
النشرة االلكترونية
لشهر اغسطس  2018

العدد )7(
اسطنبول - تركيا 

ORG

ORG

 المحويت - إقليم تهامة



المبادرة التنموية 
التشاركية األفضل في 

بناء اليمن الجديد

الرؤية العامة

نبني ونؤهل .. 
نسهم في التنمية..

نحقق الرفاهية لليمن..

الرسالة

المؤسسية
الشراكة

الشفافية
الطموح

القيم

 veysvakfi.ORGالنشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد )٦( يوليو  2018

الوثيقة الحاكمة لوقف أويس 
القرني ترك لليمن السعيد 
خالل  من  الجديد  االتحادي  لليمن  شاملة  تنمية  مرشوع 
الكرمية  الرفاهية والحياة  مبادرة تشاركية للوصول إىل 
من خالل قراءة صحيحة ودقيقة للاميض وتحليل للحارض 
واسترشاف للمستقبل وحشد الطاقات واإلمكانات املادية 

والبرشية التي ميتلكها اليمنيون يف الداخل والخارج.
دول  جميع  يف  اليمن  أبناء  مع  التواصل  إىل  يسعى   
وأصحاب  ومقتدرة  فاعلة  جاليات  ميثلون  الذين  العامل 
محبي  كل  ومع  عالية  وكفاءة  واحرتافية  وتعايش  همة 
اليمن لتوحيد جهودهم واستثامر طاقاتهم وقدراتهم 
ورؤيته  الوقف  حول  لاللتفاف  املجاالت  كافة  يف 
ذاتية  موارد  المتالك  الوقف  إيجاد  خالل  من  النهضوية 
وبناء الربامج النوعية لتطوير أداء املؤسسات الحكومية 
بناء  عىل  القادرة  الكوادر  وتأهيل  اليمن  يف  واألهلية 
مجتمعي  عام  رأي  وصناعة  سليم  بشكل  املستقبل 
التعايش  القامئة عىل  الجامعة  الوطنية  بالهوية  يؤمن 

والتعاون والتفاؤل وثقافة النهضة.
ومنح  الرتكية،  اسطنبول  مبدينة  الوقف  تأسيس  تم 
الرتخيص بتاريخ 27 مارس 2017 ألن قانون الوقف يف تركيا 
األوقاف،  ودعم  لحامية  عامليا  القوانني  أقوى  من  يعد 
حيث نطمح إىل االستفادة من التجارب الناجحة يف تركيا 
من  متكنت  ثم  واألزمات  الحروب  من  عانت  التي  والدول 

النهوض واالزدهار.

دوعن - إقليم حضرموت



صياغة  إعادة  يف  اإلسهام 
الرأي العام املجتمعي لتعزيز 

الهوية الوطنية الجامعة.

النوعية  باملبادرات  االهتامم 
التي تسهم يف رفع املستوى 

املعييش للمجتمع.

اســـتثامرية  بيئـــة  صناعـــة 
تضمـــن االســـتدامة للوقف 
التنموية. ومتويل برامجـــه 

املؤسسـات  عمـل  تطويـر 
مبـا  الـرشاكات  وتكويـن 

الوقـف. أهـداف  يحقـق 

اليمنـــي  اإلنســـان  بنـــاء 
واقع  صناعة  عـــىل  القادر 

ومســـتقبل أفضـــل.

الغايات االستراتيجية
الوصول بالمجتمع اليمني الى الرفاهية 

والعيش الكريم من خالل:
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دار الحجر - صنعاء  إقليم آزال



وفــد أويــس القــرين يــزور الجــرال 

ــاري  ــر مستش ــردي كب ــان تانريف عدن

رئيــس الجمهوريــة الرتكيــة

veysvakfi.orgالنشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد )7( - اغسطس  2018

ــويل  ــس مت ــتاذ #صالح_باتي ــة األس ــعيد برئاس ــن الس ــرك لليم ــرين تُ ــد #وقف_أويس_الق وف

ــو  ــة عض ــة الرتكي ــس الجمهوري ــاري رئي ــر مستش ــردي كب ــان تانريف ــرال عدن ــزور الج ــف ي الوق

الهيئــة االستشــارية للوقــف بالقــر الرئــايس يف العاصمــة أنقــرة وقــد قــدم األســتاذ صــالح 

ــه.  ــف وبرامج ــل يف الوق ــورات العم ــر تط ــن آخ ــال ع ــا مفص ــايس رشح ــار الرئ ــس للمستش باتي

مــن جهتــه أشــاد املستشــار مبــا تحقــق مــن إنجــازات يف الوقــف يف إطــار الرتتيــب والتنســيق 

ملشــاريعه وبرامجــه مبديــا اســتعداده التعــاون بــكل مــا يســاهم يف تحقيــق أهــداف الوقــف 

متمنيــا لهــذا املــروع ولليمــن الســعيد كل خــر وتقــدم وأزدهــار.

ــايض  ــن القي ــالح الدي ــن وص ــة املتول ــوا هيئ ــدي عض ــادل الجعي ــوز وع ــد ط ــاء جاه ــر اللق ح

ــف ــذي للوق ــر التنفي املدي
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 وفد وقف أويس القرين

يف زيارة للسفارة اليمنية يف تركيا

اســتقبل ســعادة األســتاذ عبداللــه الســعدي ســفر اليمــن برتكيــا مبكتبــه وفــدا مــن 

ــويل  ــتاذ#صالح_باتيس مت ــة األس ــعيد برئاس ــن الس ــرك لليم ــرين تُ ــس الق ــف أوي وق

ــف.  الوق

حيــث أطلــع متــويل الوقف ســعادة الســفر عىل خطــوات تأســيس الوقــف والرتتيبات 

التــي متــت خــالل املرحلــة الســابقة ومــا يتــم التنســيق لــه يف املرحلــة املقبلــة. كــا 

اطلــع ســعادة الســفر عــىل هــدف الوقــف يف التواصــل مــع كل مينــي ومحــب لليمــن 

عــر رابطــة #ميانيون_حول_العــامل التــي تعمــل قيــادة الوقــف عــىل ترتيــب إشــهارها 

لدعــم الوقــف باألفــكار واألمــوال وإتاحــة الفرصــة للجميــع لــي يســهموا بأفكارهــم 

ويوقفــوا مــن أموالهــم لتنميــة ونهضــة اليمــن وبنــاء اليمــن الجديــد.

حــر اللقــاء األســتاذ عــادل الجعيــدي عضــو هيئــة املتولــن واألســتاذ صــالح الديــن 

ــف ــذي للوق ــر التنفي ــايض املدي القي
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اســتقبل رئيــس هيئــة املنــح الرتكيــة YTB األســتاذ عبداللــه أرن يف مكتبــه بأنقــرة يــوم  

الجمعــة العــارش مــن أغســطس 2018 وفــد #وقف_أويس_القــرين برئاســة األســتاذ 

#صالح_باتيــس متــويل الوقــف للتشــاور حــول الرتتيبــات النهائيــة لتوقيــع برتوكــول تعاون 

ــن  ــر م ــام كب ــى باهت ــذي يحظ ــن ال ــج رواد اليم ــالق برنام ــن إط ــا يتضم ــرتك بينه مش

الطرفــن وســيكون لــه أثــر كبــر عــىل حــارض ومســتقبل اليمــن يف إعــداد رواد املســتقبل 

مــن الطــالب املتميزيــن

ــي  ــراد كازانج ــتاذ م ــس واألس ــار الرئي ــك مستش ــد بري ــتاذ واح ــن YTB األس ــاء م ــر اللق ح

رئيــس دائــرة طــالب العــامل ومــن الوقــف األســتاذ صــالح الديــن القيــايض املديــر التنفيذي 

وتولــن رشيفــة مديــرة مكتــب املديــر التنفيــذي.

YTB لقاء تشاوري بن الوقف و
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ــس ــف أوي ــر وق ــطس 2018 مبق ــن أغس ــر م ــادي ع ــبت الح ــوم الس ــرت ي  ج

ــف ــن وق ــم ب ــاون وتفاه ــول تع ــع برتوك ــم توقي ــطنبول مراس ــرين باس  الق

 أويــس القــرين تـُـرك لليمــن الســعيد والهــالل األحمــر الــرتيك بهدف التنســيق

ــاون ــن والتع ــة اليم ــن لخدم ــن الطرف ــة ب ــط التنموي ــع الخط ــرتك لوض  املش

 يف تنســيق الرامــج التــي تحقــق الرفاهيــة وتطويــر الجوانــب الصحيــة

ــة ــة واملجتمعي والتعليمي

ــذي ــر التنفي ــايض املدي ــن القي ــالح الدي ــتاذ ص ــن األس ــع كل م ــام بالتوقي  ق

ــرتيك ــر ال ــالل األحم ــام اله ــر ع ــان مدي ــم ألت ــور ابراهي ــف والدكت  .للوق

توقيع بروتوكول تعاون مع 

الهالل األحمر الرتيك 
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انطالق حملة تعريفية بالوقف

انطلقــت يــوم  األحــد املوافــق 1 ذي الحجــة 1439هجريــة املوافقــة 2018/8/12م حملــة 
تعريفيــة بوقــف أويــس القــرين تحــت شــعار #معا_نبني_اليمــن

وذلــك للتعريــف بالوقــف وأهدافــه ومشــاريعه وبرامجــه التــي ســتنفذ مــن أجــل النهوض 
باليمــن وتنميتــه مســتقبالً بــإذن الله

ــن إىل  ــي اليم ــن ومحب ــس كل اليمني ــالح باتي ــتاذ ص ــف األس ــس الوق ــا مؤس ــد دع وق
ــذه  ــع رشكاء يف ه ــراً إىل أن الجمي ــف مش ــاريع  الوق ــم مش ــة ودع ــع الحمل ــل م التفاع

ــاىل ــه تع ــإذن الل ــع ب ــود الجمي ــور بجه ــرتى الن ــادرة وس املب
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 يف إطــار اســرتاتيجيات وقــف أويــس القــرين لبنــاء رشاكات فاعلــة مــع املؤسســات

ــطس 2018 ــن 13 أغس ــوم  اإلثن ــى ي ــام، التق ــاص والع ــن الخ ــة يف القطاع  املختلف

 مديــر الوقــف صــالح الديــن القيــايض برئيــس اإلتحــاد العــام للطــالب اليمنيــن - تركيــا

 األســتاذ محمــد حمــزة وعبداللــه الضيفــي مســؤول العالقــات باالتحــاد يف مقــر االتحاد

 مبدينــة إســطنبول

ــر التعــاون بــن الطرفــن مبــا يســهم يف تحقيــق  جــرى خــالل اللقــاء مناقشــة أُط

ــاد ــف واالتح ــداف الوق .أه

من سجل الزيارات 

وزير األوقاف اليمني 

القايض / أحمد زبن عطية 

زيارة االتحاد العام للطالب

 اليمنين يف تركيا
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أوقف ولو قليالً ...ينمو عند الله كثرا
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 مشروع شقق سكنية



 أو عبر زيارتكم لمقر لوقف:
ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ 
CAD. NO: 44 NİSH İSTANBUL 
B BLOK KAT12 DAİRE NO: 141 

BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL

أو عبر حساباتنا:

للتبرع الكترونيًا عبر موقعنا: 
WWW.VEYSVAKFI.ORG
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