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نشرة داخـلية تـصـدر عن المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخــاء»

قبـل البـدء

موافقة مجلس الوزراء الموقر بشمول

األيتام المحتضنين لدى األسر المستفيدة
بالتأمين الصحي اإللزامي .سوف يسهم
بإذن الله في تحسين جودة الحياة لأليتام
واستقرارهم الصحي والنفسي.

صالح بن خليف الدهمشي
األمين العام

األخبــــــار
أمير الشرقية يستقبل وفد

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخاء»

إخــاء  -المنطقة الشرقية
استقبل صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية
بمكتب سموه بديوان اإلمارة األمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء
صالح الدهمشي والوفد المرافق له ،للتعريف بـإخاء وخدماتها المقدمة لأليتام.

نـائـب أمير الشرقية يستقبل
األمين العام للمؤسسة

إخــاء  -المنطقة الشرقية
استقبل صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب

ً
مشيدا بما حققه القطاع الثالث من
أمير الشرقية األمين العام والوفد المرافق،
تقدم في العديد من المجاالت خالل السنوات الماضية ،نظير ما يلقاه من دعم من
القيادة الحكيمة.

مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية

االجتماعية بالمنطقة الشرقية يلتقي وفد «إخـاء»

إخــاء  -المنطقة الشرقية
مديـ ــر عـ ــام فـ ــرع وزارة المـ ــوارد البشـ ــرية والتنمية االجتماعيـ ــة بالمنطقة الشـ ــرقية
أ.عبـ ــد الرحمـ ــن المقبل ،يلتقي فـ ــي مكتبه األميـ ــن العام للمؤسسـ ــة الخيرية لرعاية
األيتـ ــام إخـ ــاء والوفـ ــد المرافق لـ ــه ،حيث جـ ــرى اسـ ــتعراض أوجه التعاون المشـ ــترك
لتمكيـ ــن األيتام وتحسـ ــين جـ ــودة حياتهم.

أمين عام إخاء يلتقي أعضاء مجلس منطقة عسير

ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إخــاء  -منطقة عسير
سعادة األمين العام أ .صالح الدهمشي يلتقي أعضاء مجلس منطقة عسير ومدير
فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،تضمن اللقاء ورشة عمل تم التعريف
فيها بـإخاء والخدمات المقدمة لألبناء األيتام وبحث سبل التعاون لتمكينهم.

المتميزون

ً
دعمــا ألبنائنــا الممــيزين زار ســعـــادة األمين العــــام أحد أبناء إخاء عسير
في مقر عمله بحضــور سعــادة أ .جربــوع الشهراني المدير اإلقليمي

ً
تشجيعا له وتحفيزا لعطائه كونه أحد مخرجات
لهيئة التخصصات الصحية،
التمكين في إخاء.

لـمحـــات

اتفـاقيــات

اتفاقية التميمي
وقـــع األمين العام للمؤسســـة أ .صالح الدهمشـــي،
خالل زيارته إلخــــاء الشـــرقية اتفاقية تعاون مشترك
مع أســـواق التميمي ،لتوظيف مســـتفيدي إخاء.

لإلطالع على التغريدة

اتفاقية ورويك الخبر
وقع األمين العام للمؤسسة أ.صالح الدهمشي ،خالل زيارته إلخاء الشرقية شراكة مع
ً
ممثال بالمدير التنفيذي أ.حسن الهمامي ،تهدف إلى توظيف األبناء
فندق ورويك الخبر

واالستفادة من مرافق الفندق.

لإلطالع على التغريدة

اتفاقية جمعية البـر
وقع األمين العام للمؤسسة أ .صالح الدهمشي،
خالل زيارته لـإخاء الشرقية شراكة نوعية مع جمعية
البر بالمنطقة الشرقية بحضور امين عام الجمعية

أ.سمير بن عبد العزيز العفيصان ،تهدف إلى توظيف
األبناء وتقديم عدد من االستشارات في العمل
الخيري.

لإلطالع على التغريدة

التدريب

صحتي حياتي

إخــاء جــازان...

أقـــام مركـــز الحـــوار الوطنـــي أمســـية
بعنـــوان «منظومة القيـــم وأثرها في

أقامـــت إخاء جازان بالتعاون مع الشـــؤون

الوحـــدة الوطنيـــة» ألبناء ومنســـوبي

الدينية بقوة جـــازان ،دورة تدريبية لألبناء

إخـــاء الريـــاض ،وذلـــك ضمـــن مراحـــل

المقبوليـــن فـــي وزارة الدفـــاع ،لرفـــع

بــــرنـــــــامج صحتـــي حيــــاتــــــي المقـــــدم

معنوياتهـــم وإعطائهم فكرة عن طبيعة

للمســـتفيدين.

العمـــل الجديـــد ،قـــدم الـــدورة ســـعادة
العقيـــد :عبـــد الوهاب العســـيري.

لقراءة المزيد

اتفـاقيــات

اتفاقية التعليم بعسير
وقـــع األمين العام للمؤسســـة أ .صالح الدهمشـــي،
خالل زيارته لـ إخاء عســـير شـــراكة مـــع اإلدارة العامة

ً
تربويـــا
للتعليـــم بعســـير ،تهـــدف إلـــى دعـــم االيتـــام

ً
وتدريبيا ،وفي مجال األنشـــطة الطالبية،
وتعليميـــا

ً
إيجابيا.
ممـــا ينعكـــس ويعود عليهـــم

لإلطالع على التغريدة

اتفاقية حدود التطوير للتدريب
إخاء الغربية توقع اتفاقية تعاون مع شركة حدود
التطوير للتدريب ،برعاية جامعة الملك عبد العزيز
وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،تهدف
االتفاقية إلى توفير التدريب المستمر لألبناء األيتام

لتأهيلهم لسوق العمل وفق التخصص واالحتياج.

لإلطالع على التغريدة

اتفاقية جمعية االستشارات التسويقية
وقع األمين العام للمؤسسة أ .صالح الدهمشي ،خالل زيارته إلخاء الشرقية اتفاقية
لتقديم الخدمات واالستشارات التسويقية مع جمعية االستشارات التسويقية.

لإلطالع على التغريدة

تــكــريــم

ً
دعما ألبنائنا المميزين زار سعادة األمين العام أبناء إخاء عسير في مقر
عمله بحضور سعادة أ.جربوع الشهراني المدير اإلقليمي لهيئة التخصصات
ً
تشجيعا له وتحفيزا لعطائه كونه أحد مخرجات التمكين في إخاء.
الصحية،

سعادة األمين العام أ.صالح الدهمشي خالل زيارته لفرع إخاء عسير،

ً
دراسيا
يلتقي بمستفيدي ومنسوبي الفرع ،ويشكر األبناء المتميزين
واجتماعيا ،ويقدم لهم الهدايا التشجيعية.

