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قبـل البـدء
ســـعدت بزيـــارة المؤسســـة الخيرية لرعايـــة األيتـــام إخاء  ...وقد شـــاهدت
حمـــاس العامليـــن واســـتمعت إلـــى األميـــن العـــام حيـــث شـــرح لنـــا مراحل

التطويـــر فـــي المؤسســـة والتغيـــر الحضـــاري فـــي عطائها ،وتطـــور القوى
العاملـــة ،ومســـاهمتهم بتميزهـــا ،إن اإلنجـــازات التي حققتها المؤسســـة
لتدعو للفخر واالعتزاز بعطاء الشـــباب ،وبالدعم الذي تحظى به المؤسسة
مـــن الدولة ،ومن رجال األعمال وأنها أصبحت من المؤسســـات النموذجية

فـــي مخرجاتهـــا وتطـــور برامجها ،وال يســـعني إال أن ادع الله لهـــم بالقبول
ومزيـــد مـــن التوفيـــق إلبراز الـــدور الحضاري التـــي تتبوأ فيـــه المملكة في
تقديم خدماتهـــا لأليتام.

﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾
معالي د .عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم
رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي
التخصصي لجمعيات األيتام

األخبــــــار
أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء ..يستقبل

رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي
التخصصي لجمعيات األيتام وأمينها العام

إخــاء  -اإلدارة العامة
استقبل سعادة األمين العام أ .صالح بن خليف الدهمشي رئيس مجلس إدارة المجلس
الفرعي التخصصي لجمعيات األيتام معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم
واألمين العام للمجلس خالد الحسن للتعرف على الخدمات التي تقدمها إخاء ألبنائها
وبحث سبل التعاون المشترك لخدمة مستفيدي المؤسسة.

لقاء ودي يجمع سعادة األمين العام
بــأبـنــائــه المبتعثين

إخــاء  -اإلدارة العامة
لقـــاء ودي يجمـــع ســـعادة األميـــن العـــام بأبنائـــه المبتعثين فـــي أمريـــكا ،وبريطانيا،
وأســـتراليا ،وذلـــك لالطمئنـــان عليهم ،ومتابعة مســـيرتهم التعليميـــة لتحقيق أفضل

ً
ً
متمنيا لهم
شـــهريا
النتائـــج ،كما وجه ســـعادته بأن يكـــون اللقاء مع أبنائـــه المبتعثين
التوفيـــق والنجاح.

قطاع الشراكات واالتصال يستقبل
جمعية االستشارات التسويقية بالرياض

إخــاء  -اإلدارة العامة
ً
وفدا من جمعية
استقبل قطاع الشراكات واالتصال باإلدارة العامة في الرياض
االستشارات التسويقية ،لمناقشة إقامة عدد من الدورات التدريبية لمنسوبي
المؤسسة.

قناة «

»

في جولة بالمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخــــاء»

لالطالع على التغريدة

زيـــــارات

إخـــاء الــريـــاض تستضيف
جمعية نسارع للخير الخيرية بالغاط
ضمـــن برامج االســـتضافات الهادفة بتنمية المـــوارد المالية ،اســـتضافة إخاء الرياض
مديـــر جمعية نســـارع للخير الخيرية بالغـــاط ،وذلك للتعريف بالخدمـــات التي تقدمها

إخـــاء للمســـتفيدين ،وبحث ســـبل التعاون المشـــترك في عدة مجاالت تعـــود بالنفع

والفائدة لـــكال الطرفين.

استضافت إخاء الرياض منسق الغرفة التجارية بهيئة األوقاف بمنطقة
الرياض أ .مشاري الدوسري ،وذلك للتعريف بالخدمات التي تقدمها

للمستفيدين وبحث إمكانية تسويق وقف اليتيم بمنطقة مكة المكرمة.

كيف تساهم إخاء في تمكين األيتام؟

لمشاهدة الفيديو

األيام العالمية

«سلمى» كيف قبلت التحدي وتجاوزت التأتأة؟

لالطالع على التغريدة

اتفـاقيــات
شراكة استقطاع تجمع

إخـاء الـريـاض ونوسـاوند
إخـ ــاء الريـ ــاض توقـ ــع اتفاقيـ ــة اسـ ــتقطاع
مالـ ــي مـ ــع مجمـ ــع كافيـ ــه نوسـ ــاوند ،لصالح
المؤسسـ ــة الخيريـ ــة لرعايـ ــة األيتـ ــام.
لالطالع على التغريدة

«إخــاء منطقة عسير»

توقع شراكة مجتمعية مع جمعية «منازل»
عقد فرع المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء بعسير اتفاقية شراكة مع جمعية

منازل تتضمن االتفاقية المساهمة في إيجاد السكن المالئم لأليتام األشد احتياجا من
مستفيدي المؤسسة بمنطقة عسير عن طريق إجراء المسح الميداني للمستفيدين
وتحديد االحتياج من ترميم وصيانة وبناء وإيواء وإسكان تنموي.

«شــراكــة تــوظيــف» تـجمـع

إخــاء الـغـربـيـة ومطــاعم مـــاكــدونـــالـــدز

إخاء الغربية توقع شراكة مع مطاعم ماكدونالدز السعودية
بالغربية ،تهدف الشراكة إلى توظيف مستفيدي إخاء.

شراكة استقطاع تجمع

إخاء الرياض ومطعم سكة 8
وقعت إخــــ ــاء الرياض اتفاقية استقطاع مالي مع
مطعـ ــم سـ ــكة  ،8حيث يعود ريع هـ ــذه االتفاقية
لتغطية احتياجات مسـ ــتفيدي إخاء.

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام (إخاء)

تستعرض مبادراتها وبرامجها على قناة الرسالة

لمشاهدة الحلقة

تــكــريــم

احتفلـــت إخـــاء القصيـــم بتخـــرج فتياتهـــا :االبنة رقيـــة ســـليمان واالبنة نوف
عبـــد الحميـــد واالبنة عيدة ناصر بعـــد حصولهم على درجـــة البكالوريوس في
عبـــرن الفتيات
التخصصـــات التاليـــة (العـــاج الطبيعـــي ،التمريـــض ،الحقوق)،
ّ
عـــن ســـعادتهن الغامـــرة لما وصلن إليـــه وأن التخـــرج حلم وصلن لـــه بعد جد
واجتهـــاد دام لســـنوات ،ويطمحـــن لاللتحـــاق بوظائـــف تناســـبهن ليكملـــوا
مســـيرتهن العملية بعـــد التخرج.

األيام العالمية

لقاء المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام (إخاء)
على (برنامج بك أصبحنا)

لسماع اللقاء

التــطـــوع

فريـــق إخـــاء المدينـــة المنـــورة
التطوعـــي يشـــارك مـــع جمعيـــة
البيئـــة فـــي تنظيـــف مزرعـــة بئـــر
عثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه

فــريـــق إخـــــاء الــمــديــنــة المــنــورة التطوعي يشارك مع جمعية البيئة
فـــي مشـــروع تشـــجير الـــوادي المبـــارك ،وذلـــك للمســـاهمة بتحقيق

أهـــداف رؤية  ،2030والمشـــاركة في مبادرة صاحب الســـمو الملكي
األميـــر محمـــد بن ســـلمان بن عبـــد العزير  ،ولـــي العهد _حفظـــه الله،
«الســـعودية الخضراء».

فعــاليــات

اليوم العالمي للصحة النفسية
فعلن اليـــوم العالمي للصحة النفســـية بركن
االخصائيـــات النفســـيات في إخـــاء الريـــاض ُي ّ
تعريفـــي بالفـــرع ،وإقامـــة محاضـــرة تثقيفيـــة (عن بعـــد) اســـتمرت ليومين للمشـــموالت
والموظفـــات وطالبـــات التدريـــب الميدانـــي ،وبحضـــور إدارة وحـــدة الدعـــم النفســـي
واالجتماعـــي.

كلمة اإلبن طالل عبدالخالق لمعالي وزير
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

لسماع الكلمة

