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نـشـرة إخـاء الشهر ية

» فخـــور بنجاحـــات »إخـــاء« وســـيكون لهـــا دور فـــي تحقيق 
المملكة. رؤيـــة 

قـبـل الـبـدء

م. أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رئيس مجلس األمناء 

لمشاهدة الفيديو

لمشاهدة الفيديو

إخــاء - اإلدارة العامة

بالمؤسسة  األمناء  مجلس  رئيس  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  رعى 

الخيرية لرعاية األيتام »إخاء« المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى »ليالي إخاء 

الرمضاني« مساء أمس األربعاء، بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبالتعاون مع 

عدد من الجهات ذات العالقة والذي يستمر لثالثة أيام متتالية خالل الفترة من )12 ـ 

14( رمضان الجاري، تحت شعار »لنتشارك التغيير«.

األخبــــــار

»الراجحي« يرعى ملتقى »ليالي إخاء الرمضاني«

إخــاء - اإلدارة العامة

رعى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

اإلفطار  حفل  »إخاء«،  األيتام  لرعاية  الخيرية  بالمؤسسة  األمناء  مجلس  رئيس 

الرمضاني الذي أقامته المؤسسة في فندق االنتركونتيننتال، بحضور وزير التعليم، 

المشاهير  من  وعدد  القرني،  عائض  والشيخ  الشيخ،  آل  محمد  بن  حمد  الدكتور 

والمدعوين، وأبناء »إخاء«، ومنسوبي المؤسسة.

 يشارك أبناء »إخاء« اإلفطار الرمضاني
بحضور وزير التعليم.. »الراجحي«

ســـمو نائـــب أمير منطقة جازان يشـــارك عددًا مـــن أبنائه األيتام من 
المؤسســـة الخيريـــة لرعاية األيتام »إخـــاء » ودار التربية االجتماعية 
دور  علـــى  ســـموه،  وأكـــد  الســـنوي.  اإلفطـــار  مأدبـــة  بالمنطقـــة 
الجمعيـــات الخيريـــة لرعاية األيتام وواجبها اإلنســـاني بتقديم كافة 

خدمـــات الرعاية الشـــاملة لهذه الفئـــة الغالية.

اتفـاقيــات 

ــراكة تعاون مع شــــركة غازكو ، تهدف إلى  ــير شــ وقعت إخاء عســ

ــادرات لمســــتفيدي  ــ ــاء وتقديم عــــدد من المب ــــام #إخــ ــــن أيت تمكي

المؤسسة.

ــاء« شراكة  ــ وقعت مذكرة المؤسســــة الخيرية لرعاية األيتام »إخـ

ــــام واألرامل من  ــــة للترافع عــــن األيت مــــع جمعية ســــاعد القانوني

المستفيدين.

شراكة إخاء عسير وشركة غازكو

شراكة إخاء و جمعية ساعد القانونية

لقاء إخـاء في برنامج الناس للناس

لسماع اللقاء

لقراءة المزيد

لقراءة المزيد
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ــــكا، وبريطانيا،  ــــه المبتعثين فــــي أمري ــام بأبنائ ــــن العــ ــــجمع ســــعادة األمي ــاء ودي يـ ــ لقـ

ــــة لتحقيق أفضل  ــيرتهم التعليمي ــــان عليهم، ومتابعة مســ ــــك لالطمئن ــتراليا، وذل وأســ

ــــه المبتعثين شــــهريًا متمنيًا لهم  ــــج، كما وجه ســــعادته بأن يكــــون اللقاء مع أبنائ النتائ

ــــق والنجاح. التوفي

لقاء ودي يجمع سعادة األمين العام 
بأبنائه المبتعثين

االبـــن هانـــي ينهـــي رحلتـــه الممتدة مـــن الريـــاض إلى الدمـــام على 
دراجته الهوائية والتي اســـتغرقت خمســـة أيـــام، وتأتي هذه الرحلة 
امتـــدادًا لرحلة ســـابقة لإلبـــن قطع فيها مســـافة 623 كـــم، بدعم 

من ســـعادة األميـــن العام منـــذ االنطالق وحتـــى االنتهاء

أبناؤنا فخرنا

قصص نجاح

لمشاهدة الفيديو

مجهولي األبوين في ليوان المديفر

على قناة )   ( 

لقاء المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخــاء« 
في برنامج تبرع

لمشاهدة اللقاء
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يســــتضيف  العــــام  ــــن  األمي ســــعادة 

ــازان كما  ــاء جــ ــاء إخــ ــ ــــن مــــن أبن المتفوقي

ــــت االســــتضافة برنامــــج ترفيهــــي  تضمن

ــاء ــ لألبن ســــياحي 

https://youtu.be/pt2MGlszqsU
https://cutt.us/vFwvv
https://twitter.com/mbc_fm/status/1516136886103855121%3Fs%3D20%26t%3Dq1gEgTjCTWjVMPfGPpwEKQ
https://cutt.us/mFGbl
https://cutt.us/fOc6e
https://cutt.us/kDTGF
https://youtu.be/HeP2HSK26sE

