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نـشـرة إخـاء الشهر ية

إخــاء - اإلدارة العامة

ــــواء محمد الســــعد مدير  زار وفــــد مــــن منســــوبي ومســــتفيدي إخاء الرياض ســــعادة الل

ــــف بخدمات المؤسســــة وبحث ســــبل التعاون  ــــاض، وذلك للتعري جــــوازات منطقــــة الري

ــا يعــــود بالنفع على المســــتفيدين. بمــ

إخــاء - منطقة عسير

ــــة عسـير بأبهـا، تحت شعار  ــــي منطقـ أطلقت إخاء فعاليات برنامج المعسكر الصيفي فـ

ــاء في كافة  ــ ــاركة 45 من األبن ــادة المســــتقبل”، والذي اســــتمر لمدة أســــبوع بمشــ “قــ

ــــغ عددها 9 فروع. فروع المؤسســــة البال

ــــة بأسـلوب  ــــيخ المفاهيـم القياديـ ــــرفي “إخـاء”؛ لترسـ ــــن مشـ ــــادي مـ وبرفقة طاقم قيـ

ــــة  ــــن فــــي المجــــاالت العلمي ــــن والمتفوقي ــاء الناجحيـ ــ ــــم باألبن ــــي، ويهتـ ــــي تطبيقـ عملـ

ــــة. والوظيفي

األخبــــــار

وفد إخاء يلتقي مدير جوازات منطقة الرياض

بمشاركة 45 مستفيًدا..

“إخاء” تطلق فعاليات معسكرها الصيفي 
“قادة المستقبل”

فـــرق الكشـــفية بفـــروع إخـــاء تشـــارك 
الـــرحــمــــن  ضـيــــوف  خدمـــة  فـــي 
بالمشـــاعر المقدســـة، وتنـــال عـــددًا 
مـــن األوســـمة لتميزهم فـــي جميع 
المشـــاركات اإلعالميـــة والثقافيـــة 

واالجتماعيـــة.

أبنـــاء إخاء يـــزورون متحف الجحل بمدينة أبها وذلك خالل أنشـــطة معســـكر 

إخـــاء الصيفـــي، ويعد المتحف مزار ســـياحي مهم في منتزه الســـودة يحوي 

آالف القطـــع التراثيـــة التي تمثل تراث المنطقـــة وتاريخ األجداد. 

فـــي  المشـــاركين  المؤسســـة  أبنـــاء 

يقومـــون  الصيفـــي  إخـــاء  معســـكر 

برحلـــة »هاينكـــج« فـــي جبال عســـير 

وصـــواًل ألعلـــى قمـــة فـــي المملكة 

بســـودة عســـير.

بـصمـة إنـــجــــاز 

الـحج 1443 هـ

قـبـل الـبـدء

صالح الدهمشي
األمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام » إخاء« 

إن معســـكر إخـــاء الصيفـــي جمع بين مســـارات التمكيـــن والتدريب 

والترفيـــه واكتشـــاف المهـــارات واالبتـــكار، وذلك حرصًا مـــن وزارة 

المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة لتقديـــم برامـــج تمكينية 

لأليتـــام، وتدريبهم وتأهيلهـــم، ونقلهم من الرعويـــة إلى التنموية 

تماشـــيًا مع رؤيـــة 2030.

لالطالع على كامل الخبر

زيــارة متحف الجحل بمدينة أبها

رحـلـة »هاينكج« في جبال عسير

دورة تدريبيـــة بعنـــوان » مفاهيم أساســـية فـــي القيادة » بقيـــادة المدرب 

د. فايـــز الفايـــز أســـتاذ اإلدارة التربويـــة المشـــارك بجامعـــة الملـــك ســـعود، 

وتضمنـــت الـــدورة عـــدة محـــاور حـــول مســـتويات القيـــادة وأبـــرز نظرياتها، 

وكيفيـــة اكتســـاب القيـــادة وتنميتها.

دورة تدريبية بعنوان
»مفاهيم أساسية في القيادة«

ــــة بعنوان » رحلة التغيير الشــــخصي« بقيادة المدرب مناع بن محمد  دورة تدريبي

ــرية، وتضمنت الدورة  ــــة البشــ ــــي واإلداري والتنمي ــــي مــــدرب التطوير الذات القرن

ــــة صياغة األهداف  عــــدة محاور حول معوقــــات التغيير والوعــــي بالذات، وكيفي

ــاء الصيفي. ــ ــاركين في معســــكر إخـ ورفع درجة الحماس لدى المشــ

دورة تدريبيـــة بعنـــوان »صناعة الهويـــة« بقيادة المدرب علـــي الذيب رئيس 

االتحاد العربي للتنمية البشـــرية واالســـتثمار، وتضمنت الـــدورة عدة محاور 

عن كيفيـــة صناعة الهويـــة وقيمتها والتحديات التي تواجه الشـــباب.

دورة تدريبية بعنوان
»رحلة التغيير الشخصي«

دورة تدريبية بعنوان »صناعة الهوية«

اكتمال المرحلة األولى من
»بيوت صالح كامل النموذجية لأليتام«

إخــاء - المدينة المنورة

النموذجية لأليتام«،  تأثيث مشروع »بيوت صالح كامل  المرحلة األولى من  انتهاء 

لدعم  تقديم منحة مالية  المنورة، وشقراء، وجدة، من خالل  المدينة  في كل من 

مشاريع البيوت النموذجية ألبناء إخاء..

معسكر إخـاء الصيفي

ــا، والذي  ــ ــــة أبهـ ــاء الصيفــــي فــــي مدين ــــات معســــكر إخــ ــــام فعالي اختت

ــاركة 45 شابا من فروع  أقيم تحت شــــعار » قادة المســــتقبل » بمشــ

ــرية  المؤسســــة، واســــتمر لـ 7 أيام ، ضمن اهتمام وزارة الموارد البشــ

ــــة لأليتام. ــــة بتقديم برامــــج تمكينية وثقافي ــــة االجتماعي والتنمي

ــــد  ــير أ. خال ــاء عســ ــر إخــ ــ ــــن العــــام للمؤسســــة وقــــع مدي ــــة األمي برعاي

ــر بـ أبها بحضــــور المدير  ــ ــراكة مجتمعية مــــع جمعية الب ــــي شــ القحطان

التنفيذي للجمعية أ.صالح الســــرحاني، تهدف لتعزيز العمل المشترك 

ــا فيه خدمــــة األيتام . لمــ

لمشاهدة الفيديو

اختتام فعاليات معسكر إخـاء الصيفي 
في مدينة أبهـا

شراكة مجتمعية تجمع إخــاء عسير
وجمعية الـبــر بـأبـهــا 

ــير وجمعية وقــــف الوالدين بـ أبها بحضور  ــــة نوعية بين إخاء عســ اتفاقي

ــإخاء ومدير عام الجمعية الشيخ محمد سعيد  ــ ســــعادة األمين العام لـ

ــــو ملحه، تهدف لبحث توفير أوقاف للمؤسســــة بالمنطقة. أب

ــائية، بحضــــور األمين  ــــوب النســ ــــة الجن ــــة مــــع جمعي ــراكة مجتمعي شــ

ــان، بهدف تمكين  ــ ــــة أ. أمل عفت ــام  ورئيــــس مجلس إدارة الجمعي العــ

ــير. وتأهيل مســــتفيدي المؤسســــة في عســ

ــير تهدف الســــتقطاع  ــــع »فالش« في عســ ــراكة مع مصن ــــع شــ توقي

ــــغ مالي، ودعــــم البرامــــج التمكينية لصالح المؤسســــة. مبل

للخدمــــات  اشــــرني  وشــــركة  ــير  عســ ــاء  إخــ ــــن  بي مشــــترك  تعــــاون 

ــارية بحضــــور األمين العام للمؤسســــة وأ. هيفاء الشــــهري،  االستشــ

ــارات الالزمــــة لتمكين األيتام وتحســــين  تهــــدف إلى تقديم االستشــ

حياتهم. جــــودة 

عـسـيـر

لـمحـــات

ــــات احتفاًء بعيد األضحــــى المبارك،  ــــد من األنشــــطة والفعالي  بالعدي

ــا طيلة أيامــــه. كل عام وأنتم  ــادراٍت مجتمعية قدمتهــ ــ ــا بمب ــ واختتاًم

عيُدنا.

مجتمعية
مشاركات

لمشاهدة الفيديو

 هيئة تطوير بوابة الدرعية تشارك
األيتــام فـرحة عيد األضحى المبــارك

بيت السعادة المدينة المنورة 

بيت البساتين جدة 
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