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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤

المیدان. العاملین في  تحیةٌ وألُف رحمٍة إلى كل الجنود المجھولین من الطواقم الطبیة   -
وألف ألف رحمٍة على الشھداء المسلمین من األطباء والممرضین الذین قضوا في العمل.  -
التي ترأس فریق جامعة جون ھوبكنز  للدكتورة المسلمة ھبھ مصطفى  تحیة وألف تقدیر   -

. إلنتاج أسرع تولیفة مخبریة للكشف عن فیروس كورونا المستجد 
تحیة وشكر وتعظیم ألالف األطباء المسلمین في خطوط اوروبا األمامیة لمواجھة كورونا.  -
ألف تحیة ودعاء بالشفاء العاجل لعشرات األطباء المسلمین الذین اُصیبوا بالمیدان في امریكا.  -

ألف حمٍد وشكٍر �ِ أن تعالیم اإلسالم في النظافة انقذت خلقا كثیرا في أوروبا وأمریكا .  -

التنفیذي والمالك  المدیر  المسلم، عمر إشراق،  الكبیر؛رجل األعمال  بالُمحسن  للعَالِم    ھنیئا 
للشركة التي تملك أھم وسیلة متوفرة حالیا في العالم بأسره في مواجھة فایروس كورونا، 

(جھاز التنفس الصناعي، الذي أعلن في ۳۰ اذار۲۰۲۰م عن تبرع شركتھ األیرلندیة 
لكل دول العالم التي  MedTronic)  ) بحقوق الملكیة الفكریة لھذا الجھاز، ومنحھا مجاناً 

ترید إنتاجھ، إلنقاذ أرواح أكبر قدر ممكن من البشر، وأعطى الخطط والتصامیم وطریقة 
الملكیة واالحتكار من أجل  للعالم، وتنازل عن حقوق  التقنیة مجانا  المسائل  التصنیع وكل 

البشریة، وھذا یعني تنازلھ عن مالیین الدوالرات إّن لم تكن الملیارات. 

الدنیا لیست سائبةً دون مالٍك، حتى تقلق علیھا، وتكلَف نفسك حمَل أعبائھا، فمالُكھا حكیٌم    
وموالھا علیٌم، یُرسل لك األیاِت تترى لعلّك تعقلھا وتتذكرأّن الناجي من ھذا البالء لیس من 
نجا من الوباء، ولكنّھ من فھم الرسالةَ وسارَع  بالتوبِة وأعاد ترتیَب حیاتھ، وھو من نظر 

حولھ وأیقن أّن األمان لیس في ماٍل یكنزه، وال منصٍب یصل إلیھ، وال في دولٍة متقدمة یعیُش 
فیھا، وال في أسرٍة حاكمٍة ینتمي إلیھا، ولكّن األماَن الحقیقي أنھ إذا رفع یدیھ ووجھھ إلى 

السماء وقال :"یا رب" أجابھ " لبیك عبدي لبیك".
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