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

نـشـرة إخـاء الشهر ية

إخــاء - اإلدارة العامة

ــــس أمناء إخاء  ــــة االجتماعية رئيس مجل ــرية والتنمي ــر المــــوارد البشــ ــ ــــي وزي رأس معال

ــام 2022،  ــــه الثالثة لعــ ــاء الثامــــن في دورت ــ م.أحمــــد الراجحــــي اجتمــــاع مجلس األمن

واســــتعرض المجلــــس األعمال المدرجــــة على جــــدول االجتماع وناقــــش المقترحات 

ــاء واتخــــذ التوصيات الالزمــــة حيالها. التي تســــهم فــــي تطوير إخــ

األخبــــــار

إخــاء - اإلدارة العامة

افتتح سعادة الرئيس التنفيذي م. عمر بن عبد الرحمن الحسين ورشة عمل بعنوان 

إخاء  وفرع  العامة  اإلدارة  منسوبي  بمشاركة  العمل"  في  الشخصية  "االحترافية 

الرياض، وقدم الورشة التي استمرت ليومين متتالين ) األربعاء ـ الخميس ( المدرب 

المعتمد عمر العريفي.

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور التي تنمي الشخصية االحترافية في العمل 

العمل، وتقييم  الشخصية في  االحترافية  األداء، من ضمنها مفهوم  ورفع كفاءة 

إلى   إضافة  والنجاح،  للفوز  والتوجه  المقدمة،  والحوافز  العمل  وجودة  الذات، 

محور مفهوم الموظف المحترف، واإلنتاجية من خالل تنفيذ المهام دون تأجيلها،  

والتركيز بعيدًا عن المشتتات، وتحمل المسؤولية ومتابعة اإلنجاز،  وكذلك اإليجابية 

والسعادة في العمل والحياة .

اتفـاقيــات 

ــاء  ــاء إخــ ــ ــــة ألبن ــــوت النموذجي ــر الحســــين يتفقــــد البي ــــذي م. عمــ الرئيــــس التنفي

ــادية لألبناء  وشاركهم في برنامج  ــير العمل،  ووجه نصائح إرشــ ويطلع على ســ

ــاء الرياض. ترفيهــــي ، وكــــرم المتميزين مــــن أبناء  إخــ

بمناســـبة اليـــوم الوطني 92 وفد من منســـوبي ومســـتفيدي إخـــاء الرياض في 

زيـــارة لجمعيـــة أجـــواد وذلـــك للتعرف علـــى الخدمـــات المقدمة للمســـتفيدين، 

وتبـــادل الخبـــرات ، والمشـــاركة بتقديـــم البرامج المتنوعة للمســـتفيدين.

زيـــــارات

لـمحـــات

تـــمــيـز

لالطالع على التقرير

ســـعدت كثيرًا بانضمامي لفريق العمل في »إخاء » وســـوف نســـتمر ســـويًا في 

إكمـــال المســـيرة التنمويـــة للمؤسســـة ، من خـــالل وجـــود كادر وظيفي مؤهل 

لخدمـــة األبناء األعـــزاء، وتوفير الممكنات لهم ، واالرتقـــاء بالخدمات المقدمة، 

وتجويـــد حياتهـــم، وتطويرهـــم  ونســـتلهم مـــن الرؤيـــة الوطنيـــة 2030 ابتـــكار 

البرامـــج والمبـــادرات لتحقيق االســـتدامة في برامج المؤسســـة. 

العمـــل فـــي مجـــال رعايـــة األيتام ممتـــع، يبعـــث في النفـــس التفـــاؤل، ومحفز 

إنســـاني لتقديم أعمال اجتماعية ،للمســـاهمة بالتنميـــة االجتماعية والوطنية. 

وبهـــذه المناســـبة أتقـــدم بجزيل الشـــكر لمعالـــي المهندس أحمد بن ســـليمان 

الراجحـــي، وزيـــر المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 

»إخاء« –  على الثقة الغالية والشـــكر موصول لجميع أعضاء المجلس ، ونســـأل 

الله أن يكّلل المســـاعي والجهود بالنجاح لخدمة األيتام األعزاء ، والقيام بالدور 

الوطنـــي واالجتماعي على الوجـــه األكمل .

قبـل البـدء

 م. عمر  بن عبدالرحمن الحسين
الرئيس التنفيذي

تـألقت إخــاء في اليوم الوطني
وكانت في المقدمة

لمشاهدة الفيديو

فـي ظل حكمـة قيـادة .. طمـوحـها الريـادة 
يعـلـو والء .. ويزهـو انتـماء .. وتسـمو إخـاء

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

يـرأس اجتمـاع مجلس أمنـاء إخــاء الثـامـن
في دورتـه الثالثـة لعـام 2022 

إخاء تنظم ورشة عمل

مشكلة المخدرات ووسائل الحد منها عند األبناء

المهندس عمر الحسين يفتتح
ورشة االحترافية الشخصية في العمل 

إخــاء - اإلدارة العامة

ــــد الرحمــــن الحســــين الرئيــــس التنفيذي للمؤسســــة ،  ــر بن عب ــــدس عمــ ــــة المهن برعاي

ــــوان "  ــاء ورشــــة عمــــل بعن أقامــــت وحــــدة الدعــــم النفســــي واالجتماعــــي فــــي إخــ

ــاتذة  ــاركة نخبة  من األســ ــائل الحد منها عند األبناء". بمشــ مشــــكلة المخدرات ووســ

ــــن، ومنســــوبي إخاء . والمختصي

ــام،  إضافة إلى محور عالقة التعاطي  ــ وتضمنت محاور الورشــــة خصائص األبناء األيت

ــــات التي فرضتها  ــــب النفســــي العصبي ، وظاهــــرة اإلدمان والعقوب ــان بالجان واإلدمــ

ــــول واألنظمــــة والقوانين التي  ــا، وكذلك محــــور مناقشــــة الحل المملكــــة للحــــد منهــ

ــار المخدرات. ــأنها الحــــد والوقاية من انتشــ من شــ

يــوم الـوطـن

برعايـــة ســـعادة المهنـــدس عمـــر بن عبـــد الرحمـــن الحســـين الرئيـــس التنفيذي 

إلخـــاء،  أقامـــت المؤسســـة احتفالية بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي 92 للمملكة . 

وذلـــك فـــي مقـــر اإلدارة العامة بالريـــاض ، وبحضور قيـــادات ومنســـوبي إخاء، 

وعـــدد مـــن األبناء .

بـــدأ االحتفـــاء بالســـالم الملكـــي، ثـــم اســـتمع الجميع إلـــى مقاطع مـــن كلمة 

خادم الحرمين الشـــريفين، وســـمو ولي عهـــده األمين حفظهما الله بمناســـبة 

اليـــوم الوطنـــي للمملكة، أذكـــت روح الحمـــاس واالنتماء.

تـــال ذلـــك كلمـــة ألبنـــاء إخاء ألقاهـــا نيابة عنهـــم أحد المشـــاركين عبـــر فيها عن 

ســـعادته وزمالئـــه بهـــذه المناســـبة الســـعيدة والذكـــرى المجيـــدة، وصـــدق  

مشـــاعرهم تجـــاه وطنهـــم، وانتمائهم لهـــذه األرض المباركـــة، ووالئهم لوالة 

األمـــر حفظهـــم اللـــه وإخالصهـــم لمجتمعهـــم مجدديـــن وفائهم لهـــذا الوطن 

. المعطاء 

مبينـــًا أن ذكـــرى اليـــوم الوطني هي مـــن أعز المناســـبات على قلوبهـــم ،وتعزز 

التالحـــم بين أفـــراد المجتمع الســـعودي والتفافه حـــول قيادته .  

وتوالـــت فعاليـــات الحفـــل بمجموعـــة متنوعـــة مـــن الفقـــرات الوطنيـــة ) إلقاًء 

وشـــعرًا ( حيـــث ســـطر المتواجدين مشـــاعر الحـــب والوفاء  على لوحـــة  جدارية  

خصصـــت  للتعبيـــر  عـــن  الوفـــاء  والوالء  لوطننـــا  الغالي،  وأرتدى المنســـوبين 

شـــاالت بشـــعار اليـــوم الوطني وتـــم توزيع تـــذكارات وطنية .

ثـــم تنـــاول الجميـــع وجبـــة اإلفطار الـــذي تضمـــن أطباقًا شـــعبية مـــن مختلف 

مناطـــق المملكـــة مشـــاركة مـــن منســـوبي إخـــاء وعائالتهـــم، والتقـــاط الصور 

الجماعيـــة التذكارية، وســـط مشـــاعر البهجة والســـرور تحف المشـــاركين بهذه 

المناســـبة الوطنيـــة العزيزة.

وتوافـــد الجميـــع للتبـــرع بالـــدم بمشـــاركة مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز الطبيـــة 

بالحـــرس الوطنـــي.

»إخاء« تحتفي باليوم الوطني 92

وتساهم بمبادرة التبرع بالدم بالتعاون
مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

األيام العالمية

انـفـوجـرافـيـك

حفل اإلدارة العامة

جانـــب مـــن زيـــارة ســـعادة المهنـــدس عمـــر الحســـين الرئيـــس التنفيـــذي إلخـــاء 

لفـــرع وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بالرياض ولقـــاءه مدير الفرع 

د.محمـــد الحربي، وجرى خالل اللقاء اســـتعراض البرامج المقدمة للمســـتفيدين 

، وبحـــث ســـبل التعـــاون وتطوير الخدمـــات المقدمـــة لأليتام .
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