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سوسة النخيل 
الحمراء.. آفة اآلفات

انت�شارها  الظهر، يزداد  ح�شرة كبرية حمّدبة 

من  الوطنية  للرثوات  مهددة  اآخ��ر،  بعد  عامًا 

بالتغذية  اجلروح  خالل  فتهاِجم  التمر.  نخيل 

وو�شع البي�س اللعني، الذي يفق�س عن يرقات 

الأن�شجة  للتهام  ال�شراهة  يف  غاية  �شخمة 

اإل  النخل  ترتك  فال  ع�شارتها،  وامت�شا�س 

اأعجاٍز خاوية متهاوية.

اأنواع  من  وقليل  اأ�شا�شًا  الهند  نخيل جوز  على 

�شو�شة  انت�شرت  التمر،  ونخيل  الزينة  نخيل 

اأي�شًا بال�شو�شة  اأو ما تعرف  النخيل احلمراء، 

اأقطار  بع�س  يف   1985 ع��ام  حتى  الهندية، 

ويف  الهندية.  القارة  و�شبه  اآ�شيا  �شرق  جنوب 

اأول ت�شجيل لها خارج مواطنها  ذلك العام مت 

اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  يف  ح��دث  كما  الأ�شلية، 

نتيجة  وذلك  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 

اكت�شفت  ثم  م�شابة.  نخيل  ف�شائل  ل�شترياد 

م�شر  منها  اأخ��رى،  عربية  دول  يف  ذل��ك  بعد 

مبحافظة  ��احِل��ّي��ة  ال�����شَ مبنطقة   1992 ع��ام 

ال�شرقية ]3[.

يف  فادحة  خ�شائر  ح��دوث  يف  الآف��ة  وتت�شبب 

اأ�شجار النخيل يف عديد من البلدان، كاململكة 

باك�شتان،  وال��ه��ن��د،   ،]5[ ال�شعودية  العربية 

�شرييالنكا،  ب��ورم��ا،  ال��ف��ل��ب��ني،  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، 

العربية،  الإم����ارات  دول���ة  ال��ع��راق،  ت��اي��الن��د، 

البحرين، الكويت، قطر، �شلطنة عمان، م�شر، 

فتهاجم   .]1[ وغريها  اإيران  اأ�شبانيا،  الأردن، 

وخطورتها  النخيل،  وف�شائل  اأ�شجار  احل�شرة 

احل�شرية  النخيل  اآف��ات  اأخطر  وتعّد  �شديدة، 

عليها  ُيطلق  التي  الدرجة  اإىل  الإط��الق،  على 

»اإيدز النخيل«.

جروح وخطر داهم

تنجذب احل�شرة اإىل رائحة الأن�شجة ال�شادرة 

مثاًل  التقليم  ب�شبب  ج��رح  نتيجة  النخلة  من 

ح�شرة بالغة على ال�شعف:

http://2.bp.blogspot.com/_ln1DgogO5I8/S60ZA2bLWaI/
AAAAAAAABmQ/kE8_6JM87Gc/s1600/DSCN6864.JPG

s.ashour@gmail.com

الدكتور �شيد عا�شور اأحمد

اأ�شتاذ متفرغ بق�شم وقاية النبات

كلية الزراعة، جامعة اأ�شيوط، م�شر
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بع�س  ب�شبب  جرح  اأو  الف�شائل  قلع  مبو�شع  اأو 

تنت�شر  التي  الثاقبة  كاخلناف�س  احل�����ش��رات 

وحتط  ك��ب��رية.  ب��اأع��داد  املناطق  م��ن  كثري  يف 

لتتغذى  ال��روائ��ح  ه��ذه  م�شدر  على  احل�شرة 

واأثناء  ناجتة.  ع�شارة  من  يت�شّرب  ما  على 

ذلك ت�شع الأنثى بي�شها فرادى داخل اجلروح 

ل�شقة  مب��ادة  وتثبته  النخلة  بجذع  وال�شقوق 

مبكان اجلرح اأو على الألياف املحيطة، وتوزع 

بي�شة على   300 -200 يبلغ نحو  الذي  بي�شها 

بي�شها  ال�شو�شة  ت�شع  وقد  الأ�شجار.  من  عدد 

ة  يف قواعد ال�شعف الفتي اأو يف الأن�شجة الغ�شّ

الأخرى.

يرقات  ع��ن  اأي���ام  ب�شعة  بعد  البي�س  يفق�س 

بلون  الأرج��ل  عدمية  �شغرية  بي�شاوية  حلمية 

اإىل  طريقها  ت�شّق  بني،  وراأ���س  م�شّفر  اأبي�س 

داخل اجلذع بتقل�س ع�شالت اجل�شم. حتفر 

بالنخلة،  ملتوية  اأن��ف��اق��ًا  ذل��ك  بعد  ال��ريق��ات 

القوية  القار�شة  فمها  باأجزاء  بنهم  وتتغذى 

بطبيعتها  اللينة  الوعائية احلية  الأن�شجة  على 

داخل ال�شاق ممت�شة للع�شارة رامية بالألياف 

خلفها. تن�شلخ الريقة ب�شعة ان�شالخات وتعي�س 

�شطح  نحو  بعدئذ  تتجه  ثالثة.  اإىل  �شهر  من 

األيافًا  خالله  جتمع  ثقبًا  لتحفر  النخلة  �شاق 

فرتة  ت�شتمر  حتويها.  �شرنقة  منها  لت�شنع 

بعدها  تخرج  اأ�شابيع  ثالثة  لنحو  الت�شرنق 

مرة  من  اأكرث  التزاوج  ويتم  الكاملة.  احل�شرة 

ثم ت�شع الأنثى بي�شها وهكذا.

داخل  متجمعة  ع��ادة  الأط���وار  جميع  وتعي�س 

من  اأك���رث  اأو  خلم�شني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  اجل����ذع، 

البي�س على  العي�س معًا. وحال و�شع  اأطوارها 

قواعد ال�شعف، قد تتغذى الريقات واحل�شرات 

الكاملة على تاج النخلة، وحينئذ حتفر الريقات 

تبلغ  وعندما  الربعم.  منطقة  نحو  اأ�شفل  اإىل 

الأخ����رى مع  تتغذى ه��ي  وت��ت��ك��اث��ر،  احل�����ش��رة 

الأطوار الريقية على تاج النخلة وتدّمره.

ل هذه الآفة النخيل الذي يقل عمره عن  وتف�شّ

ي�شري  غ�شًا  النخلة  جذع  لكون  عامًا،  ع�شرون 

الخرتاق. وميكن لل�شو�شة اأن تهاجم اأي جزء 

من اجلذع مبا فيها الأوراق وقواعدها وكذلك 

قمة النخلة »اجلّمارة«. والطور الريقي لل�شو�شة 

احلية  الأن�شجة  على  يتغذى  حيث  الأخطر  هو 

بداخل جذع النخلة.

ويكمن خطر الآفة يف اأنه ل ميكن روؤية يرقاتها 

و�شررها الذي حتدثه يف بداية الإ�شابة لكونها 

ال�شرر  اأن  اإىل  اإ�شافة  اجل��ذع،  داخ��ل  تعي�س 

الطور الريقي:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8d/Rhynchophorus-ferrugineus-larva

طور العذراء مت�شرنقة:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Bozzolo.JPG

ميكن  حيث  للغاية،  كبريًا  يكون  يحدث  ال��ذي 

بها،  ي�شتهان  ل  اأ�شرار  اإح��داث  واح��دة  لريقة 

النخلة.  موت  اإىل  تركها  الإ�شابة حني  وت��وؤدي 

وجود  وع��دم  البالغة  احل�شرة  خ�شوبة  كذلك 

الإ�شابة  اكت�شاف  و�شعوبة  بها،  �شكون  ط��ور 

الطريان  على  البالغة  احل�شرة  وقدرة  مبكرًا، 

اإىل م�شافات بعيدة ت�شل اإىل كيلومرتًا ون�شف 

تنجذب  كما  الليل،  �شاعات  خالل  الكيلومرت 

الريقات  ع��دد  لكرثة  ون��ظ��رًا  ب�شدة.  لل�شوء 

منطقة  يف  اجل��ذع  ي�شبح  ال�شرهة  وتغذيتها 

اأو  ال��ن��خ��ل��ة  ومت���وت  �شبه جم���وف،  الإ���ش��اب��ة 

تتجاوز عامني،  الف�شيلة خالل فرتة وجيزة ل 

قوة  ب�شبب  خ�شراء  وهي  النخلة  ت�شقط  وقد 

ن�شاط  منطقة  يف  ال�شاق  ينك�شر  حيث  الرياح 

احل�شرة »مو�شع الإ�شابة« ]2[.  

اأعرا�ض وم�شاعب

لكون  الإ�شابة،  بداية  مراحل  معرفة  ي�شعب 

ال��ريق��ات داخ��ل اجل��ذع ول ُت��رى خ��ارج��ه كما 

املتاأخرة  امل��راح��ل  معرفة  ميكن  ولكن  ُذك���ر، 

بنّية  �شمغية  اإف��رازات  مب�شاهدة  الإ�شابة  من 

اللون ذات رائحة كريهة جدًا خارجة من جذع 

النخلة، وكذلك م�شاهدة الأن�شجة املقرو�شة- 

اخل�شب-  ن�����ش��ارة  م��ا  ح��د  اإىل  ت�شبه  ال��ت��ي 

مت�شاقطة على الأر�س حول النخلة، ومالحظة 

الذبول وال�شفرار على ال�شعف.
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تباعًا  بدايتها  من  الإ�شابة  اأعرا�س  وتتلّخ�س 

اأو  ال��داخ��ل��ي  ال�شعف  و���ش��ح��وب  ا���ش��ف��رار  يف 

اخلارجي، تهتك واهرتاء قواعد الكرب واأجزاء 

من ال�شاق، خروج �شائل �شمغي �شميك القوام 

الأبي�س  باللون  يتميز  النخلة  جذع  على  لزج 

ويت�شف  املْحمر  البني  اإىل  يتدرج  ثم  فر  امل�شْ

اجلذع  اأن�شجة  تخمر  نتيجة  كريهة  برائحة 

متعفنة  رطبة  خ�شبية  ن�شارة  وج��ود  امل�شاب، 

منطقة  يف  اأو  اجلذع  على  الإ�شابة  منطقة  يف 

ارة« و�شقوطها على قاعدة النخلة  التاج »اجُلمَّ

نتيجة قر�س الريقات للجذع، موت الف�شيلة اأو 

الراكوب يف منطقة الإ�شابة.

ويف املراحل املتاأّخرة لالإ�شابة يالحظ انك�شار 

غائرة  وح��ف��ر  جت��اوي��ف  وظ��ه��ور  النخلة  ج��ذع 

املختلفة،  احل�شرة  اأط���وار  وج��ود  مع  باجلذع 

موت الراأ�س اأو اجلمارة يف حالة اإ�شابة القمة 

عدمية  مثمرة  غ��ري  النخلة  وت�شبح  النامية 

الفائدة، �شماع �شوت قر�س الريقات لالأن�شجة 

داخل النخلة وحركة احل�شرة البالغة يف قمتها، 

الكروب،  اآب���اط  يف  احل�شرات  �شرانق  ظهور 

ا�شفرار  طبيعية،  غري  بطريقة  الأوراق  خروج 

قلب النخلة، عند اإ�شابة النخلة من اأعلى ميوت 

اجلريد وقد ينحني الراأ�س، �شقوط النخلة بعد 

هبوب رياح قوية ]2[.

وقاية ومواجهة

النخيل:  �شو�شة  مكافحة  عنا�شر  اأه���م  م��ن 

امليكانيكية،  املكافحة  الدوري،  امليداين  امل�شح 

الكيميائية،  املكافحة  ال��زراع��ي��ة،  املكافحة 

ويت�شمن  البيولوجية.  اأو  احليوية  واملكافحة 

حماور:  ع��دة  املتبع  املطّور  املكافحة  برنامج 

عالمات  وهناك  الإ�شابة،  عن  املبكر  الك�شف 

الريقات  اأهمها وجود اهرتاءات مبكان دخول 

م�شحوبة  غري  اأو  م�شحوبة  النخلة  �شاق  يف 

متقّدمة  ح��الت  يف  النخلة.  لع�شارة  ب�شيالن 

اجلريد.  قواعد  بني  ال��ع��ذارى  بيوت  تتواجد 

الأن�شجة  باإزالة  الأ�شجار امل�شابة يدويًا  عالج 

حتمله  وما  الريقات  دخ��ول  مكان  يف  املهرتئة 

الآف��ة، ثم و�شع عدد من  اأط��وار  مكوناتها من 

اأقرا�س »الفو�شتوك�شني« يف احلفرة التي تكّونت 

باإحكام  عليها  والغلق  اله���رتاءات  اإزال��ة  بعد 

من  املنبعث  »الفو�شفني«  غاز  يت�شرب  ل  حتى 

الأقرا�س.

النخلة  تعفري  التالية:  ال�ُشبل  اإىل  الأمر  وميتد 

كاملة مببيد التعفري املنا�شب، وهذا الأمر هام 

اإذ  الإ�شابة،  تكرار  منع  الأول  ل�شببني:  للغاية 

اإزالة اله��رتاءات ت�شدر عنه روائح  اأن مكان 

مما  طويلة  لفرتة  للح�شرة  اجلاذبة  الأن�شجة 

يجذبها لو�شع البي�س وتتكرر الإ�شابة، الثاين 

الق�شاء على اأية يرقات ناجتة عن فق�س البي�س 

الذي يو�شع بعد العالج اأو ذلك الذي مل ي�شمله 

الأن�شجة.  بني  وتناثره  حجمه  ل�شغر  العالج 

تعفري مكان قطع النموات اجلانبية يف عمليات 

والتي  الف�شائل  قلع  واأمكنة  والتكريب  النظافة 

متثل اأماكن بداية الإ�شابة، ويجب العمل على 

كافية  لفرتة  يحميها  ال��ذي  باملبيد  تغطيتها 

للح�شرة  حتى جتف وتنقطع رائحتها اجلاذبة 

بعد جفافها.  الريقات  وحتى ل ت�شلح لدخول 

و�شع امل�شائد الفرمونية/ الكريمونية ب�شورة 

ومن  �شجرة،  مائة  لكل  م�شيدة  بواقع  �شاملة 

وتغيري  امل�شائد  هذه  ا�شتمرارية  للغاية  املهم 

مكوناتها بانتظام يف الأوقات املحددة. مكافحة 

اأطوار احل�شرة يرقات وعذارى وح�شرات بالغة

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rhynchophorus_ferrugineus_larvae.JPG

عذراء مك�شوفة "بدون ال�شرنقة":

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Rhynchophorus_ferrugineus_pupa3.JPG
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لدخول  املجال  تفتح  التي  الثاقبة  اخلناف�س 

من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  بن�شر  وذل��ك  ال�شو�شة، 

امل�شائد ال�شوئية، وتفيد هذه امل�شائد اأي�شًا يف 

مكافحة بع�س اأنواع حفار �شاق النخيل. تلويث 

»بوفرييا  املمر�س  بالفطر  احل�شرات  ذك��ور 

با�شيانا« كمكافحة بيولوجية توؤدي اإىل اإحداث 

قواعد  ر�س  عليها.  بعد منوه  باحل�شرة  املر�س 

�شطح  من  القريبة  والف�شائل  النخلة  ج��ذوع 

فر�س  املمِر�شة.  النيماتودا  مبحلول  الرتبة 

حجر زراعي داخلي لوقف انتقال وانت�شار هذه 

احل�شرة ]2[.

جهود متزايدة

ال���دول ج��ه��ودًا م�شنية  ُت��ب��ذل يف ع��دي��د م��ن 

العربية  اململكة  يف  كما  الآف���ة،  ه��ذه  ملكافحة 

بها يف  اإ�شابة  اأول  اكت�شاف  التي مت  ال�شعودية 

حمافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية يف بداية 

املختلفة  املناطق  يف  انت�شرت  ثم   1987 ع��ام 

واأ�شبحت اأخطر اآفة تهدد النخيل، وكذلك يف 

ال�شرق  ومنطقة  الأخ��رى  العربي  اخلليج  دول 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

جهودًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  بذلت  وق��د 

املتكاملة  املكافحة  جم��ال  يف  خا�شة  ك��ب��رية 

التجارب  امل��ج��الت:  من  العديد  �شمل  وال��ذي 

والأبحاث العلمية، احلْجر الزراعي، العمليات 

املكافحة  ال��وق��ائ��ي��ة،  ال��زراع��ي��ة  واخل���دم���ات 

امليت  ال��ن��خ��ي��ل  م��ن  بالتخل�س  امليكانيكية 

امل�شائد  ا�شتخدام  ب�شدة،  وامل�شاب  واملهمل 

البيولوجية،  املكافحة  الغذائية،  الفرمونية 

والعالجية،  الوقائية  الكيميائية  املكافحة 

للمهند�شني  الندوات  وعقد  والتدريب  الإر�شاد 

الزراعيني والفنيني واملزارعني ]1[.

املكافحة  تعترب  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ويف 

التوازن  لإع���ادة  رئي�شة  كمحاولة  احليوية- 

البيئي اإىل ما كانت عليه- من ال�شبل الأ�شا�شية 

يف مواجهة الآفة، حيث اأقامت برناجمًا خا�شًا 

للمكافحة �شمل اأول اإنتاج لفرمون فاعل، وذلك 

بتعاون مع جامعة »�شاميون فريزر« الأمريكية 

الفرمونية  امل�شائد  يف  الآن  ُي�شتخدم  وال��ذي 

ومت  للمكافحة  ه��ام��ة  رك��ي��زة  ���ش��ارت  ال��ت��ي 

بف�شلها، اإىل جانب عنا�شر املكافحة الأخرى، 

خف�س الإ�شابات تدريجيًا ]4[.

ويعّد م�شروع املكافحة احليوية ل�شو�شة النخيل 

جمل�س  دول  يف  واجل����ذور  ال�����ش��اق  وح��ف��ارات 

التعاون اخلليجي م�شروعًا رائدًا يف هذا املجال. 

 1997 عام  الأوىل  مبرحلته  امل�شروع  ب��داأ  وقد 

وا�شتمر حتى عام 2002. وقد قام على تطوير 

تقنيات مكافحة بيولوجية فاعلة، ثم نقل تلك 

التقنيات اإىل حيز التنفيذ امليداين �شمن اإطار 

برنامج املكافحة املتكاملة، بتمويل من املنظمة 

وبنك  والإي���ف���اد  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  العربية 

زراعة  ووزارات  الإ�شالمي  التنمية 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. وقد 

اأ�شا�شيني  موقعني  للم�شروع  ك��ان 

هما: موقع دولة الإمارات العربية- 

العربية  اململكة  وموقع  احلمرانية، 

ال�شعودية- القطيف.

وت��ت��ل��ّخ�����س اأه�����داف امل�����ش��روع يف 

بيولوجية حل�شرات  تقنيات  تطوير 

وحفارات  احلمراء  النخيل  �شو�شة 

ال�شاق واجلذور وكذلك النيماتودا 

تطوير  م���ع  ��ني  امل��م��ر���شَ وال��ف��ط��ر 

و���ش��ائ��ل اإن���ت���اج، ت��دع��ي��م الإر���ش��اد 

هذه  نقل  املجال،  هذا  يف  الزراعية  والأبحاث 

التقنيات اإىل املزارعني، والتن�شيق بني الربامج 

يف  الدولية  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شات  مع  الوطنية 

نف�س املجال.

اإجنازات رئي�شة متثلت يف:  امل�شروع  وقد حّقق 

الكوادر  ت��دري��ب  الوطنية،  امل��خ��ت��ربات  تقوية 

وتعزيز القدرات الفنية، اإجراء البحوث املتعلقة 

فهم  اجل��دي��د،  موطنها  يف  وعائلها  باحل�شرة 

النخيل  �شو�شة  واإيكولوجيا  لبيولوجيا  اأف�شل 

لالإ�شابة  النخيل  اأ�شجار  وح�شا�شية  احلمراء 

ب��ه��ا، اك��ت�����ش��اف ف��ط��ري��ات ون��ي��م��ات��ودا حملية 

حملية.  طبيعية  واأع���داء  للح�شرات  ممر�شة 

اأجراها  التي  الوا�شعة  امل�شح  عملية  اأدت  وقد 

امل�شروع يف اخلليج اإىل اكت�شاف الفطر املمر�س 

من  اأن��واع  وع��دة  با�شيانا«  »بوفرييا  للح�شرات 

النيماتودا املمر�شة للح�شرة. 

احلديثة  التطبيقية  التقنيات  تطوير  مت  وق��د 

مثل:  النخيل  ل�شو�شة  البيولوجية  للمكافحة 

ح�شرة بالغة:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/
Femmina.JPG

ح�شرة بالغة على ال�شعف:

http://2.bp.blogspot.com/_ln1DgogO5I8/S60ZA2bLWaI/
AAAAAAAABmQ/kE8_6JM87Gc/s1600/DSCN6864.JPG



ت
فا

 اآل
فة

.. آ
راء

حم
ل ال

خي
الن

ة 
س

سو
 

92

الأر�شية،  الكريمونية  الفرمونية/  امل�شائد 

الفطريات والنيماتودا املمر�شة، نقل التقنيات 

التطبيقية احلديثة للمكافحة احليوية للح�شرة 

مبيدات  �شنع  امل��ي��داين،  التطبيق  حيز  اإىل 

با�شتخدام �شاللت حملية ممر�شة،  بيولوجية 

���ش��ن��ع ك��ريم��ون��ات حم��ل��ي��ة م��ن خ�����ش��ب وثمار 

وتوثيق  اإقليمية،  تعاون  �شبكة  تاأ�شي�س  النخيل، 

تعاون دويل مع مركز CABI/ بريطانيا، مركز 

ICIPE/ نريوبي، جامعة Brock/ كندا، جامعة 

Reading/ بريطانيا، معهد BBA/ اأملانيا، معهد 

البحوث البيولوجية يف مونبيليه/فرن�شا، جامعة 

فلوريدا/الوليات املتحدة ]4[.

مب�شر  اأ�شيوط  جامعة  قامت   2007 عام  ويف 

واملواجهة  املخاطر  ع��ن  مو�ّشعة  ن��دوة  بعقد 

�شبل  الآفة، بهدف بحث  لتلك  العملية  العلمية 

املكافحة  جمال  يف  اخل��ربات  وتبادل  الوقاية، 

م�شكالت  ومناق�شة  العربية،  وال��دول  مب�شر 

الندوة  تو�شيات  وت�شمنت  الآف��ة.  على  التغلب 

احلْجر  قانون  تفعيل  �شرورة  اأ�شا�شية:  حماور 

الزراعى بقوة للحّد من غزو الآفة للمناطق غري 

اإن�شاء حمطة ر�شد مركزية  امل�شابة، �شرورة 

لت�شجيل حالت الإ�شابة ون�شبتها وتوقيعها على 

خرائط ت�شمل اأنحاء البالد اأ�شوة مبا هو متبع 

درا�شات  بعمل  الهتمام  اجلراد،  حتركات  يف 

بطرق  لل�شو�شة  املبكر  الكت�شاف  �شبل  لتطوير 

ال�شعبة،  التقليدية  للطرق  خالفًا  م�شتحدثة 

لإنتاج  رقابة علمية دقيقة  اإن�شاء م�شاتل حتت 

احل�شرية  الإ�شابات  من  خالية  نخيل  ف�شائل 

بتدوير  اله��ت��م��ام  ب��امل��ح��اف��ظ��ات،  وامل��ر���ش��ي��ة 

املخّلفات ونواجت تقليم النخيل للتخل�س ب�شورة 

امللّوث  احل��رق  من  ب��دًل  الآف��ة  من  ميكانيكية 

املتطورة  الب�شتنة  بعمليات  الهتمام  للبيئة، 

غالبية  عليها  يعتد  مل  والتى  النخيل  خلدمة 

الزراع، الهتمام بتطبيق املكافحة البيولوجية 

والعمل العلمي على جلب الأعداء احليوية لالآفة 

من مناطق توطنها الأ�شلية بدول �شرق اآ�شيا، 

والندوات  الدورات  وتكثيف  ا�شتمرار  و�شرورة 

وال�شرر،  النت�شار  بحالة  للتعريف  الإر�شادية 

وال�شتفادة من اأحدث طرق العالج لالإ�شابات 

احلا�شلة فى العامل العربي واخلارجي ]6[.
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