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احلميدي يحكي لــ

جتربة من �أوائل ال�شركات للخدمات الأمنية بال�شرقية

�سمو �أمري ال�شرقية
ي�ستقبل �أ�سرة ال�سيهاتي
يف حفل افتتاحه ملهرجان القطيف الرابع:

ال�صف ّيان ي�ؤكد � ّأن هذه االحتفاالت
ر�سالة ت�ضيء حلا�ضر وم�ستقبل الوطن

هم�سات �ضوئية
ي�ضيء ال�شمعة ال�ساد�سة

�سعيد عبدالكرمي اخلباز لــ

ولدت يف الربيعية واحلداثة
مل تلغ تربيتي التقليدية

يف �أم�سية "كلنا للوطن" مبنتدى حوار احل�ضارات

دعوة وطنية من حمافظة القطيف
لـ "جترمي" الفتنة املذهبية

افتتح رجل الأعمال عبد العزيز �سعيد املحرو�س مهرجان خريية القطيف الع�شرين ( )20حتت �شعار "عبق
املا�ضي وعنفوان احلا�ضر" وذلك م�ساء يوم اخلمي�س  1434/9/9هـ والذي ا�ستمر حتى ليلة 1434/9/18
هـ مبقر اجلمعية بحي البحر .ح�ضر حفل االفتتاح رئي�س اجلمعية املهند�س وجيه �آل رم�ضان والرئي�س الفخري
للجمعية املهند�س عبا�س ال�شما�سي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد من الوجهاء وال�شخ�صيات.
�ضم املهرجان �أركان تراثية مب�شاركة عدد من احلرفيني واحلرفيات  ،اللذين ما زالوا يحافظون على هوية
وتراث القطيف ،ومنهم على �سبيل املثال ال احل�صر :الفخار ،املداد� ،صانع ال�سالل� ،شباك ال�صيد ،القفا�ص،
الت ّناك ،القالف ،الطوا�ش ،احلداد ،اخلباز� ،صانع ال�صناديق املبيته ،كراكي�ش الغرت ،اخلو�صيات ،تطريز الآيات
القر�آنية ،احلنة ،واخلياطة .كما ت�ضمن �إقامة معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س ومعر�ض امل�صور ال�صغري الثاين،
الذي يقدم عد ًدا من الدورات التدريبية يف مبادئ و�أ�سا�سيات الت�صوير واملعاجلة الرقمية ،حيث ي�شارك
فيه  381م�صوراً ،هاوياً وحمرتفاً ،من  26دولة قدموا  512عم ًال ،كما �شارك  21م�صوراً �صغرياً بتقدمي 27
عم ًال من �ضمنهم م�صورة بعمر � 4سنوات� ،إ�ضافة ملعر�ض الر�سم الرقمي .كما متيز املهرجان بتخ�صي�ص ركن
للفن الت�شكيلي احتوى على معر�ض لل�صور ،ور�سم الأطفال ،وركن للمج�سمات (فن النحت) مب�شاركة
فنانات املنطقة وبع�ض الفنانات الكفيفات الالتي �أظهرن �إبداعهن يف فن النحت مظهرين �أن "الإبداع
يتحدى الإعاقة بل ويتحدى الأ�سوياء" .كما ت�ضمن املهرجان عد ًدا من الفعاليات املتنوعة كالقرقيعان،
والزفة ال�شعبية ،وامل�أكوالت ال�شعبية ،وامل�سابقات الثقافية ،وحديث ن�ساء الزمن املا�ضي ،وركناً للم�سرح
املفتوح للطفل ،واملر�سم احلر ،بالإ�ضافة مل�سرحية كوميدية اجتماعية هادفة ،وجم�سم حلمام �أبو لوزة الرتاثي،
ومقهى �شعبي ،ومطعم.
كما �شارك فرع وزارة الزراعة بركن توعوي عن الزراعة الع�ضوية ،ومت تخ�صي�ص ركن �صحي حلياة �إن�سان وركن
خا�ص للباحث والكاتب والأديب علي الدرورة .هذا بالإ�ضافة لأركان اجلمعية املختلفة كالت�أهيل والتوظيف،
والهاتف اال�ست�شاري ،ومركز توا�صل للتوحد ،و�إقامة دار القر�آن الكرمي لأم�سية قر�آنية.
هذا ومتيز مهرجان هذا العام بت�شرف الكثري من الزوار واجلمهور ،وب�شكل الفت ،باحل�ضور ومنهم على �سبيل
املثال ال احل�صر :ع�ضوا جمل�س ال�شورى الدكتور عبدالعزيز العطي�شان وحممد ر�ضا ن�صر اهلل ،بع�ض �أع�ضاء
املجل�س البلدي واملحلي مبحافظة القطيف ،وفد من جمموعة توا�صل ،وهو وفد مكون من عدة مناطق خمتلفة
من مناطق اململكة� ،إ�ضافة لعدد من الأعيان والوجهاء .فلهم جزيل ال�شكر على م�شاركتهم.
وتتقدم خريية القطيف بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم و�شارك يف �إجناح مهرجان هذا العام ،كم تتقدم بوافر
ال�شكر والعرفان للراعي الر�سمي ملعر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س ومعر�ض امل�صور ال�صغري الثاين "جمموعة
�شركات عبداهلل ال�سيهاتي".
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"يف روزنامة رم�ضان وفرة من �أمنيات النا�س ،تتدىل على بابه كلما �أطل هالله يف كل عام ،ومعر�ض هم�سات
�أ�صبح بالن�سبة لنا �أمنية �أخرى وجدت طريقها �أخري ًا لت�صافحكم يف يوميات هذا ال�شهر الف�ضيل ،هم�سات
جاوزت حد الهم�س لت�صبح قو ًال م�سموع ًا يف ذاكرة ال�صورة بعد �سنوات �ست ،لنا �أن نعتد بها واال�ستناد �إليها
لر�سم هوية لهذا احلدث الفني الثقايف ،الذي يذكرنا كل عام ب�أن ال�صورة لغة يفهمها كل النا�س ،بل ي�شرتكون
يف �صناعتها ،وهم يراقبون يومياتهم عرب ثقوبها ال�صغرية يف الأجهزة املحمولة ،فيهبون حلظاتهم العابرة لذة
احل�ضور مهما متادت يف الغياب" بهذه الكلمات بد�أ معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س الذي �أقيم يف الفرتة من  9اىل  18من �شهر
رم�ضان املبارك؛ �ضمن مهرجان خريية القطيف الع�شرين والتي بات املعر�ض احد دعائمه الرئي�سية و�أ�ضحى حدثًا �سنو ًيا يرتقبه حمبي
هذا الفن من داخل �أو خارج املنطقة .افتتح املعر�ض اال�ستاذ عبدالعزيز املحرو�س وبح�ضور رئي�س املهرجان املهند�س �صالح ابوعزيز ورئي�س
اجلمعية اال�ستاذ وجيه الرم�ضان والرئي�س الفخري للجمعية املهند�س عبا�س ال�شما�سي ويف معيتهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومب�شاركة عدد
من الوجهاء وال�شخ�صيات من رجال �أعمال وم�سئولني.
ت�ضمن املعر�ض الذي كان حتت رعاية جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي اكرث من  500م�شاركة حملت توقيعات  383م�شارك وم�شاركة
عربوا بنا احلدود االفرتا�ضية لي�صلونا ب�ست وع�شرين دولة من حول العامل ت�أكيدا ال�ستمرار املعر�ض يف رحلته نحو العاملية .يف حديث
خا�ص ملجلة اخلط مع اال�ستاذ عبا�س اخلمي�س اداري �سل�سلة معار�ض هم�سات قال" :االعمال كانت مميزة هذه ال�سنة ب�شكل جميل واكرث تنوع و�أكرث عدداً  512عمل باال�ضافة للم�صور
ال�صغري  ٢٧عمل ك�أكرث معر�ض عدد وتنوعا على م�ستوى الوطن العربي ولي�س فقط على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية " وي�ضيف اخلمي�س "وكما هو كل عام هم�سات ملتقى واعدين يف
الت�صوير واملحرتفني  ،وهو ملتقى لكثري من الدول حواىل  26دولة  ،كما �أن املعر�ض والفعاليات تخدم �آالف امل�صورين كل عام وهذا ما يجعل عيون الفوتوغرافيني تنتظره �سنوياً "
�شهد املعر�ض ح�ضورا جماهري ًيا كبريا �أكد على جناح املعر�ض وجاءت الزيارات من خمتلف ارجاء املعمورة البالد وكان من �ضمن احل�ضورع�ضوا جمل�س ال�شورى الدكتور عبدالعزيز
العطي�شان واال�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل واللذان كانت لهم وقفة مطولة مع ادارة املعر�ض مبدين اعجابهما باملعر�ض .اي�ضا كان هناك زيارة من مدير جمعية الثقافة والفنون باالح�ساء
اال�ستاذ علي الغوينم ،و مدير املكتب الرئي�سي لرعاية ال�شباب بالأح�ساء الأ�ستاذ يو�سف �صالح اخلمي�س اللذان طالبا ب�ضرورة نقل املعر�ض ملدن �أخرى حول مملكتنا احلبيبة مع دعوة
خا�صة بنقله ملدينة االح�ساء� .أي�ضا كان هناك زيارات خا�صة من وفود ممثلة جلماعات الت�صوير املختلفة مثل جماعة الت�صوير يف نادي الفنون بالقطيف وجماعة االح�ساء للت�صوير الفوتوغرايف وا�شاد
اجلميع كثريا مب�ستوى املعر�ض وبتطوره �سواء من ناحية التنظيم او امل�شاركات .اي�ضا �شهد املعر�ض ح�ضورا للعديد من ممثلي ال�صحف املحلية الذين اجروا العديد من اللقاءات يف �صالة املعر�ض.
وتفنن باتي دوت�شي للحلويات يف تقدمي واجب ال�ضيافة للح�ضور طيلة ايام املعر�ض.
مرحلة التجهيز
وقال فرا�س �أبو ال�سعود "بد�أ اال�ستعداد ملعر�ض هم�سات �ضوئية اخلام�س مبكرا وا�ستغرق اال�ستعداد حوايل �أربعة �أ�شهر
مت من خاللها مراجعة الن�سخ ال�سابقة للمعر�ض والعمل على تطوير كل ما هو بحاجة لتطوير وت�صحيح النواق�ص فيها
و�أي�ضا متت مراجعة جميع االقرتاحات واملالحظات التي جاءتنا وعملنا على تنفيد كل ما ميكن تطبيقه ونراه من �صالح
املعر�ض واحلمد هلل فقد وفقنا كثريا وهذا النجاح مل يكن ليكون حقيقة لوال تعاون اجلميع من �إدارة املعر�ض او ادارة
خريية القطيف او حتى الرعاة الذين وقفوا معنا ووثقوا بنا ومبا نحن يف �صدد القيام به و�أود ان انتهز الفر�صة لأ�شكر جميع
الرعاة و�أخ�ص بال�شكر هنا جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي وعلى ر�أ�سها احلاج الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي على ثقتهم
بنا ونتمنى ان نكون على قدر ثقتهم " .وقال خالد ال�ضامن بان طباعة ال�صور هذا العام كانت مميزة ب�شكل الفت لالنتباه
وكثري من الزوار ابدوا هذه املالحظة وبالفعل فقد كنا حري�صني كل احلر�ص على ان يظهر املعر�ض باكمل وجه ولذلك
فقد مت الرتكيز على كل التفا�صيل وكانت طباعة ال�صور احداها واحلمدهلل الذي وفقنا لذلك.
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وا�شار �أمين ال�سامل ب�أن احلدث الأميز يف تنظيم املعر�ض هذا العام هو االعتماد على تكنولوجيا الويب بحيث ان الت�سجيل يف املعر�ض ورفع االعمال والتحكيم كلها متت الكرتونيا عن طريق
املوقع اخلا�ص باملعر�ض والذي مت بنا�ؤه يف فرتة قيا�سية وكان اجلهد الأكرب من يد املهند�س منهال �آل ا�سماعيل الذي كانت له كلمة خا�صة ملجلة اخلط قال فيها " :مل �أتردد يوما عن بذل ق�صارى
جهدي يف �أن�شطة عامل هم�سات .ي�ساعدين كثريا يف ذلك روح التعاون وهمة الأخ ّوة يف هذه املجموعة التي �أعتربها (عائلة) مبعنى الكلمة .ففي هم�سات �ضوئية جنتمع كروح واحدة الحت�ضان
�أعمال حملية ودولية وذلك لرفع م�ستوى التناف�س و�إبراز مهارات الت�صوير املختلفة .وكما هو مالحظ يف الإح�صائيات ال�سنوية ملعر�ض هم�سات ف�إن �أعداد امل�شاركني ال يتوقف عن االزدياد .ويف
ظل جهود اللجنة الحتواء جميع امل�صورين وت�سهيل عملية امل�شاركة يف املعر�ض فقد مت بحمد اهلل تد�شني موقع �إلكرتوين لهم�سات �ضوئية والذي يتيح للم�شاركني رفع امل�شاركات وفقا لل�شروط
املو�ضوعة بحيث يقوم املوقع الإلكرتوين بالت�أكد من ال�شروط الأولية لل�صورة ومن جاهزية امل�شاركة لالنتقال ملرحلة تقييم احلكام .كما يقدم املوقع الإلكرتوين خا�صية الت�سجيل يف الدورات
والور�ش التدريبية التي تقام خالل �أيام املعر�ض .هذا بالإ�ضافة �إىل العديد من اخل�صائ�ص املختلفة والتي بدورها �سهلت عملية امل�شاركة يف املعر�ض وقننت عملية التحكيم يف طريقة احرتافية
موحدة .فمن  HamasatPhoto.comميكنك الآن ت�صفح �أخبار املعر�ض والتعرف على �آخر امل�ستجدات والأن�شطة القادمة .وما �أن مت اختتام معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س ،بد�أت اللجنة
بو�ضع خطة تطويرية لإ�ضافة خا�صيات جديدة للموقع الإلكرتوين وذلك بعد ما تكللت هذه اخلطوة اجلديدة بنجاح و�إعجاب من امل�شاركني.
الدورات املرافقة
رافق املعر�ض خم�س ع�شرة دورة وور�شة عمل متخ�ص�صة للرجال وللن�ساء
ولالطفال وكان الإقبال عليها كبريا جدا هذا العام وعند �س�ؤالنا له عن الفعاليات
امل�صاحبة �أجابنا اال�ستاذ عبا�س اخلمي�س "الفعاليات امللحقة كل عام من دورات وور�ش عمل
عالية امل�ستوى ذات قيمة �سعرية منخف�ضة ال يعك�س جودة تلك الدورات  ،يذهب ريعها جلمعية
القطيف اخلريية لي�ساهم هم�سات بطريقة �أخرى بخدمة املجتمع كما مت اختيار مدربني متمكنني
قاموا م�شكورين باعطاء تلك الدورات ب�شكل تطوعي دعما للم�صورين املبتدئني والراغبني للدورات
ب�شكل جدي من جهة ودعما للجمعية من جهة اخرى" وحتدثت زينب �آل ا�صفري عن الور�شة
التي قامت بتقدميها وقالت ":ور�شتنا انا و اختي �ضحى ال�شيوخ "الر�سم بال�ضوء" وكان الغر�ض
منها لفت انتباه امل�صورات ب�أننا وب�أب�سط االدوات املتواجدة حولنا وب�أقل التكاليف املمكنة "امل�صباح
اليدوي" ميكننا انتاج لقطات جميلة قد تكون اجمل من ا�ستعمال �أي نوع اخر من اال�ضاءات
املتقدمة .وقال املهند�س علي عبدالعزيز الزاير بان االقبال على الدورات وور�ش العمل هذا
العام كان كبريا جدا وعلى الرغم من اهتمامنا الدائم يف اختياراتنا للموا�ضيع واملقدمني يف كل عام
اال ان احل�ضور هذا العام كان ب�أعداد اكرب .وعلى ح�سب اح�صائيات الدينامو علي الناجي امل�سجل
الرئي�سي للدورات فقد بلغ عدد امل�ستفيدين من الدورات وور�ش العمل  280متدرب ومتدربة.
معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين
رافق معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س معر�ضا اخر هو معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين والذي �شارك فيه  21طفل وطفلة مل تتجاوز اعمارهم اخلم�سة ع�شر عاما قدموا فيه  27لوحة �ضوئية .تقول
زينب ال �أ�صفري (�صاحبة فكرة معر�ض امل�صور ال�صغري) " :معر�ض امل�صور ال�صغري هو بذرة يجب علينا العناية بها حتى تنمو الزهرة وجنني منها انقى ع�سل ،ها نحن هذا العام نرى  21زهرة
ت�شارك بكل ثقة وحما�س يف معر�ض امل�صور ال�صغري والبع�ض كانت التقاطاته تناف�س وتتحدى امل�صورين البالغني.اثبت معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين بانه ال ميكن اال�ستهانة بنظرة الطفل الربيئة
ويهمني ان �أرى تلك النظرة تكرب وتزدهر باهتمام وعناية .واود ان ا�شيد بفاطمة غازي ال�سنان الطفلة ذات االربع �سنوات ،ا�صغر م�شاركة معنا يف املعر�ض ويجب على مع�شر امل�صورين احلذر منها
ان ا�ستمرت على هذا النهج الفوتوغرايف مع متنياتنا لهم جميعاً بنظرة اجمل للعامل مع كل التقاطه يلتقطونها".
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الفن الت�شكيلي

جنحت ادارة �صالة املعر�ض هذا العام يف تاليف كل االخطاء التي كانت يف الن�سخ ال�سابقة من املعر�ض وكان يف ادارة ال�صالة االخوات الن�شيطات رنا ابوال�سعود -زينب ا�صفري � -ضحى
ال�شيوخ � -سمر الرم�ضان -نور ال�شيخ واالخوة عبا�س اخلمي�س�-أمين ال �سامل  -علي الزاير -حممد زكي العوامي -خالد ال�ضامن  -حممود النزغة -فرا�س
ابوال�سعود -احمد هجل�س-عالء ال ا�سماعيل -فهد امل�صطفى-نايف ال�ضامن
�صمم كتيب املعر�ض الفنانني �أمين ال�سامل وعبداهلل ابوال�سعود ولتحميل الن�سخة االلكرتونية واالطالع على التغطيات اخلا�صة باملعر�ض وجميع الن�شاطات القادمة نرجو منكم زيارة
املوقع اخلا�ص باملعر�ضhttp://HamasatPhoto.com :

�سيمفونية ال�ضوء
فريق عمل املعر�ض مع رئي�س املهرجان الأ�ستاذ �صالح �أبو عزيز

هم�سات من اداري املعر�ض
طلبنا من جلنة ادارة املعر�ض كلمات ختامية وكانت هذه بع�ض الكلمات التي جاءتنا:
يقول حممد زكي العوامي "�أن معار�ضنا لي�ست �سوى �ساحة كبرية هدفها ت�شجيع جميع املواهب الفوتوغرافية ،ونرحب بجميع
الفوتوغرافيني للم�شاركة يف معر�ض هم�سات للت�صوير ال�ضوئي ،فاملهرجان للجميع".
اما عبداهلل احمد ابوال�سعود فقال "دخلت يف جمال الت�صوير عندما كان عمري  14ع�شر �سنة فقط ،ولكن مل اجد الدعم
من بع�ض املعار�ض املحلية حيث مت رف�ض �أعمايل بدون �سبب �أو تعليق ،ولكن يف هم�سات اختلف الو�ضع كلية ،حيث لقيت من
الدعم املعنوي ما �شجعني لإكمال رحلتي يف عامل الت�صوير و له كل الف�ضل يف ما و�صلت اليه الآن .يختلف هم�سات عن جميع
املعار�ض الأخرى حيث ان ما يطمح اليه هو دعم و ت�شجيع املواهب من خمتلف درجات االحرتاف و ولي�س على االنتقائية يف
اختيار االعمال .ومع �إ�ضافة ق�سم امل�صور ال�صغري ،فقد اتيحت الفر�صة لكل طفل ب�أن يرى ما التقطته يده ال�صغرية معرو�ضا يف قاعة
كبرية وهذه هي هم�سة الأمل لذلك الطفل التي تب�شره ب�أنه قد ي�صبح م�صو ًرا واع ًدا يو ًما ما كما ح�صل يل يف معر�ض هم�سات
الأول ف�شك ًرا هم�سات".
اما املهند�س �أحمد هجل�س فقال "عام بعد عام يزداد هم�سات ت�ألقا وهاهو انتقل من املحفل املحلي اىل النطاق العاملي وهذا بالطبع
ي�صب يف فائدة امل�صور املحلي بدرجة اوىل ملا له من تبادل اخلربات واال�ساليب واالفكار ،فعندما نرى ا�سماء امل�صورين جند بع�ضها وقد
اهتم بامل�شاركة يف كل معر�ض و ُيرى بو�ضوح تطور م�ستواه وانتقاله من الهواية اىل االحرتاف ،وهذا ما يبعث على الفخر ويجعلنا نبذل
جهدا اكرث يف املعر�ض القادم ،وكلي ثقة ب�أن هناك من �سيكون له معر�ضه ال�ضوئي اخلا�ص بعد ان كان هم�سات انطالقته وت�شجيعه"
اما حممود النزغة فقال" :ي�سعدين ان اكون اخريا على ار�ض املوقع خ�صو�صا اين كنت موجودا مع فريق العمل يف اول
اجتماعات مت عقدها مع جمعية القطيف اخلريية قبل ان ا�سافر المتام درا�ستي باخلارج وهانذا االن هنا ا�شاركهم العمل والنجاح .انه ل�شعور جميل ان اكون �ضمن طاقم العمل اال�شبه بالعائلة"
اخلامتة
وختا ًما تتوجه �أ�سرة املعر�ض بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف جناح هذا املعر�ض �سواء بامل�شاركة �أو احل�ضور �أو الدعم املعنوي و�شكرا خا�ص جدال جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي
وعلى ر�أ�سهم احلاج الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي على رعايتهم الكاملة للمعار�ض والتي لوالها لواله ملا كانت التجهيزات هذا العام بال�شكل املثايل وتلك اجلودة املتقنة وهذا بالطبع لي�س
بغريب عليهم فقد د�أبوا على ت�شجيع ال�شباب يف كل املحافل واهلل ندعوا ان تكون يف ميزان ح�سناته وال�شكر مو�صول الدارة جمعية القطيف اخلريية  ،والدارة املهرجان التاحة الفر�صة لنا جمددا
لإقامة فعالياتنا.واخريا �شكر خا�ص لباتي دوت�شي لتقدميهم لواجب ال�ضيافة اليومية طيلة ايام املهرجان� .شكر خا�ص ملنظمي املعر�ض املتمثلني يف (امين ال �سامل  -عبا�س اخلمي�س  -حممد زكي
العوامي -رنا ابوال�سعود – حممود النزغة – منهال ال ا�سماعيل -عبداهلل ابوال�سعود-مراد ابوال�سعود -احمد هجل�س -خالد ال�ضامن – نايف ال�ضامن -زيد ابوال�سعود-فهد امل�صطفى -نواف
امل�صطفى  -عالء ال ا�سماعيل -فرا�س ابوال�سعود -زينب ا�صفري � -سمر الرم�ضان  -علي عبدالعزيز الزاير – علي احمد الناجي� -ضحى ال�شيوخ -فهد ابوال�سعود)
وختام التغطية عبارة لفرا�س ابوال�سعود "ال اقول بان هم�سات �ضوئية ال�ساد�س قد انتهى ولكن �أقول هم�سات �ضوئية ال�سابع قد بد أ� فكونوا معنا"
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