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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.



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:

veysvakfi.org النشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد )13( -فبراير   2019



ــاروق  ــور ف ــعادة الدكت ــس س ــتاذ #صالح_باتي ــرين األس ــس #وقف_أويس_الق ــتقبل رئي اس
بوزكــوز ســفري الجمهوريــة الرتكيــة لــدى #اليمــن يف مقــر الوقــف مبدينــة #اســطنبول 

أثنــاء زيارتــه للوقــف واطلــع ســعادة الســفري عــى فكــرة الوقــف وأهدافــه وبرامجــه 
ورؤيتــه يف بنــاء اليمــن الجديــد ومبادرتــه بدعــوة كل مينــي ومحــب لليمــن أن يكــون رشيكا 
بســهم وقفــي عــن نفســه او والديــه او مــن يحــب قيمــة الســهم الوقفــي ١٠٠دوالر ليصبح 
مرشوعــا بحجــم اليمــن ميتلــك مــوارده الذاتيــة مبســاهمة الجميــع ويدعــم مشــاريع 
النهضــة والتنميــة الشــاملة يف اليمــن باســتدامة كونــه وقــف وصدقــة جاريــة لــكل مــن 

ســاهم فيــه

ويف ســجل الزيــارات دون ســعادة الســفري الــرتيك كلمتــه اعجابــاً بالفكــرة مبدياً اســتعداده 
واســتعداد بــالده للتعــاون مــع الوقــف لتحقيــق أهدافــه الكبــرية مــن أجــل بنــاء ورفاهيــة 

اليمــن وشــعبه الشــقيق

 السفير التركي في اليمن يزور وقف أويس القرني
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زار يــوم الثالثــاء وفــدا مــن وقــف أويــس القــرين برئاســة رئيــس الوقــف #صالح_باتيــس مقر 
#وقف_الديانة_الــرتيك يف العاصمــة أنقــرة، وكان يف اســتقبال الوفــد مديــر عــام وقــف 

الديانــة محمــد صــواش .

وبحــث الجانبــان ســبل التعــاون وتعزيــز الــرشاكات يف كثــري مــن القضايــا التي تهــم الوقفني 
وعى رأســها األنشــطة والفعاليــات التعليمية.

يذكــر أن وقــف الديانــة الــرتيك مــن أكــر األوقــاف يف تركيــا واهتامماتــه وأنشــطته تتعــدى 
اىل كثــري مــن دول العــامل .

ويقــوم وقــف أويــس القــرين بسلســلة زيــارات ولقــاءات للمؤسســات املامثلــة ضمن خطة 
التعريــف بالوقف ولعقد رشاكات اســرتاتيجية.

لقــاء بــن وقفــي أويــس القــرين والديانــة الرتيك 
ــث التعاون لبح
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رئيــس وقــف أويــس القــرين االســتاذ / صــالح باتيــس واالســتاذ محمــد حمــزة منســق برنامــج 
رواد اليمــن يشــاركو يف الرنامــج التعــاوين األكادميــي املشــرتك يف تركيــا برعايــة التيــكا 
وبإســتضافة جامعــة دوملوبينــار يف مدينــة كوتاهيــا الرتكيــة وبحضــور رؤســاء وممثيل ٥٠ 
جامعــة مــن اكــر مــن ٢٥ دولــة مختلفــة بالجامعــات ومجــاالت التعاون املشــرتك فيــام بينها 
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كأول ثمرة له يزفها للمساهمين فيه ولكل أبناء اليمن.. 
والطالبــات  الطــاب  ألوائــل  القرنــي  أويــس  وقــف  يعلــن 
اليمنييــن المتميزيــن أنــه ســيتم اختيار الطــاب المقبولين في 
برنامــج رواد اليمــن )كفــاءات( الممــول بالشــراكة بيــن وقــف 
أويــس القرنــي وهيئــة المنــح التركيــة _ للعــام ٢٠1٩ _٢٠٢٠ مــن 
ــح التركيــة. ــة المن قائمــة الطــاب المســجلين فــي نظــام هيئ
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 أو عبر زيارتكم لمقر الوقف:
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

ORG
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