام 1916م تعيش حالة من الفوضى بل يمكن
وصفها بالبدائية ،فمساحتها كانت صغيرة جدًا
أما المخزن التابع لها فكان عرضة للنهب والسرقة
واإلتالف ،فسورها البالغ ارتفاعه قدمان فقط تترك
فيه البضائع وسط تقلبات الجو ،الصيف بشمسه
والشتاء بأمطاره األمر الذي ألحق بها خسائر كبيرة
وفادحة ،وبسبب كل ذلك تم توسعة الفرضة في
العام 1917م وبناء مخزن محكم تابع لها ،لتتطور
بعد ذلك أكثر وأكثر ،تحديدًا في العام 1923م في
السنوات األخيرة من حكم الشيخ عيسى الكبير ،ومن
الملفت في هذا الصدد الحديث عن الحال المتقدم
الذي بلغته الفرضة في ذلك الوقت ،فاألغراض التي
كانت تصل للبحرين عن طريق الفرضة محملة
على ظهر السفن و“اللنجات” كانت تنقل على
الشيخ عيسى بن علي وابنه الشيخ حمد مع أنجاله في الثالثينيات

الطبي ،وكانت تستقبل المرضى بما فيهم الغواصين
المصابين بجروح بعد عودتهم من رحلة الغوص.

التسامح الديني
والتسامح الديني أحد العالمات البارزة لعهد الشيخ
عيسى بن علي ،والذي شهد في العام 1891م السماح
وألول مرة لمواكب العزاء في المنامة بالخروج
إلى الشارع ،وكانت قبل ذلك مقتصرة على العزاء
داخل المآتم ،وكمعلومة قد يجهلها الكثيرون،
فإن الشيخ عيسى ومن بعده أحفاده التزموا بعادة
تقديم الهبات الدينية ،نذكر منها ومن بينها األرض
التي وهبها الشيخ عيسى إلقامة مدرسة دينية في
المنامة ،وأرض أخرى خصص نصفها لمأتم العجم
الجديد ونصفها اآلخر لمسجد الحوطة الواقع على
الشيخ عيسى الكبير ومن خلفه ابنه الشيخ حمد ثم الشيخ محمد بن عيسى بجانب الشيخ سلمان وعلى اليسار الشيخ عبداهلل
بن عيسى والشيخ أحمد بن علي آل خليفة في الثالثينيات

ظهر قاطرة تسير على سكة حديد ،حتى تصل إلى

ساهم بدوره في تحسن األحوال الصحية إلى حد

المخازن الموجودة في منطقة باب البحرين ،ومن

ما ،وكان للتسهيالت والخدمات التي منحها كل من

الضروري التوقف مليًا أمام هذا التطور غير المسبوق.

الشيخ عيسى الكبير والمستشار بلجريف لإلرسالية

النهضة الصحية

الدور الرئيس في تهيئة األجواء لها ألداء مهمتها،
وتذليل الصعاب التي واجهتها من خالل جلب

شارع الشيخ عبد العزيز.

إدارة المعارف
وفي داللة على النهضة الشاملة التي ميزت عهد
الشيخ عيسى الكبير ،نشير هنا إلى النهضة في شقها
التعليمي ،ففي العام 1919م تأسست إدارة المعارف
 وزارة التربية والتعليم حاليًا  -وبموازاة ذلك تأسستأول مدرسة نظامية حكومية في البحرين وهي
مدرسة الهداية الخليفية ،وقد مثلت هذه اإلدارة

وفي بدايات عهد الشيخ عيسى الكبير ،قضى عدد

األدوية وبناء المستوصفات ،إضافة لوهبهم األرض

كبير من البحرينيين نحبهم جراء اإلصابة بأمراض

التي أقيم عليها المستشفى والمدرسة والكنيسة،

الطاعون والجدري والتي انتشرت على نطاق كل

وأرض أخرى تقع في “فريج العوضية” وقد شيد

دول الخليج ،وقد بلغت المأساة ذروتها بحيث لم

عليها مبنى لرعاية األيتام قبل أن تتحول في أيامنا

يتمكن الناس من أخذ العزاء في موتاهم بسبب

هذه إلى مدرسة الرجاء ،إلى جانب ذلك ،شهد عهده

انشغالهم بدفن أعدادهم المتالحقة ،لكن نقطة

بدايات إنشاء مستشفى البحرين للنساء ،والذي كان

التحول دشنت مع وصول اإلرسالية األمريكية

عبارة عن عدد من المستوصفات التي كانت تقع

مدرسة منتشرة مناطق مختلفة من البحرين ،مدشنة

وافتتاح المستشفى األمريكي في البحرين الذي

في نفس المكان الحالي لمستشفى السلمانية

عصرًا تنويريًا نال منه أبناء البحرين النصيب األوفر.

أول إدارة في البحرين وترأسها ابنه الشيخ عبداهلل،
وبعد ذلك ظهرت إدارة الطابو  -التسجيل العقاري
 أما البريد فكانت إدارته في ذلك الوقت تحت أيدياإلنجليز ،ولحظة رحيل روح الشيخ عيسى الكبير لبارئها
في العام 1932م ،كانت المدارس قد بلغ عددها 12
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غبقة هيئة شؤون اإلعالم
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مجلس أحمد منصور العالي
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عيادة جراحة العظام والعمود الفقري
Orthopedic and Spine Clinic
السواد
الدكتور ياسر
ّ
إستشاري جراحة العظام والعمود الفقري
الزمالة الفرنسية لجراحة العظام والعمود الفقري
خدمات العيادة:

 .1تشخيص وعالج أمراض العظام
 .2تشخيص وعالج أالم الظهروعرق النساء
 .3تشخيص وعالج أالم الرقبة
 .4عالج حاالت االنزالق الغضروفي (الدسك)
 .5عالج كافة اصابات العمود الفقري بمختلف أنواعها
 .6عالج تضيق النخاع الشوكي داخل فقرات العمود الفقري
 .7عالج كسور العمود الفقري وأجراء جراحات تثبيت الفقرات بأحدث التقنيات
 .8عالج أورام العمود الفقري
 .9عالح االنزالق الفقاري أسفل الظهر
 . 10عالج تشوهات الخلقية وأعوجاج العمودالفقري
 . 11عالج الكسور بمختلف انواعها وأجراء عمليات التثبيت
 . 12عالج هشاشة العظام

للحجز واألستفسار الرجاء االتصال

17 82 82 08
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ذكريات من �أيـام زمان
• أصدرت بلدية المنامة منشورين بشأن محالت بيع
اآليسكريم ومشروب النامليت عام 1952م
• قدمت فرقة تحية كاريوكا مسرحيات وفقرات فنية
عام 1969م
• أجريت مباراة كرة القدم بين فريق األهلي والفريق التابع
لشركة نفط مصر عام 1953م
• أقيمت الحفلة السنوية لأللعاب الرياضية لمدارس
الهداية الخليفية (المنامة والمحرق والحد) عام 1941م

بيت بن مطر يف مدينة املحرق

كبار �ضباط ال�شرطة يف ا�ستقبال ال�شيخ دعيج �آل خليفة يف ال�ستينيات

عدد من �صيادي الل�ؤل�ؤ البحرينيني وهم يف عر�ض البحر

�سوق التمور يف الثالثينيات
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يف زيارة اىل
�شركة نفط البحرين بابكو يف منت�صف اخلم�سينيات

�أحد م�ساجد املنامة و يعتقد �أنه م�سجد “�سعد عامر” يف عام 1889م

ا�ستعرا�ض لل�شرطة يف �أحد االحتفاالت الوطنية بق�صر الق�ضيبية يف
الأربعينيات

�إحدى مراحل بناء جامع الفا�ضل والذي �شيد يف نهاية القرن الثامن ع�شر

جانب من �سوق اخلمي�س ويري عني بوزيدان يف اخلم�سينيات

SHOP & WIN
THIS RAMADAN
Shop for BD 20* for a chance to win Seef Mall Gift
Cards worth BD 5000*. You can also win the grand
prize - a 2013 Toyota Prado.

Triple your chances of winning if you make your
purchase using any of Ithmaar Bank cards.
Exchange your receipts for Raffle Tickets at the Customer
Service Desk in the Mall.

Promotion

July 8th – August 8th

Grand Prize Toyota Prado

Sponsored by

* Terms & Conditions apply
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Ramadan in Bahrain:
From tastes to gathering
Dishes
In Bahrain, Ramadan has a special taste, as
families get themselves prepared for the
Holy Month on the last days of Sha’ban.
Among the age-old habits in the Bahraini
community, which is being practised even in
the present day, is the exchange of Ramadan
food among the neighbours, family
members and friends, as you can see the
streets overcrowded with the children who
deliver these meals a few minutes before the
firing of the Cannon. Many Bahraini families
view exchanging Ramadan meals as a
religious duty. In addition to that, for some, it
is shameful to return the food plates empty,
while others boast about the delicious food
they make. The Bahrainis compete with each
other for preparing the breakfast before the
announcement of Maghrib Azan (call to
prayer), to distribute some or most of the food
they have prepared, particularly the popular
food which is special to this Holy Month.
These meals should be served in a generous
and cordial way to interconnect among the
members of a district. When housewives
exchange dishes during Ramadan, each one
puts a special mark, in a particular colour,
under the dishes to be able to identify her
own dishes. Habitually, these dishes are
returned after being filled with one or more
types of food, as returning these dishes
empty is viewed as a shameful deed. Dates,
Tharid, Harees, Loukoumades, Khanfaroosh,
Kebab, Blancmange, Falooda and Al Tabi are
among the renowned, indispensable dishes
in the Bahraini community, which exist on a
daily basis on the dining table.

Ghabga
Bahraini Ramadan Ghabga is a domestic affair
and is among the social custom prevalent
in the Gulf. And people of Bahrain are used
to reviving that habit since the early 20th
century. Ghabga is a Ramadan meal taking
place between breakfast and suhoor. The
Bahrainis are keen on organising Ramadan
Ghabgas during the nights, especially on
the last ten nights of Holy Month when they
invite their friends and relatives to their
homes and consider it as an opportunity for
social acquaintance and interconnection.
Ghabga is often hosted between 11pm 2am
to make it possible for the invitees to attend.
While attending the Ghabga, all invitees are
keen on wearing the national dress to show
the traditional features at that time.

Gatherings (Majlises)
Gatherings are among Ramadan’s most
distinguished habits in Bahrain. They are
organised by men at their homes, and invite
relatives, neighbours, friends, and visitors to
come together following the Isha Prayers to
discuss together the worldly affairs, recount
the tales and recollections of the past, in
addition to discussing the issues of concern
to the Bahraini public in the political, social,
economic, and sports areas. In Bahrain’s
overcrowded gatherings, various segments
of the community attend for example, the

officials, employees, citizens, and residents,
thus providing an appropriate opportunity
to raise hot issues of concern to the
homeland and citizens. Ramadan gatherings,
in fact, contribute to strengthening the
values of social coherence, deepening the
bond among the community members,
and maximising community solidarity, and
inculcating the sense of citizenship among
the people.

Women’s Gatherings (Majlises)
The Bahraini woman is by no means absent
from these gatherings as she has been able
to find a place for herself and put an end to
man’s dominance over these gatherings. In
Ramadan, businesswomen open their doors
before all women, and the debates raised in
women’s gatherings are no less important
and serious than men’s gatherings. Therefore,
these Ramadan gatherings have actually
contributed to a large extent to deepening
the ties and relations among the people
of Bahrain; and we can even go so far as
to say that expatriates are keen on visiting
these gatherings. This habit contributed
positively to consolidating relations among
the Bahraini nationals on the one hand
and between the Bahraini nationals and
expatriates on the other hand.
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A Look Back
1948
The first cinema - Bahrain Cinema, was
established in 1937 by Bin Hargriss
and Company at Manama, followed
by another owned by Ibrahim Al
Zayani at Al Qudaibiya. The cinema ‘Al
Lou’ Lou’’ (Arabic word for pearls) was
built in a rather modern style in 1941.
The cost of entry tickets to the
aforementioned cinemas was three
rupees for the first class, two rupees
and one rupee for the second and
third classes respectively

Al-Gosaibi cinema - Also Known as Al-Lulu Cinema

First Hotels
After dealing with Bahrain’s markets and
Chamber of Commerce, it is necessary
to refer to the development of hotels in
Bahrain through its past. At the end of
the thirties, there was only one hotel in
the district of Rass Raman at Manama.
The building still exists and is called
‘Speed Bird.’ There is no reference of any
other hotel before that time except that
of a house made of timber which used to
serve food like a hotel at the beginning
of the thirties. It was located in front of
the former building of Helal Al Moteyri
on Government Street and belonged
to the Late Abdulnour Al Bastaki. The
premises could accommodate a limited
number from 10 to 15 guests. The same
person, the Late Abdulnour Al Bastaki,
built the Bahrain Hotel, in 1941-1942,
and extended it from time to time so that
the hotel could accommodate a bigger
number of guests. During the early
1950s, the Late Ebied Al Yamani founded
a small hotel in Al Maqassis Market for
used goods at Manama, behind the old
municipality building which was later

Official opening of Bahrain Hotel

pulled down. From the beginning of the
20th century to the forties, there were in
Bahrain rest houses for sleeping known
by the Arabic name ‘Khan’ consisting of a
big premises having several rooms, which
were abolished in the fifties. Among the
famous ‘Khans’, the biggest was situated
to the north of Al Mahzaa Street, whereas
the others were near the entrance to the
market at the eastern side.

1956 Baitr Skinner

(Ticket Ofice at Lulu Cinema during the 1940’s)

1956- End of Press censorship
The Bahrain Government has announced
the end of Press censorship from May 21.
The censorship, introduced in April 1955,
had taken a toll on the island’s three biweekly newspapers.
The announcement, ending the control,
said that two Press Ordinances would be
bought back into force until such time as a
new Press Law has been passed

Bait Skinner, the first Manama home of
Mr. and Mrs. E A Skinner, was pulled down
because it was in a dangerous condition.
The house was built by Abdul Rahman
Qusaibi as seasonal accommodation for
the pearl merchants and buyers who used
to come to Bahrain from France each year.
Mr. and Mrs. Skinner took it over in 1932
and lived there until 1937.Skinner noted
that I learned that there is a link between
the house and American’s famous Barbara
Hutton.
He recalls that on one occasion he was
visited by M.Pack, the French pearl expert
who pointed to a cupboard in one of the
room and explained that it had been the
store place for all the most valuable pearls
in the house’s early days. In that cupboard
had rested the most valuable Pearl ever
landed in Bahrain, a pearl which is today
owned by Barbara Hutton.

Workman domolish - Skinner home
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Island Deaths 1944
Haj Salman bin Matar,one of the leading
pearl merchants of Muharraq, who
was well known for his philanthropic
deeds died in this year.
For several years, he provided food for
large number of poor people. He sat
on various councils and commitees
and was a valuable member of the
community.

Events in 1934
The Bahrain Government armed police
carried out a four-day route march
through the island in April, 1934, visiting
many villages where the armed police had
never been seen before. The march was a
great success and evoked much interest.
They were a smart body of men and that
demonstration had been of considerable
administration value. In July, a request
was received by a local merchant from

the Shaikh of Sharjah that Dr. LP Dame,
physician in the Mason Memorial –
(American Mission) Hospital, should be
asked for proceed to Sharjah as early as
possible to treat a patient suffering from
hydrocele.
Dr. Dame demanded a fee of Rs1,000
(BD100), plus expenses and as the Shaikh
agreed to pay that sum, Dr. Dame left for
Sharjah by air on July 25

Bahrain Police Force 1920

Events from the thirties
On the night of the December 15 and 16,
a major fire broke out and destroyed the
vegetable and wood markets.
Almost the entire stock of firewood in
Manama was burnt. His Highness Shaikh

Fire in Manama 1930

Hamad bin Isa Al Khalifa, the grandfather
of His Highness Shaikh Isa, contributed Rs.
2,000 (BD200) and the Bahrain government
Rs.2,000 (BD200) to the permanent fund
of the Manama municipality for fire relief
victims to be allocated by the council
among the sufferers of that fire.

Late Mr. Salman bin Matar

1945
On December 21, Yousif bin Ahmed
Kanoo, the head of the house of
Kanoo, who was at one time a
leading merchants in Bahrain and a
figure of considerable importance
in the country passed away. Before
banks were established in Bahrain,
Yousif Kanoo did banking business
and he was the agent for the AngloIranian Oil company and for several
lines of steamers. He took a very
active part in local politics and was
involved in several issues, which led
to his appointment as deputy ruler
by His Highness Shaikh Hamad bin
Isa Al Khalifa ( the grandfather of
HH the Amir Shaikh Isa). During his
later years Yousif Kanoo retired from
the political theatre and much of his
business was carried on by his two
nephews. For some years before his
death, he was in poor health.

Late Mr. Yusuf bin Ahmed Kanoo

More Than
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Photo - File
Monsieur Jacques Cartier famous French Jewellery dealer on a visit to Bahrain in 1911.

Picture shows from the right Mr. Yusuf Ahmed Kanoo, Mr. Salman
Hussain Matar, Monsieur Cartier, Mr. Mogbil Al Thakir and a pearl expert

Picture shows third from the right Mr. Yusuf Ahmed Kanoo,
Monsieur Cartier who visited Sheikh Khalid Al Khalifa

Monsieur Cartier, his assistant Maurice Richard, and an Indian
Representative Sethna boarding the boat

Picture shows third from the left Monsieur Cartier,
Mr. Yusuf Ahmed Kanoo, Mr. Mogbil Al Thakir and pearl experts

Monsieur Cartier Looking for the best pearls aboard a diving boat

Monsieur Cartier on aboard a diving boat

Al Thakir Luncheon-from the right Cartier’s assistant Maurice Richard, Mr. Yusuf Ahmed Kanoo, Monsieur Cartier,
Mr. Mogbil Al Thakir, pearl experts and an Indian Representative Sethna

مع التغيير
فرص واعدة
هناك
ٌ
تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب) في مملكة البحرين
في عام  2004كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين
لألوراق المالية .يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ومع تنامي شبكة المصرف من
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية،
فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
بــرج المرفأ الشرقي ،مرفـأ البحرين المالي
ص.ب ،60002 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف ،+973 17 50 50 50 :فاكس+973 17 10 00 17 :
بريد إلكترونيinfo@khcbonline.com :
www.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)
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استمتع بموبايل برودباند 4G LTE

في أي وقت ومن أي مكان

4G Home
Router

 4G LTEموبايل برودباند لمنزلك
مع استخدام غير محدود
•يدعم 4G/3G/2G
•سرعة تصل إلى 150Mbps
•  32مستخدم ًا كحد أقصى
* لالشتراك تفضل بزيارة محالت بتلكو

الباقة

البيانات

االيجار الشهري

مدة العقد

باقة راوتر
 4Gالمنزلي

خدمة LTE

 18د.ب

 12شهرا ً

غير محدودة

batelco.com

