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

نـشـرة إخـاء الشهر ية

قـبـل الـبـدء

م. أحمد الراجحي 

وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
* تقرير المحتوى المحلي

تعـــد الكوادر البشـــرية الســـعودية أحد أهـــم عناصر المحتـــوى المحلي في 

المملكـــة، وأكثرها تأثيرًا فـــي بناء االقتصاد الوطني واســـتدامته، وتواصل 

وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية جهودها فـــي توطين المهن 

فـــي عـــدة قطاعـــات حيويـــة، بما يســـاهم فـــي تنميـــة المحتـــوى المحلي، 

وتحقيقـــًا لألهـــداف الطموحـــة لرؤيـــة المملكـــة 2030 فـــي خلـــق بيئـــة 

مائمـــة لتمكيـــن المواطنيـــن والمواطنـــات، وإطـــاق اإلمكانـــات الكاملة 

الشـــابة. ألجيالنا 

األخبــــــار

إخــاء - اإلدارة العامة

رأس معالي وزيـــر الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية رئيـــس مجلس أمناء إخاء 
م. أحمـــد الراجحي اجتماع مجلس األمناء التاســـع في دورتـــه الثالثة لعام 2022، 
واســـتعرض المجلس التقاريـــر والمنجزات والمســـتهدفات المحققـــة، وتم اعتماد 

2023م. عام  موازنة 

برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

اجتماع مجلس أمناء إخاء التاسع
في دورته الثالثة لعام 2022

سمو أمير منطقة الرياض يستقبل
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية 

برعاية سمو أمير منطقة القصيم
مشاركة ثالثة من أبناء إخاء في مبادرة الوفاء

وزير الموارد البشرية يرعى
حـفـل إخــاء السنوي مطلع يناير

فــعـــالـــيـــات

إخاء الشـــرقية تقيـــم برنامج )المخيم الشـــتوي( بمشـــاركة 56 من 

األبنـــاء بالبيـــوت النموذجيـــة والشـــقق، وتضمن البرنامـــج عدد من 

المســـابقات الحركيـــة والفعاليات.

مشاركة مشموالت إخاء في تنظيم حفل بشاطئ ارامكو بالتعاون 

مع شركه ارامكو السعودية.

ــير د.  ــ ــام ادارة التعليم بمنطقة عس ــ ــر ع ــ ــعادة مدي ــ ــت رعاية س ــ تح

ــــي موجان  ــن تعريفي ف ــ ــارك برك ــ ــير تش ــ ــد العمري إخاء عس ــ احم

ــخاص  ــ ــارك بمدينة أبها وذلك خالل فعاليات اليوم العالمي لألش ــ ب

2022م. االعاقة  ذوي 

إخــاء - اإلدارة العامة

اســـتقبل صاحب الســـمو الملكي األمير فيصـــل بن بندر بن عبد العزيـــز أمير منطقة 
الريـــاض فـــي مكتبه بقصـــر الحكم الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة الخيريـــة لرعاية 
األيتـــام »إخـــاء« المهندس عمـــر بن عبـــد الرحمن الحســـين وعدد من منســـوبي 

المؤسسة.
واســـتمع ســـموه إلى شـــرح عن المؤسســـة وأهدافها فـــي خدمـــة األيتام من 
ذوي الظـــروف الخاصة وتمكينهم عبر تحســـين جودة حياتهم ودعم اســـتقرارهم 
الحياتـــي واالجتماعـــي ليكونـــوا أعضـــاء فاعلين فـــي المجتمع واإلســـهام في 

تنميـــة الوطن.
وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم. 

إخــاء - منطقة القصيم

برعاية ســـمو أمير منطقة القصيم األمير فيصل بن مشـــعل بن ســـعود آل ســـعود، 
شـــارك ثالثة مـــن أبناء إخاء في مبادرة الوفاء لتأهيل الشـــباب مـــن ذوي اإلعاقة 
للـــزواج بدعم من مؤسســـة قـــدوات عطـــاء ووفاء للوطـــن، وأقيم للمشـــاركين 

دورات تأسيســـية للحياة الزوجية وبرامج استشـــارات أسرية.

إخــاء - اإلدارة العامة

يرعـــى معالـــي المهنـــدس أحمد بـــن ســـليمان الراجحي وزيـــر الموارد البشـــرية 
والتنميـــة االجتماعيـــة، رئيس مجلـــس األمناء بالمؤسســـة الخيرية لرعايـــة األيتام 
»إخـــاء« الحفل الســـنوي »إلخـــاء« 2022، في فنـــدق هيلتون الريـــاض، وذلك 
يـــوم االثنين الموافق 2 ينايـــر المقبل 2023، بحضور أصحاب المعالي والســـعادة 

والداعميـــن وشـــركاء إخاء، ووســـائل اإلعالم، وأبناء ومنســـوبي المؤسســـة.
أوضح ذلك ســـعادة المهندس عمر بن عبد الرحمن الحســـين الرئيس التنفيذي إلخاء 
وقـــال يأتي تنظيم حفل إخاء الســـنوي، تأكيـــدًا على دورها الريـــادي في خدمة 
األبناء األيتام، واســـتعراض أبـــرز األعمال واإلنجازات والمبـــادرات التي نفذتها إخاء 
خـــالل الفترة الماضية التي تعنى بتحســـين جودة الحياة للمســـتفيدين، وتمكينهم 
عبـــر حلـــول عصريـــة وذات أثر أعمـــق، إضافة إلـــى تكريم شـــركاء النجـــاح لتعزيز 
التواصل معهم. وكذلـــك تكريم األبناء المتفوقين والمتميزيـــن والرعاة والداعمين 
لبرامج المؤسســـة والمتطوعين. وإبـــرام عدد من االتفاقيات والشـــراكات النوعية 
لتحقيق التكامـــل بين القطاع الخـــاص والغير ربحي بما يضمن تحقيق االســـتدامة 

المؤسسة. لبرامج 

لاطاع على كامل الخبر

واستـضافات
زيارات

أعضــاء مبــادرة فينــا الخيــر فــي زيــارة لإلبــن أســامة عبــد العزيز في مستشــفى 
دلــه وذلــك بعــد تعرضــه لوعكــة صحية متمنيــن لــه دوام الصحــة والعافية 

 ميــدان نــادي الفروســية بمنطقــة حائــل يســتضيف أبنــاء المؤسســة وينظــم 
لهــم برنامــج تعريفــي عــن النــادي ويقــدم لهــم الهدايــا

التقــى ســعادة الرئيــس التنفيــذي م.عمــر الحســين فــي مكتبــه بعضــو مجلس 
األمنــاء م.حســين بحــري وناقشــا خــالل االجتمــاع تطويــر الخدمــات المقدمــة 

لألبنــاء وســبل تطويرهــا.

ــرف  ــن مص ــد م ــاء« وف ــام »إخ ــة األيت ــة لرعاي ــة الخيري ــتضافت المؤسس اس
الراجحــي وكان فــي اســتقبالهم الرئيــس التنفيــذي م. عمــر الحســين لبحــث 

ــام. ــن بمــا يخــدم األيت ــن الجهتي ســبل التعــاون بي

بحضــور ســعادة الرئيــس التنفيــذي م. عمــر الحســين زار الرئيــس التنفيــذي 
لمؤسســة صالــح كامــل االنســانية أ. همــام زارع بيــت الشــهداء بالريــاض 
وشــارك األبنــاء مشــاهدة المبــاراة الختاميــة لــكأس العالــم وتبــادل األحاديــث 

ــم. معه

ــعادة  ــاركة س ــري بمش ــز العم ــاء د. عبدالعزي ــس األمن ــس مجل ــب رئي زار نائ
الرئيــس التنفيــذي م.عمــر الحســين ســعادة اللــواء د. أيــوب بــن حجــاب بــن 
ــة  ــليمه وثيق ــام وتس ــه أرض لأليت ــكره لتقديم ــارة ش ــالل الزي ــم خ ــت ت نحي

ــًا وشــكرًا. ــة عرفان وقفي

بيــت الشــهداء يســتضيف الشــيخ إبراهيــم التويجــري أمــام وخطيــب جامع عمر 
بــن عبدالعزيــز ، والشــيخ عبدالرحمــن األميــر أمــام وخطيــب جامــع الوالديــن، تم 
الحديــث خــالل االســتضافة حــول »العالقــة بــاهلل واختيــار األصدقاء«بحضــور 

عــدد مــن األبنــاء.

زار االقتصــادي ورجــل ا ألعمــال األســتاذ/ فهــد القاســم مؤســس ورئيــس 
مجلــس إدارة شــركة أمــوال البيــت النموذجــي بحــي الشــهداء والتقــى 
األبنــاء وقــدم لهــم كلمــات تحفيزيــة وتشــجيعية وهدايــا ماليــة وفــي ختــام 

ــره إلخــاء. ــر عــن شــكره وتقدي ــارة عب الزي

إخــاء الشــرقية تلتقــي برئيــس نــادي الصــم أ. محمــد النهــدي فــي زيــارة 
للتعريــف بالمؤسســة والخدمــات المقدمــة لأليتــام بالمنطقــة الشــرقية، 

وذلــك تمهيــدا لعقــد اتفاقيــة تعــاون بيــن الطرفيــن.

عالم التـطوع

فريـــق إخاء حائل التطوعي يشـــارك مـــع الجمعيـــة الخيرية بمنطقة 

حائـــل بتوزيع الســـالل الغذائية للمســـتفيدين من الجمعية

إخاء الشـــرقية تفعـــل اليوم العالمـــي للتطوع وذلـــك بالتعاون مع 

نـــادي جوالـــة جامعة اإلمـــام عبد الرحمـــن بن فيصـــل، بحضور عدد 

مـــن األبناء ومنســـوبي الفرع.

بحضـــور استشـــاريين ومختصين في المجال الطبي نفـــذت إخاء الرياض 

مبادرة »تطوع مع إخاء« مع إدارة ومنســـوبي تجمـــع الرياض الصحي 

الثانـــي، وذلـــك بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للتطـــوع حيث تـــم عمل 

الفحوصـــات الطبية الشـــاملة وجلســـات الدعم النفســـي ألبناء إخاء.

زواج االبنة رانية يوسف من مستفيدات بيت الفردوس بالمنطقة 

الشرقية ونسأل الله له السعادة والسرور في حياته الجديدة.

أفـراح إخــاء

األيام العالمية

األيام العالمية

فـــخـــرنـا
أبـنــاؤنـا

تخرج
االبن أنس عبد الرحمن محمد من 
كلية التقنية تخصص اإلنشاءات 

المعمارية

تخرج
االبن فايز عبد الرحيم من الكلية 

التقنية بتقدير ممتاز مع مرتبة 
 الشرف الثانية.

تخرج
االبــن عـدنـان عبد العزيز

 عبد الوهاب من كلية التقنية

تخرج

االبن راكان  من كلية التقنية

تخرج
االبن هاني عبداهلل وحصوله 
على شهادة الماجستير في 

الهندسة

زواج االبن محمد مرزوق الجهني

 ونسأل اهلل له السعادة والسرور في حياته الجديدة.

عقد قران االبن مشهور بــــارك اهلل عز وجل لكما

 وبـــارك اهلل عليكما وجــمـع بـيـنـك وبـيـنـهـا في خـيـر.

زواج االبن يوسف نسأل اهلل له السعادة

والسرور في حياته الجديدة

إخــاء - المنطقة الغربية

وقعـــت إخاء الغربية شـــراكة اســـتقطاع مالي لصالح مســـتفيدي إخاء مع مجمع 
عيـــادة اللؤلؤة الطبي بمنطقـــة مكة المكرمة ومنـــح األبناء خصم 50%.

https://2u.pw/O2R0NK

