
مــايـو 2022نشرة داخـلية تـصـدر عن المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخــاء«

نـشـرة إخـاء الشهر ية

زرت مؤسســـة إخـــاء لرعايـــة األيتـــام والمتميزة بأعمالهـــا المبتكرة 

والتـــي تركـــز علـــى تطويـــر اليتيـــم وهالنـــي مـــا رأيـــت مـــن طمـــوح 

الصنـــدوق وأتمنـــى استنســـاخ هـــذه  خـــارج  اســـتراتيجي وتفكيـــر 

التجربـــة الرائـــدة والتـــي تضاهـــي كبرى الشـــركات لبقيـــة جمعيات 

الثالث. القطـــاع 

دمتم ودام تميزكم.

قـبـل الـبـدء

م. أحمد بن صالح الرماح
خبير بشؤون القطاع الخيري

إخــاء - اإلدارة العامة

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رئيس مجلس أمناء إخاء م.أحمد 

واستعرض  العام،  لهذا  الثالثة  دورته  في  السابع  األمناء  مجلس  اجتماع  الراجحي 

المجلس األعمال المدرجة على جدول االجتماع وناقش المقترحات التي تسهم في 

تطوير إخاء واتخذ التوصيات الالزمة حيالها.

زار سعادة األمين العام أ.صالح الدهمشي رجل األعمال سعادة أ.حمود الذييب، للتعريف 

للمستفيدين  تقدمها  التي  والخدمات  إخاء،  األيتام  لرعاية  الخيرية  المؤسسة  ببرامج 

وجهود الدولة المقدمة لأليتام.

األخبــــــار

إخــاء - اإلدارة العامة

التعاونية  الجمعية  مع  تعاون  اتفاقية  األيتام  لرعاية  الخيرية  المؤسسة  وقعت 

للعالقات العامة، بهدف إطالق برنامج التدريب والتأهيل والتطوير لدعم مستفيدي 

ومنسوبي إخاء.

البروفسور طارق الحبيب في زيارة إلخاء

اتفاقية تعاون تجمع الجمعية 
التعاونية للعالقات العامة وإخاء

احتفت إخاء الرياض بمناســـبة عيد الفطر المبارك في ضيافة الشيخ 
عبـــد الله بن محمد الشـــدي، وذلـــك بحضور عدد من المســـتفيدين 

وأبنائهم، وتضمنت المعايدة مســـابقات وسحوبات قيمة.

لمشاهدة الفيديو

قصص نجاح

عــيـــد إخــــــاء

»الراجحي« يرأس اجتماع مجلس
األمناء السابع في دورته الثالثة لهذا العام

أمين عام إخاء يزور رجل األعمال حمود الذييب

انـفـوجـرافـيـك

المبـــارك  الفطـــر  عيـــد  فعاليـــات  ضمـــن 
إخـــاء جـــازان وبالتعـــاون مـــع جمعيـــة تنمية 
بجـــازان،  الرياضـــة  وزارة  وفـــرع   أبوعريـــش 
فـرحـتـنــــا  فرحتكـــم  مبـــادرة  إطـــاق  تـــم 
استـهدفــــت مـستـفـيــــدي إخـــاء بعـــدد من 
الفعاليـــات الرياضية والمســـابقات الثقافية 
اختتمـــت  وإنشـــادية..  مســـرحية  وفقـــرات 

للفائزيـــن. جوائـــز وهدايـــا  بتقديـــم 

افتتحت إخاء عســـير معرضهـــا التعريفي 
معالـــي  بحضـــور  العاليـــة  بالمدينـــة 
وكيـــل وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية 
االجتماعيـــة بعســـير أ. هادي الشـــهراني 
العاليـــة  للمدينـــة  التنفيـــذي  والمديـــر 
د.ســـعيد عـــون القحطانـــي، وعـــدد من 
بـمـنــــطقة  اإلعـامـيــــين واإلعـاميــــات 

. عسير

احتفلـــت إخـــاء الغربية بفيـــال األجواد بــــعيد الفطر المبـــارك بحضور 
عـــدد مـــن المســـتفيدين، تضمنـــت االحتفالية عـــدد مـــن الفعاليات 

والمســـابقات وتقديـــم الجوائـــز والهدايا للمشـــاركين.

إخــاء - اإلدارة العامة

استقبل سعادة األمين العام أ. صالح الدهمشي البروفسور طارق الحبيب، إلطالعه  

على برامج إخاء والخدمات المقدمة لألبناء، وبحث سبل التعاون بين الطرفين.

افتتاح معرض عسير

https://youtu.be/4JmzA6YnoCQ

