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هل تعلم أن في اليابان
تدرس مادة في المرحلة اإلبتدائية

إسمها الطريق إلى األخالق

يتعلم فيها الطالب األخالق
والتعامل مع الناس

 هل تعلم أن معدل تأخر القطارات
في اليابان خالل العام

اليتجاوز النصف دقيقة !!
فهو شعب يعرف قيمة الوقت،

ويحرص على الثواني والدقائق بدقة متناهية

هل تعلم أن اليابان ليس لديها
أي موارد طبيعية ،

وأنها تتعرض لمئات الزالزل سنويا
ولم يمنعها ذلك من أن تصبح من

أكبر إقتصاديات العالم

هل تعلم بأن عالم
الفيزياء ألبرت انشتاين

كان يجد صعوبة في
النطق حتي سن التاسعة

وكان والده ومعلمه يعتقدون
بأنه متخلف عقليا.



• الشخص المتفوق شخص
متواضع في حديثه

ولكنه متفوق في أفعاله.

• ُبعد المسافة ال يهم، الُخطوة األولى
فقط هي األكثر صعوبة.

• التدريب هو
أفضل المعلمين.

• إن ما تحصل عليه دون جهد
أو ثمن ليس له قيمة.

• إذا لم تفشل،
فلن تعمل ِبجد.

• ال تعتقد بأنك ستتميز بمكان
وبيئه مميزه، بل كن

متميز في بيئة التحوي ميزه.
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جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي :
يحتفل العالم باليوم العالمي لجائزة الطيب صالح في شهر فبراير 

جاءت الجائزة بالتزامن مع الذكري السنوية لوفاة األديب الراحل 
وتشمل الجائزة ثالثة مجاالت :  

الرواية  والقصة القصيرة والمجال الثالث  من مجاالت االبداع  الكتابي
يتم إختياره من قبل مجلس االمناء  سنويا.

يوم اإلذاعة العالمّي : 
 يتّم بهذه الُمناسبة اِالحتفاء بالّدور الهاّم اّلذي تقّدمُه االذاعة المسُموٌعة

ويوافق شهر ِفبراير  ِمن ُكّل عام  بواسطة االمم المتحدة



 قال رسوُل اِهللا (َصلََّي اُهللا َعَليِه َو آِلِه): الّلُهّم إّني أعوُذ بَك ِمن الُكفِر والَفقِر، فقاَل رُجٌل: أَيعِدالِن ؟ قاَل: َنَعم
والطعام  المسكن  مثل  للمعيشة؛  األساسية  األشياء  على  الحصول  على  القدرة  وعدم  الحرمان  أنه  الفقر  يعرف   
الشعوب، فمقياس  باختالف  ويختلف  والنامية،  العربية  الدول  آفة موجودة بشكل كبير في  والتعليم، وهو  والمالبس 

الفقر في مكاٍن ما يختلف عن المقياس في مكان آخر، حسب موارد الدولة ودخلها وطبيعة المعيشة فيها.
تواجهها  التي  المشكالت  أهم  من  والفقر  أيضًا،  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  عديدة،  بأسباب  الفقر  ويرتبط   
الشعوب وتقوم الثورات والحروب ألجل التخلص من هذه المشكلة، وهي متواجدة في كل مكان لكن بنسب مختلفة. 

وتعد ارتكاب المحظورات مثل السرقة والقتل أحد آثار الفقر، واالنتحاروظاهرة بيع األطفال كلها بسبب الفقر. 

لقدرة أكبر قدر  الشروط  الجدد، وتسهيل  الجامعات  لخّريجي  الدولة  فرص عمل  توفر  أن   

في  األسرة  ومساعدة  العمل  في  النساء  تشارك  أن  العمل.  على  المجتمع  فئات  من  ممكن 

المعيشة، والتخلص من العادات البالية بأن المرأة ال يجب أن تعمل أو تشارك في الحياة العملية.

 استغالل الموارد من قبل الدولة لتوفير مشاريع جديدة وتشغيل العمال. دعم الدولة  للمشاريع 

الدولة  لقروض من دون فوائد  الصغيرة والمنشآت الصناعية مثل المصانع والمحاجر. توفير 

ألفراد المجتمع إلقامة مشاريع خاصة والتسديد بعد نجاح المشاريع. 

أن يستخدم معيل األسرة أسلوبًا معّينًا للقدرة على تقسيم الدخل على االحتياجات األساسية، 

حتى يكّون توازنًا بين الدخل واالستهالك.

 توفير االحتياجات األساسية للمرضى وكبار السن واألطفال من قبل الدولة .

وإعطائها  األغنياء  من  األموال  باقتطاع  الثروة  توزيع  إلعادة  الدينية  الطريقة  وهي  الزكاة،   

للفقراء.

التقاعد  توفير معاشات  الدولة.  نفقة  الصحي من  والعالج  للتعليم  االجتماعي  الضمان  توفير   

التخاذل  وعدم  للعمل  ذاتي  دافع  لديه  الفرد  يكون  أن  العمل.  عن  المتقاعدين  من  فئة  ألكبر 

واالعتماد على المعونات. 

والطعام  السكن  مثل  األساسية؛  االحتياجات  توفير  على  القدرة  عدم  وهو  المدقع:  الفقر   
والملبس. الفقر المطلق: وهو عدم القدرة على توفير الحاجات غير الغذائية مثل التعليم.

 الفقر النسبي: ويكون الفرد قي هذا النوع دخله أقل من الدخل السائد في المجتمع. 
والفقر يأخذ اتجاهين:

 اقتصادي: وهو عدم كفاية الدخل لتوفير االحتياجات األساسية.
 اجتماعي: وهو عدم رغبة الفرد في العمل، وبالتالي ال يوجد لديه دخل لتلبية حاجاته.

 أسباب الفقر
في  ليقع  له  عمل  فرص  توفر  عدم  في  رئيٌس  سبب  فهذا  للفرد،  التعليم  وعدم  الجهل   
لمشكلة  األسرة  وستتعرض  العمل  يستطيع  فال  مريضًا  المعيل  كان  إذا  الفقر.  مشكلة 

الفقر.
األساسية  الحاجات  على  الدخل  تقسيم  وعدم  تدبير  ودون  مسؤول  غير  بشكل  اإلنفاق   

والضرورية. الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى شح الموارد في الدولة .
 شرب الكحول وتعاطي المخدرات، كلها تؤدي إلى ضعف قدرة الفرد على العمل، وبالتالي 

وقوعه في الفقر. 
منها  تعاني  التي  المحسوبية   وتفشي  كالفساد  واالقتصادية  السياسية  المشكالت  بعض 

بعض الدول .

كيفية خفض نسبة الفقر:- أنـــــواع الفقر:-



 لقاء مع
المركز الدولي للجودة

والتفاكر مع مدير المركز
الدكتور عاطف عبدالرحمن

عن سبل التعاون المشتركه.

ورشة البناء االستراتيجي
للطالبات بجامعة افريقيا

قدمها الدكتور علي العتيبي 

قامت مجموعة اراك بزيارة عمل
لالكاديمية الوطنية للتدريب
قادها الدكتور علي العتيبي

رئيس مجلس اإلدارة للبحث في
سبل التعاون المشترك في المستقبل .

ورشة بعنوان
قراءات استراتيجية

للسيرة النبوية بالمسجد العتيق
بجامعة افريقيا العالمية

 قدمها الدكتور علي العتيبي

بعد النجاح الذي حققته مجموعة اراك  للتنمية في برنامج مراقي افريقيا  النسخة االولي نفذت المجموعة بالشراكة مع جامعة إفريقيا 
العالمية النسخة الثانية من البرنامج وذلك في الخامس والعشرين من نوفمبر ٢٠١٨ م  . ومن الفعاليات المصاحبة للبرنامج :-



األولويات اإلستراتيجية للعمل الطوعي 
بالشراكة مع  الرحمن  برنامج وفود  للتنمية تحت مبادرة  اراك   قامت مجموعة 
المكتب التعاوني لجنوب مكة بتقديم ورشة عمل لوفد من دولة مصر وأيضًا 
علي  الدكتور  قدمها  يناير،  من  والعشرين  الرابع  في  وذلك  اليمن  دولة  من 
األدوات  أبرز  تناول  فيها  تم  المجموعة،  إدارة  مجلس  رئيس  العتيبي 
والتأهيل  االفراد  بناء  صعيد  على  الطوعي  العمل  تخص  التي  واإلستراتيجيات 
لها  اإلستراتيجي  والتخطيط  للمؤسسات  المؤسسي  والبناء  لهم  الشخصي 
وبناء كوادرها اإلدارية و أنظمتها وميزانياتها وايضًا على صعيد بناء العالقات 

والشراكات الذكية في المجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية.

شاركت اراك للتنمية متمثلة في الدكتور علي العتيبي اليوم الخميس الموافق 
١٧/٠١/٢٠١٩م بدعوة كريمة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في 
والذي  المكرمة  مكة  لمنطقة  االستراتيجي  والتوجه  الرؤية  إعداد  مشروع 
والجمعيات  الحكومية  غير  المنظمات  قطاع  قضايا  لمناقشة  اليوم  خصص 

الخيرية.
وتثمن أراك للتنمية دور هيئة تطوير مكة المكرمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ 
المشاريع  هذه  في  استراتجيين  شركاء  نكون  ان  ويسعدنا  مكة  لمنطقة 

المباركة.

الموافق  الخميس  يوم  في  اهللا  بحمد  للتنمية  اراك  مجموعة  وقعت 
٢٠١٩/١/١٠م اتفاقية خدمات استشارية لبناء الخطة االستراتيجية وتصميم 
نماذج العمل المؤسسي لجمعية البر الخيرية بوادي يبه - مركز القوز بمحافظة 
القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بما يحقق كفاءة األداء والفعالية وتلبية احتياج 

الجمعية ويحقق أهدافها االستراتيجية.




