
نعت جمعية الرحمة العاملية 
إل��ى الكويت والعمل اخليري 
في العالم اإلسالمي وفاة وزير 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
األسبق ورئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية السابق العم 
يوسف احلجي الذي وافته املنية 
أول أمس األح��د عن عمر يناهز 
97 عاماً، مشيدة مبناقبه التي 
صارت مثال يقتدى بها في العمل 

اخليري واإلنساني.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة 
جمعية الرحمة العاملية الشيخ 
د. جاسم الياسني: يرحل الكبار 
ع��ن دن��ي��ان��ا، وت��ب��ق��ى أعمالهم 
وس��ي��رت��ه��م احل��س��ن��ة وذك��ره��م 
ال��ط��ي��ب ح����اض����راً، وق����د ك��ان 
الدكتور يوسف احلجي يرحمه 
ال��ل��ه ط���وداً شامخاً ف��ي العمل 
اخليري واإلنساني واإلجتماعي 
واالق��ت��ص��ادي، فقد أطلق عليه 
“إمام العمل اخليري بالكويت 
“، فقد مارس كل أشكال العمل 
اخل��ي��ري، وك���ان ي��رح��م��ه الله 
مجدد شباب الدعوة في شقها 
اخليري، وحاصل على العديد 
من األوسمة واجلوائز الدولية 
ألعماله اخليرية، أبرزها جائزة 

امللك فيصل في خدمة اإلسالم.
وأوض��������ح ال����ي����اس����ني أن 
ج��وان��ب اخلير ف��ي مسيرة هذا 
الرمز اخليري الكبير متعددة 
ومتنوعة، وال ميكن إحصاؤها، 
فقد كان رحمه الله يرى أن خدمة 
الفئات الضعيفة ف��ي املجتمع 
اإلس��الم��ي ليست عمال كرمًيا 
وحسب، بل هي عبادة إسالمية 
تصل إل��ى ح��د الفريضة على 
اإلنسان القادر عليها؛ حتى يتم 
إغ��الق ك��ل ث��غ��رات الضعف في 
اجل��س��د اإلس��الم��ي، واالرت��ق��اء 
بالضعفاء واملتضررين من أبناء 
املسلمني إل��ى مستوى إنساني 

الئق وكرمي
وقدم الياسني خالص العزاء 

ألس��رة ال��راح��ل الكرمية داعياً 
امل��ول��ى ع��ز وج���ل أن يتغمده 
ب��واس��ع رحمته ويجزيه خير 
اجل��زاء، ويكرم نزله، ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وجميع 

محبيه الصبر والسلوان.
ومن جانبه قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة واألم���ني العام 
يحيى العقيلي : عرفت الكويت 
ب���رج���االت اخل��ي��ر وأع���الم���ه، 
الذين نشروا بجهودهم رسالة 
ال��ك��وي��ت اإلن��س��ان��ي��ة، ورف��ع��وا 
علم الكويت خفاقاً على آالف 
امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة ف��ي رب��وع 
العالم، ومن هؤالء العم يوسف 
احل��ج��ي ي��رح��م��ه ال���ل���ه، ال���ذي 
عمل على مدى عقود في خدمة 

العمل اخليري، فقد ترأس العم 
يوسف احلجي يرحمه الله إدارة 
جمعية اإلص���الح االجتماعي 
وظل يرحمه الله رئيسا للهيئة 
اخل��ي��ري��ة اإلس��الم��ي��ة مل���دة 25 
عاما، اتسع خالل فترة رئاسته 
املباركة نشاط تلك املؤسسة 
الرائدة ليغطي عشرات الدول، 
في مواجهة احلاجات املتزايدة 
للمجتمعات الفقيرة وارتفاع 
معدالت امل��رض والفقر واألمية 
والبطالة ف��ي ه��ذه املجتمعات 
خاصة اإلسالمية، وقد حصلت 
ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة اإلس��الم��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ع��ض��وي��ة األمم 
املتحدة، بفضل الله تعالى ثم 
بفضل اجل��ه��ود ال��واع��ي��ة للعم 

يوسف احلجي يرحمه الله.
وأض�����اف ال��ع��ق��ي��ل��ي: ه��ن��اك 
من رج��ال الكويت الذين يشهد 
التاريخ املعاصر مآثرهم، ومن 
الصعب أن يطويهم النسيان؛ 
مل��ا س��ط��روا م��ن صفحات بيض 
ف��ي مسيرة ال��ت��اري��خ، وألنهم 
رج����ال حت��م��ل��وا امل��س��ؤول��ي��ة: 
مسؤولية ال��دع��وة إل��ى ال��ل��ه.. 
وخدمة عباده املؤمنني استحقوا 
الشكر والتقدير والتكرمي، فلقد 
كان رحمه الله تعالى أمة، جمع 
معالم اخلير، وصفات الرجال 
العظام، وسخر وقته وجهده، 
وهمه وماله ومواهبه، خلدمة 
األم���ة ورع��اي��ة مصاحلها، في 
ال��داخ��ل واخل����ارج، ول��ذا أحبه 
الناس وعرفوا فضله، وذكروه 
ف��ي ك��ل مناسبة خ��ي��رة، وجهد 

مبرور.
واختتم العقيلي تصريحه 
قائال: أسأل الله أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ورضوانه، وأن 
ميتعه بعظيم األج���ر وحسن 
الثواب وأن يسكنه أعلى جناته، 
وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر 
ا  والسلوان ويحسن عزاءنا و )إِنَّ

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن(. ِللَِّه َوإِنَّ

أص���درت الهيئة اخل��ي��ري��ة اإلسالمية 
العاملية بياناً نعت فيه العم يوسف احلجي 

)رحمه الله(. وجاء في بيان النعي:
قال تعالى } ِمَن امْلُْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا 
َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه 
ُلوا َتْبِدياًل { ،  َوِمْنُهْم َم��ْن َيْنَتِظُر َوَم��ا َبدَّ

)األحزاب : 23(
ببالغ احل��زن وعميق األس��ى، وبقلوب 
مؤمنة بقضاء الله وق��دره، تنعى الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية إل��ى الشعب 
الكويتي وال��ع��امل��ني العربي واإلس��الم��ي 
وفاة أحد رواد العمل اخليري واإلسالمي 
العم يوسف احلجي الذي وافته املنّية أول 
أمس األحد عن عمر يناهز ال� 97 عاماً بعد 
حياة حافلة بشتى صور العطاء الوطني 

واخليري. 
والراحل – رحمه الله - صاحب مسيرة 
مم��ت��دة م��ن ال��ب��ذل والتضحية والتفاني 
واإلخ����الص ف��ي خ��دم��ة العمل اخل��ي��ري، 
ترأس خاللها مجلس إدارة الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية مدة زادت على ربع قرن 
منذ تأسيسهافي 1984 إثر حتركات دؤوبة 
وجهود ثلة رفيعة من علماء األمة ورجاالت 
اخلير في  دولة الكويت وخارجها، كانوا 
ي��رون في إنشائها ض��رورة حتمية جلمع 
مليار دوالر لإلنفاق م��ن ع��وائ��ده��ا على 
برامج بناء اإلن��س��ان وحت��ري��ره من ربقة 

الفقر واجلهل واملرض. 
وتواصل عطاء الراحل– رحمه الله-  
ضمن نخبة من املؤسسني حتى أشهرت 
الهيئة رسمياً في دول��ة الكويت بقانون 
من مجلس ال��وزراء رقم )64/ 1986م(، 
ثم أصدر سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األح��م��د - رح��م��ه ال��ل��ه-م��رس��وم��اً أميرياً 
بنظامها األساسي في 3 فبراير 1987م، 
وه��و األم���ر ال���ذي شكل لها دع��م��اً كبيراً 
وحضوراً فعاالً في ميادين اخلير والعطاء 

اإلنساني،احمللي والعاملي.
وإن العم يوسف احلجي - رحمه الله 
- ترك بصمات واضحة في ميادين العمل 
اخليري وال��ذود عن قضاياه عبر مسيرة 
طويلة قاد خاللها الهيئة اخليرية بنجاحمع 
قرابة 160 عاملاً ومفكراً وناشطاً في أعمال 
البر من مؤسسيها، حيث جنحت الهيئة 
في تقدمي خدماتها اإلنسانية للمحتاجني 
واملنكوبني في شتى أنحاء العالم من دون 

متييز .
لقد تطورت الهيئة اخليرية في عهده 

- رح��م��ه ال��ل��ه- وأص��ب��ح��ت واح����دة من 
كبريات املؤسسات اخليرية في العالم 
اإلسالمي،ووصلت مبشاريعها االغاثية 
والتنموية والتعليمية والصحية إلى 
مختلف أصقاع العالم، وظل - رحمه الله 
– حادباً على نهضة العمل اخليري ورفعته 
حتى قبيل م��رض��ه، وف��ي 2010م سلم 
الراحل راي��ة قيادة الهيئة إلى د. عبدالله 
امل��ع��ت��وق، وت��ق��دي��راً ل���دور الراحاللكبير 
وعطائه اجلليل قلدته إدارة الهيئة منصب 

الرئيس الفخري. 
وميثل ال��راح��ل العم يوسف احلجي- 
رح��م��ه ال���ل���ه- ج��ي��الً م���ن رواد العمل 
الوطني واخليريالذين يشهد التاريخ 
املعاصر مبآثرهم واجنازاتهم الكبيرة، 
ملا سّطروهفي ذاك��رة الوطن من صفحات 
خالدة سيذكرها لهم التاريخ بأحرف من 
ن��ور، فقد عمل- رحمه الله – موظفاً في 
وزارة الصحة وتدرج في سلمها الوظيفي 
حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة الصحة 
خ��الل الفترة من )1963 – 1970(،  كما 
تقلد حقيبةاألوقاف والشؤون اإلسالمية ) 
1976 -  1981(، وارتبط بعالقات طيبة 
مع أم��راء ووج��ه��اء الكويت من اخليرين 
والدعاة، كما كان يتمتع بعالقات واسعة 
مع العديد من قادة العمل اخليري والعلماء 

في العالم اإلسالمي.
وإل��ى جانب رئاسته الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية ت��رأس – رحمه الله- 
اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة التي 
أصبحت الحقاً اجلمعية الكويتية لإلغاثة، 
وجمعية اإلص��الح االجتماعي ، وجمعية 
عبدالله النوري اخليرية، وكان نائباً لشيخ 
األزه���ر ال��ش��ري��ف ف��ي املجلس اإلس��الم��ي 
العاملي للدعوة واإلغاثة، وشارك - رحمه 
الله - في تأسيس بيت التمويل الكويتي، 
ول��ه اس��ه��ام��ات مشهودة ف��ي العديد من 

اجلهات واملؤسسات اخليرية والتعليمية.
ول����دوره ال��رائ��د ف��ي ال��ع��م��ل اخل��ي��ري 
واإلس���الم���ي، ح��از ال��ع��م ي��وس��ف احلجي 
على العديد من اجلوائز واألوسمة خالل 
مسيرة حياته ال��ع��ط��رة، واس��ت��ح��ق بها 
التكرمي واحل��ف��اوة في احملافل الكويتية 
واإلقليمية واإلس��الم��ي��ة ، ومنها وس��ام 
رواد العمل اخليري بدولة الكويت عام 
1980م وعام 1998م، والوسام الذهبي 
للعمل اخل��ي��ري م��ن رئ��اس��ة جمهورية 
البوسنة عام 1996م، وجائزة امللك فيصل 

خلدمة اإلس��الم التي تبرع بقيمتها لذوي 
الفاقة واحلاجة واأليتام، وجائزة العمل 
اإلنساني لدول مجلس التعاون اخلليجي 
عام 2009م، ووس��ام الكويت ذو الوشاح 
من الدرجة األول��ى الذي تقلده من حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح عام 2011م. 
وك���ان - رح��م��ه ال��ل��ه- ي��رى باخالقه 
اإلس��الم��ي��ة ال��رف��ي��ع��ة أن خ��دم��ة الفئات 
الضعيفة في العالم اإلسالمي ليست مجرد 
عمل صالح من أعمال البر واخلير وحسب، 
بل ك��ان يراها عبادة إسالمية تصل إلى 
حد الفريضة على اإلنسان القادر عليها؛ 
سعياًإلى إغالق كل ثغرات الضعف والوهن 
في اجلسد اإلسالمي، والعمل على االرتقاء 
بالضعفاء واملتضررين من أبناء املسلمني 
إل��ى مستوى إنساني الئ��ق وك��رمي، يعيد 

دمجهم في مجتمعات العمل واالنتاج. 
 وي��ط��ول امل��ق��ام إذا حتدثنا ع��ن همته 
العالية وج��والت��ه التفقدية للمجتمعات 
الفقيرة وتواضعه اجل��م، ون��ك��ران ذات��ه، 
ودأب��ه في العمل، ومكارم أخالقه، وبذله 
من ماله اخل��اص، ودعمه لقضية فلسطني 
والقدس الشريف واألقصى املبارك بشكل 
خاص، وترحيبه بضيوف الكويت، وإميانه 
بالعمل املشترك، وتعاونه مع املنظمات 
اإلنسانية الدولية، وهذا ما جعل الراحل 
يحظى بتقدير الكثيرين الذين أطلقوا عليه 
تارة “إمام العمل اخليري، وت��ارة “قدوة 
اخليرين”، وثالثة “ مجدد العمل اخليري”، 

ورابعة “رائد العمل اخليري”
��ن��ا ف��ي الهيئة اخليرية اإلسالمية  وإنَّ
العاملية، وإذ نفتقد العميوسف احلجي 
أبا يعقوب صاحب القلب الكبير والنظرة 
الثاقبة والنفس الكرمية، لندعو الله تعالى 
أن ُينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يرفع 
درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جّناته، 
وأن يخلفنا في هذا املُصاب اجللل خيراً، 
كما ندعو الله العلّي القدير أن يتغّمده 
ب��واس��ع رحمته ومغفرته، وأن يلهمنا 
وأسرته الكرمية وجميع إخوانه ومحّبيه 
بر والّسلوان، وال نقول إال ما  جميل الصَّ
يرضي ربنا “ وإنا على فراقك يا أبا يعقوب 
حملزونون”، وع��زاؤن��ا ق��ول الله تعالى: 
اِبِريَن الَّ��ِذي��َن إَِذا أََصاَبْتُهْم  ��ِر الصَّ )َوَب��شِّ
��ا إَِلْيِه َراِجُعوَن  ��ا ِللَِّه َوإِنَّ ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ
ِهْم َوَرْحَمٌة  بِّ ن رَّ أُوَل�ِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

َوأُوَل�ِئَك ُهُم امْلُْهَتُدوَن(.
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سمو األمير يبعث ببرقية تعزية 
ألسرة الفقيد يوسف احلجي

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى أسرة املغفور له بإذن الله تعالى 
يوسف جاسم احل��ج��ي، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة أحد رجاالت الوطن 
ال��ف��ق��ي��د ي��وس��ف ج��اس��م احل��ج��ي، 
م��س��ت��ذك��را س��م��وه م��ن��اق��ب الفقيد 
وإسهاماته امل��ق��درة طيلة حياته 
احلافلة بالعطاء سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن��واف األح��م��د ببرقية تعزية إلى 
أس��رة املغفور له ب��إذن الله تعالى 
يوسف احلجي عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بوفاة يوسف احلجي، مبتهال سموه 
إلى الباري جل وعال أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ومغفرته.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخل��ال��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 

ببرقية تعزية مماثلة. 

أمضى حياته في تأسيس وتعزيز العمل اخليري

الكويت تودع العم يوسف احلجي 
ودع���ت ال��ك��وي��ت أم��س االث��ن��ني وزي��ر 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية السابق 
ي��وس��ف احل��ج��ي ال���ذي ت��وف��ي أول أمس 
األح��د ع��ن عمر ناهز 97 عاما أمضاها 
في تأسيس وتعزيز العمل اخليري في 
الكويت والنشاط ال��دع��وي في الكويت 

والعالم اإلسالمي.
وشغل الفقيد خالل مسيرته احلافلة 
باإلجنازات عددا من املناصب احلكومية 
إض��اف��ة إل��ى توليه ع���ددا م��ن املناصب 
ف��ي امل��ؤس��س��ات اخل��ي��ري��ة واإلنسانية 
واجل��م��ع��ي��ات ال��دع��وي��ة داخ���ل الكويت 

وخارجها.
ول��د الفقيد ف��ي مدينة ال��ك��وي��ت عام 
1923 وال��ت��ح��ق مب��درس��ة امل��ال عثمان 
عبداللطيف العثمان ثم املدرسة املباركية 
التي تخرج منها عام 1933 ثم تعلم بني 
عامي 1936و 1938 اللغة اإلجنليزية 
والطباعة في مدرسة هاشم البدر األهلية 
وأخ��ذ العلم في تلك الفترة عن ع��دد من 

مشايخ الكويت وعلمائها.
وت��زوج في عام 1941 ورزق بسبعة 
ذكور وثالث بنات، ثم بدأ في عام 1942 
عددا من األعمال احلرة قبل أن يبد العمل 
في القطاع احلكومي حيث عني موظفا 
ب��وزارة الصحة عام 1944 مسؤوال عن 

مخزن األدوية وظل فيه حتى عام 1960.
وشغل الفقيد منصب مدير النقليات 
واملشتريات ف��ي وزارة الصحة م��ا بني 
عامي 1960 و1962 ثم منصب وكيل 
وزارة ال��ص��ح��ة م��ا ب��ني ع��ام��ي 1963 
و1970 ثم عني وزيرا لألوقاف والشؤون 

اإلسالمية ما بني عامي 1976 و1981.

وفي مجال العمل اخليري والدعوي 
ك��ان الفقيد عضوا في جمعية اإلص��الح 
االجتماعي منذ تأسيسها وتولى رئاسة 
مجلس إدارتها عام 1967 ثم عام 1973 
وح��ت��ى ع���ام 1975 ث��م ت���رأس الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية منذ إنشائها 
ف��ي ع��ام 1984 واختير رئيسا ملجلس 
إدارت��ه��ا منذ تأسيسها واستمر في ذلك 

املنصب حتى عام 2010.

وحصل الفقيد على عدد من اجلوائز 
والشهادات التقديرية منها وسام الكويت 
ذو الوشاح من الدرجة األولى عام 2011 
والدكتوراه الفخرية من جامعة أوغندا 
اإلسالمية وجائزة امللك فيصل العاملية 
خلدمة اإلسالم عام 2006 وترأس اللجنة 
الكويتية لإلغاثة التي قامت بأعمال إغاثة 

في املناطق املنكوبة في العالم اإلسالمي.
وأس��س الفقيد أو ش��ارك في تأسيس 

وإدارة ع��دد من اجلمعيات اخليرية في 
الكويت وكان نائبا لرئيس مجلس إدارة 
بيت ال��زك��اة الكويتي ون��ائ��ب��ا لرئيس 
املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة 
بالقاهرة وعضوا في عدد من املنظمات 
والهيئات اخليرية والدعوية اإلقليمية 

العاملية.
وق����د ن��ع��ى وزي�����ر ال���ع���دل ووزي����ر 
األوق��اف والشؤون اإلسالمية الكويتي 
املستشارالدكتور فهد العفاسي أمس 
ببالغ احل���زن واألس���ى وزي���ر األوق���اف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية األس��ب��ق ورئيس 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية السابق 
يوسف احلجي الذي انتقل إلى جوار ربه 

عن عمر ناهز ال97 عاماً.
وق��ال ال��وزي��ر العفاسي ف��ي تصريح 
صحفي: إن الكويت فقدت برحيل العم 
يوسف احلجي )رحمه الله( رج��ال من 
رجاالتها األوفياء، الذي كان من مؤسسي 
العمل اخليري في دولة الكويت وعمل بكل 
إخ��الص وتضحية وك��ان علما من أعالم 

الدعوة في الكويت والبالد اإلسالمية.
واس��ت��ذك��ر العفاسي مناقب الفقيد 
الراحل “الذي ت��رك بصمة واضحة في 
العمل اخليري وكانت له إسهامات كثيرة 
س��واء على الصعيد احمللي أو الدولي 
فمن منا ال يذكر أعماله وأفعاله في كل 

امليادين”.
وتقدم بخالص العزاء ألس��رة الفقيد 
داعيا املولى عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ويجزيه خير اجلزاء ويكرم نزله 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وجميع 

محبيه الصبر والسلوان.

د. فهد العفاسي

ال���������ي���������اس���������ن: ج����������وان����������ب اخل���������ي���������ر ف����ي 
م�������س�������ي�������رة ه��������������ذا ال�����������رم�����������ز اخل�������ي�������ري 
ال�������ك�������ب�������ي�������ر م���������ت���������ع���������ددة وم������ت������ن������وع������ة 

ال��ع��ق��ي��ل��ي: م���ن رج����ال ال��ك��وي��ت ال��ذي��ن 
ي���ش���ه���د ال�����ت�����اري�����خ امل����ع����اص����ر م���آث���ره���م

الهيئة اخليرية: »احلجي« صاحب مسيرة 
ممتدة من البذل والتضحية والتفاني 
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الفقيد يوسف احلجي

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ببالغ احلزن واألسى نعت جمعية النجاة 
اخليرية أله��ل الكويت و لألمة اإلسالمية 
والعالم أجمع وفاة العم يوسف احلجي عميد 
العمل اخليري والقامة الوطنية اخليرية، 
سائلني احلق سبحانه أن يجعله في جنات 

ونهر ومقعد صدق عند مليك مقتدر.
وق��ال رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة 
اخليرية أحمد اجلاسر: امتاز احلجي )رحمه 
الله( بدماثة اخللق وطيب املعشر والهمة 
العالية واحلرص الشديد على إيصال خيرات 
أه��ل ال��ك��وي��ت ملستحقيها واإلش����راف على 
توزيعها، والسعي الدائم واحلثيث في قضاء 
ح��وائ��ج املسلمني اينما ك��ان��وا، وحت��م��ل في 
سبيل ذلك املتاعب واملشاق، فكان رحمه الله 
يرى أن خدمة الفئات الضعيفة في املجتمع 
اإلسالمي ليست عمال كرمياً وحسب، بل هي 
عبادة إسالمية تصل إلى حد الفريضة على 

اإلنسان القادر عليها، كما كان له دوراً بارزاً 
في تطوير وتنمية العمل اخليري الكويتي 
، وحقق اجن��ازات مباركة ساهمت في توفير 
حياة كرمية آلالف املستفيدين في شتى أرجاء 

الدنيا.
مضيفا: ش��ارك )رحمه الله(  في تأسيس 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، وحصل 
على جائزة امللك فيصل العاملية في مجال خدمة 
اإلس��الم، وت��رأس وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلس��الم��ي��ة، كما أط��ل��ق م��ش��روع املوسوعة 
الفقهية الكويتية، وأصدر أول أعدادها، وشارك 
ف��ي تأسيس ع��دد م��ن اجلمعيات اخليرية 
ف��ي ال��ك��وي��ت، كما ت���رأس اللجنة الكويتية 
لإلغاثة التي قامت بأعمال إغاثة في املناطق 
املنكوبة حول العالم اإلسالمي مثل البوسنة 
والهرسك ولبنان والسودان وغيرها من الدول 

اإلسالمية.

»النجاة اخليرية«: حرص على إيصال خيرات 
أهل الكويت ملستحقيها واإلشراف على توزيعها

أحمد اجلاسر

»الرحمة العاملية«: مناقبه يقتدى بها
في العمل اخليري واإلنساني

يحيى العقيلي د. جاسم الياسني


