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د.خالد املذكور يتوسط الفائزين في املعتكف األولاخلامتة منى الزايدي تتحدث لـ »األنباء« تكرمي الطلبة العام املاضي 

فهد القصار عثمان العقيلرئيس مركز السمو سامي البلهان صالح البلهان محمود ساهرعمر الشمري

عبداهلل: نستخدم تقنية جديدة للتحكم في العقل 
إلخراج أفضل ما لديه لتسهيل حفظ القرآن

يوم�ًا  21 ف�ي  كام�اًل  اهلل  كت��اب  لحف���ظ  اهلل  وفق�ه  م�ن  لدين�ا 
ع�ن  إعالنن�ا  عق�ب  وام�رأة  فت�اة   400 م�ن  يق�ارب  م�ا  بن�ا  اتص�ل 
المعتك�ف الثان�ي ولم نقب�ل إال 9 مش�اركات تم�ت تصفيتهن إل�ى 5 فقط
لدين�ا العدي�د م�ن ال�دورات المهم�ة تناس�ب كل ش�رائح المجتم�ع
أكث�ر ما يهمن�ا هو تحري�ك الطاقات الكامنة داخل اإلنس�ان لش�يء مفيد

»فرصة العمر« مشروع ينظم لك حياتك وينمي قدراتك

ليلى الشافعي

في جو روحاني جمعهن فيه حب كتاب اهلل تعالى التقت فتيات الكويت في 

جتربة فريدة من نوعها حلفظ كتاب اهلل خالل شهر رمضان املبارك وقد أمتمن 

حفظه في أقل من 40 يوما، وذلك من خالل مش�روع »فرصة العمر« الذي نظمه 

مركز السمو لالستشارات والتدريب.

ولعل في هذا املش�روع الطيب املبارك منوذج�ا جميال للتحدي واإلرادة 

والعزمية واإلصرار على حتقيق الهدف بنجاح مهما كانت صعوبته، كذلك فإنه 

ينطوي على قدوة حس�نة تقدم بش�كل رائع وعملي في وقت عزت فيه القدوة، 

ففي الوقت الذي كان فيه الكثيرون منشغلني بأمور وطقوس رمضانية قد ال تكون 

ذات أهمية كبيرة، كان هؤالء الفتيات يعملن على حتقيق هذا اإلجناز، عسى ان 

يحتذي بهن شبابنا وبناتنا، للوصول إلى هذا الهدف الراقي والسامي أال وهو حفظ 

القرآن الكرمي كامال.

حول هذا املشروع كان لقاؤنا مع رائد الفكرة واملشرف على املشروع خبير 

التنمية البشرية عبدالرحمن محمد عبداهلل ومع الفتيات املشاركات.

ــرف العام على  بداية أنت املش
ــرف على  ــد التع ــروع ونري املش

فكرة هذا املشروع؟
جاءتن���ي الفك���رة منذ بدأت 
العمل في مجال التنمية البشرية 
الى  الذي قادني  الذات  وتطوير 
اكتش���اف ما لدى اإلنس���ان من 
طاقات يستطيع من خاللها حتقيق 
الهدف الذي يريده مهما كان صعبا 
لذلك ما أسمى أن نستثمر هذه 
العقلية في حفظ كتاب  العلوم 

اهلل الكرمي.
ــه من  ــتعنت ب ــا الذي اس وم
تقنيات واساليب في فكرتك هذه؟

املتدرب���ات  أن تع���ي  أوال: 
بقدرات عقولهن احلقيقية ومقدار 

استخدامهن لهذه القدرات.
ثانيا: ندربهن على تش���غيل 
فصي الدماغ األمين واأليسر أثناء 
احلفظ لزيادة كفاءة وس���رعة 

احلفظ.
ثالثا: االلتزام ببرنامج غذائي 
� قدر اإلمكان � ليزيد من نشاط 

الدماغ.
رابعا: تعل���م تقنيات الربط 
املعينة على اس���ترجاع اآليات 

احملفوظة.
خامس���ا: البع���د الت���ام عن 
املش���تتات كالتلف���از والتلفون 
وامللهيات بأنواعها ليصفو الذهن 

في إجناز هذه املهمة العظيمة.
سادس���ا: برنامج محاضرات 
العزمية  حتفيزية يومية لرفع 
واإلرادة لتتمك���ن املش���اركات 
الكبير  من مقاوم���ة الضغ���ط 
أثناء مش���وارها  الذي تواجهه 

باحلفظ.
وبحمد اهلل حتولت الفكرة إلى 
حقيقة فمركز السمو لالستشارات 
التجربة  والتدريب هو صاحب 
األول���ى في الكوي���ت بعمل هذا 
املش���روع املب���ارك وبدأنا أول 
معتكف قرآني برمضان املاضي 

عام 2009.

التجربة السابقة

ــة  ــج التجرب ــت نتائ ــاذا كان م
السابقة؟

التجربة السابقة حققت بحمد 
اهلل نتائج فاقت التوقعات حيث 
ب���دأت مبعتكف للبن���ن وكانت 
أعمارهم تتراوح بن 9 و13 سنة، 
وكان املشاركون معتكفن بشكل 

الكثي���ر في طور  - وغيرها 
اإلعداد

ــات أخرى  ــل لديكم اهتمام وه
غير معتكف حفظ القرآن في مركز 

السمو؟
مركز السمو رفع شعار »معا 
نس���مو مبهاراتك« لذا فنحن في 
مركز الس���مو نب���ذل اجلهد في 
البحث دائما عن األفكار التي تخدم 
العربي وترفع من كفاءته  الفرد 

وإنتاجيته.
فلدين���ا مش���روع »واج���ه 
ضغوطك« وال���ذي نقدمه في 7 
جلسات إرشادية فردية للشخص 
الذي يعاني من تراكم الضغوط 
احلياتية والعملية عليه مما يؤثر 
سلبا على إنتاجيته واستمتاعه 

بيومه.
ولدينا مشروع »تخلص من 
نظارتك بش���كل طبيعي« والذي 
يقدمه اخلبير العاملي ليو أجنارت 
وهو استشاري في عالج مشكالت 
اإلبصار بطرق طبيعية بعيدة عن 
العمليات اخلطيرة بواسطة تدريب 

النظر.
ولدينا مشروع »حلل شفرتك 
النفسية وأدر حياتك« وهو برنامج 
تدريبي من تطوير االستشاري 
عبدالرحمن عبداهلل جمع أفكاره 
على مر السنن ويقدمه في 12 يوما 
تدريبيا يصل فيه املشارك ملعرفة 
أسرار نفسه الداخلية والوعي بها 
وتوجيهها إلدارة حياته بالشكل 

الصحيح.
كما نقدم مش���روع »اختبار 
امليول الدراسية واملهنية« والذي 
ييسر على اإلنسان حتديد أفضل 
تخصص دراسي ومهني يالئم 
شخصيته وبالتالي يتميز اإلنسان 
عندما يعمل ما يتناس���ب معه، 
فقد وجدن���ا الكثيرين يدخلون 
تخصص���ات أكادميية أو عملية 
فقط ألن الناس ميدحوها أو ألن 
راتبها جيد وننسى أهم شيء وهو 
هل سأكون ناجحا ومميزا في هذا 
أم ال. فهذا االختبار  التخصص 

يعيننا على معرفة ذلك.
ولدين���ا مش���روع »الطف���ل 
الشجاع« والذي طورته ألطفالنا 
وأدربه���م فيه على أهم املهارات 
احلياتي���ة وكيف يتخلصوا من 
اخل���وف والتردد ويكتس���بوا 

الصفات اإليجابية والقيادية.

سامي محمود البلهان املدير العام 
للمركز:

أمنيات وأحالم

ــد النجاح الذي حققتموه في  بع
املعتكفني األول والثاني ما أمنياتك 

للمعتكفات املقبلة؟
حلمي أن يتحمس رجال أعمال 
لرعاي���ة هذا املش���روع بحيث ال 
يتحمل املشاركون أي عبء مالي قد 
يعوق الكثيرين من أبنائنا وبناتنا 
الذين يتمتعون بالقدرات العقلية 
املناسبة حلفظ كتاب  والنفسية 

اهلل تعالى.
كما أمتنى أن يكون هذا املشروع 
مستمرا طوال العام بطريقة تناسب 
كل من يرغب في حفظ كتاب اهلل 
كامال وتكون لديه القدرة على ذلك 
وفي الوقت نفسه يتم في الوقت 
الذي يناسب كل إنسان على حسب 

ظروفه بحيث يكون لدينا:
- معتكف قرآني صيفي ملدة 

40 يوما متواصال.
العط���ل  ف���ي  - ومعتك���ف 
األس���بوعية فق���ط ممت���د ل� 6 

أشهر.
- ومعتكف في إجازة نصف 

العام ملدة 12 يوما.
- ه���ذا إل���ى جان���ب دورات 
قرآنية قصيرة املدة حلفظ سورة 

محددة:
- كدورة حلفظ سورة البقرة 

في 5 أيام.
- ودورة حلفظ سورة النور 

في 3 أيام.
- ودورة ف���ي حفظ س���ورة 

الكهف في 3 أيام.
- ودورة ف���ي حفظ س���ورة 

يوسف في 3 أيام.

تام معن���ا ومعزولن عن عاملهم 
اخلارجي ويدخلون عاملا آخر له 
نظامه وقواعده املختلفة مما يساعد 
بشكل أس���هل على إبقاء عقولهم 
بعيدة عن املشتتات وبكفاءة أداء 

عالية.
واملشاركون هم:

محمود ساهر � أمت حفظ القرآن 
الكرمي.

عمر الشمري � أمت حفظ القرآن 
الكرمي.

صالح البلهان � أمت حفظ القرآن 
الكرمي.

فهد القصار � أمت حفظ القرآن 
الكرمي.

عثمان العقيل � أمت حفظ 20 
جزءا من القرآن الكرمي.

ــارون  تخت ــاس  أس أي  ــى  عل
املشاركني؟

ع���ن طري���ق إج���راء مقابلة 
شخصية مع من يتقدم للمشاركة 
الش���روط واملقاييس  وبع���ض 

للمفاضلة بينهم.
وما تلك الشروط؟

أن يكون املشارك ذا شخصية 
ايجابية ويتمتع بقدرة على االلتزام 
وحتمل املس���ؤولية ولديه رغبة 
حقيقية م���ن داخله حلفظ كتاب 
اهلل دون أي ضغ���ط م���ن أحد، 
ويتمتع مبستوى جيد من الذكاء 
واالستيعاب وميلك من مقومات 
الشخصية ما يؤهله حلمل هذه 
األمانة، باإلضافة الى ضرورة أن 
يكون حافظا بالفعل ألي قدر من 

آيات القرآن الكرمي.
وهل القيتم إقباال كبيرا عندما 
ــروع فرصة العمر  أعلنتم عن مش

للعام الثاني؟
إقب����اال كبيرا  نعم وجدن����ا 

أبي بي ليخبرني أنه اشترى لي 
سيارة تشجيعا لي على حفظي 
للقرآن وكنت سعيدة للغاية ليس 
بالسيارة فقط بل برضا أبي وحبي 

للقرآن الكرمي.
أما دانة املال والتي ختمت حفظ 
كتاب اهلل في 32 يوما والبالغة من 
العمر 11 سنة في الصف السادس 
الديني بقرطبة فتضيف  باملعهد 

قائلة:
أول م���ا حضرت ال���ى املركز 
لالعتكاف كانت ل���دي رغبة في 
حفظ كتاب اهلل، وشجعتني أمي 
على االلتحاق ووجدت انها فرصة 
لكي أحفظ القرآن الكرمي وفي اول 
فترة شعرت بأنني وحيدة ألول 
مرة ثم وجدت وناسة بن الفتيات 
واحملفظات ووجدت اجلو القرآني 
جميال فأحببت املكان وتشجعت 
القرآن  على احلفظ حتى ختمت 

بحمد اهلل.
وأنص���ح كل فت���اة أن تقوم 
باحلفظ وهي صغيرة حتى يثبت 

في عقلها بسرعة.
املش���اركات في فرصة العمر 
وأمتم���ن خت���م الق���رآن الكرمي 

حفظا:
منيرة العجمي 16 سنة � أمتت 

احلفظ في 21 يوما.
منى الذايدي 19 س���نة � أمتت 

احلفظ في 31 يوما.
دانة املال 11 سنة � أمتت احلفظ 

في 32 يوما.
أم سالم 33 سنة � أمتت احلفظ 

في 40 يوما.
أم ناصر 37 سنة � أمتت احلفظ 

في 40 يوما.
وعن الطموحات املستقبلية 
الس���مو س���ألنا األستاذ   لفريق 

ــذا  ه ــي  ف ــتركت  اش ــف  كي
املعتكف؟

عن طريق رس���الة نصية من 
والدي أرسلها لي كما عودني كلما 
سمع عن دورة في مكان ما يرسل 
لي رس���الة ويشجعني وفي هذه 
املرة لفتت نظري خاصة أنها في 
حفظ كتاب اهلل، حيث انني لم أكن 
أحفظ من قبل غير مقرر الدراسة، 
وحتمست وبتش���جيع أبي الذي 
كان هدفه وأمنية حياته أن يراني 
خامتة لكتاب اهلل تعالى والتحقت 

باملعتكف.
ــي بداية  ــعورك ف ــاذا كان ش م

األمر؟
البداية ش���عرت بالتعب  في 
والضعف مع الصوم ولكن بفضل 
محاضرات األس���تاذ عبدالرحمن 
يوميا، كانت هناك محاضرة عن 
تقوية اإلرادة واإلصرار على حتقيق 
الهدف شعرت وقتها أنني يجب أن 

استمر حتى تعودت على ذلك.
ما شعورك اآلن؟

أشعر بالسعادة والفخر ألنني 
بإرادتي وحبي للقرآن ومبساعدة 
املش���رفن على املشروع وتوفير 
وسائل الراحة لنا استطعت ختم 
أنني في  الكرمي وشعرت  القرآن 

نعمة كبيرة من اهلل.
ــر فيك أثناء  ــيء الذي أث ما الش

احلفظ؟
وج���ودي بن فتي���ات صغار 
وكبار والكل يعيش مع اآلخر في 
تسامح وحب وتسابق على احلفظ 
عن طريق احملفظات الالتي قمن 

بالتسميع لنا وتشجيعنا.
أم���ا املوق���ف اآلخ���ر فخالل 
حفظي لس���ورة »يوسف« وعند 
اآلي���ة )وجاءت س���يارة( اتصل 

من الورد اليومي اخلاص بها أن 
تذهب لإلفطار مع أهلها ثم تعود 

للمعتكف.

الحافظات بالمعتكف

ثم التقين���ا مع 3 ممن أمتمن 
حفظ الق���رآن الكرمي في أقل من 
شهر وكانت بالنسبة لهن فرصة 
عمر حقيقية من خالل اعتكافهن 

في املركز.
احلافظة األولى منيرة العجمي 
والتي ختمت حفظ كتاب اهلل في 21 
يوما فقط وتبلغ من العمر 16 سنة 

وتدرس باملرحلة الثانوية:
هذه أول جتربة لي في االعتكاف 
وفي بداية األمر كنت ال أنام ولكن 
مع الدورات التي قدمها لنا األستاذ 
عبدالرحمن استطعت التغلب على 
هذا التغيير وأقبلت على احلفظ 
وخصصت وقتا للن���وم ووقتا 
الدورات  للحفظ ووقتا حلضور 
التي تشجعنا على االستمرار في 
احلفظ وال أنسى تشجيع والدتي 
يوميا بأن أكون ممن يلبسها تاجا 

من نور.
وأضافت: وأنادي جميع الفتيات 
أن يستغلن الطاقة التي وهبها اهلل 
لهن واستثمارها في حفظ القرآن 
حيث علمن���ا أن املواطن العربي 
يستفيد من قدرات عقله بنسبة 
تقل عن 1% وال يستثمر 99% من 
إذن فلدينا كنوز وهبها  قدراته. 
اهلل لنا يجب استغاللها في احلياة 

الدنيا فيما ينفعنا في اآلخرة.
ثم كان لقاؤن���ا مع احلافظة 
الثانية من���ى زيد الذايدي والتي 
ختمت حفظ كتاب اهلل في 31 يوما، 
وعمرها 19 سنة، طالبة جامعية 

في مركز العلوم الطبية.

وعقب نش����ر اإلعالن جاءنا ما 
يقارب 400 اتصال نتيجة حلملة 
الدعاية للمعتكف حلفظ كتاب 
اهلل كامال خالل فترة 40 يوما، 
ولكن من تشجع وقبل شروط 
املعتكف قارب عددهن 35 فتاة 
أبدين رغبتهن باملش����اركة في 
املعتكف وقمن����ا بعمل مقابالت 
شخصية للراغبات واختبارهن 
على مس����توى القدرات العقلية 
والنفسية ومدى توافر اإلرادة 
واحلافز الداخلي فتمت تصفيتهن 
إلى 9 مشاركات فقط ولكن خالل 
األسبوع األول للمعتكف اكتشفنا 
أن 4 منهن غير منس����جمات مع 
العدد  نظام املعتك����ف فأصبح 
النهائ����ي الذي أكم����ل البرنامج 
لنهايت����ه 5 مش����اركات فق����ط 
وأعمارهن تراوحت بن 11 و37 
سنة وكن حتت إشرافي وتعاونني 
في ذلك املدربة الفاضلة شيرين 
عبداحلميد اخلطيب واحملفظة 

األخت أم يوسف.
فاملتدربات اس���تطعن إجناز 
الهدف بنجاح وختمن القرآن الكرمي 
حفظا خالل ال� 40 يوما بتوفيق 

اهلل وكرمه.

اعتكاف الفتيات

متى بدأت الفتيات باالعتكاف؟
من 31 يولي���و 2010 وحتى 8 
سبتمبر 2010 )40 يوما( منهن من 
ختمن في أقل من 20 يوما ومنهن 
من ختمن في 30 يوما والباقيات 

ختمن في نهاية املعتكف.
ــور  الفط ــز  املرك ــر  ــل يوف ه

والسحور للمعتكفات؟
بالطب���ع نقدم له���ن اإلفطار 
والس���حور ويس���مح ملن انتهت 

نس�مو  »مع�ًا 
شعارنا  بمهاراتك« 
الس�مو مركز  في 

م. عبدالرحمن عبداهلل


