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 التي عقدت في القاىرة اطمعت في يو ما عمى مستخمص لبحث قدم في احد المؤتمرات
حول حقن اشجار النخيل ،اتصمت باحد اصدقائي ىناك لمحصول عمى المزيد من  7002عام 

ث وفعال وبعد فترة اخبرني بان الباحث ىو الدكتور نبوي متولي المعمومات وكيفية االتصال بالباح
االيطالي )مصري الجنسية( وزودني بتمفوناتو في مصر وايطاليا واضاف لي وعمى مبدأ مغنية الحي ال 
تطرب بان مناقشات غير بناءة حدثت عند مناقشة الباحث لطريقتو بالمكافحة.اتصمت ىاتفيا بالدكتور 

ىء العامة المشتركة وال عن المؤتمر وطريقتة بالحقن واتفقنا انا وىو عمى المبادنبوي وتحدثت معو مط
في عممية الحقن سيما وان لدي عمال مشابيا منشورا واصبح الدكتور متولي صديقا عزيزا بالياتف لحين 
عزمي عمى زيارتو في روما خالل شير حزيران حيث تحدثنا عن مشكمة سوسة النخيل الحمراء في اوربا 
وايطاليا عمى وجو الخصوص واخبرني ان عممو في ايطاليا اصبح معروفا في مجال حقن واشفاء النخيل 

وفعال  ثانية ةالمصاب وعزمنا سوية زيارة بعض النخيل المصاب والمعامل وقارناه مع نخيل معالج بطريق
زني ىذا الرجل ما شاىدتو عكس لي صحة التجارب التي اجراىا الدكتور متولي في ايطاليا ومصر وحف

السئمو عن فكرة الحقن من اين اتتو فقال ....في يوم ما كنت راقدا في المستشفى لمتعافي من مرض 
اضطررت بسببو ان اتناول العقاقير عن طريق الوريد بعممية االرضاع الوريدي واثناء وجود الممرضة 

ضيا وعند خروجي من المشفى طمبت منيا عدم رمي العبوات المستعممو واستجابت اخيرا ان تعطيني بع
ثم الصنوبر وبعدىا عمى اوال البموط  اخذت جياز االرضاع الوريدي وعمقتو وبداخمو المبيد عمى اشجار



الفستق والكستانيا لمعالجة بعض االمراض والحشرات وفعال الحظت نتائج مفيدة ادت الى اشفاء 
ندس الميكانيكي وطمبت منو تطوير جياز عمى اخي المي ىذه عرضت فكرتي 6991االشجار وفي عام 

 اسماطمقنا عميو  والذي انجزه فعال و لحقن النخيل
Tree Vital  واستعمل الجياز  حيث تم اضافة الضغط اليو6999عام  7ثم طور الجياز الى ترفيتال

ان  لالشجار دائمة ومتساقطة الخضرة اضافة لمنخيل وسالتو اذا كان ىو ىذا الجياز االخير فقال كال
واعطي  7002الجياز الجديد ىو تطوير لمثاني اذ طور خصيصا لمعالجة سوسة النخيل الحمراء عام 

  Tree Vital Endopumpاالسم

(Endotherapy)  

 

 
 

حاولت انا كما حاول االخرين معرفة اسرار حقيبتو .الذي سجمو في مصر وحصل بو عمى براءة اختراع
معرفة ما في داخميا اال انو يحاول شرح الخطوط العريضة وينسيك المحمولة المغمفة بطريقة تمنعك من 

الجوىر الذي من حقو ان ال يفصح عنو .ان عمل كيذا نال سمعة في اوساط الرأي العام االيطالي 
لمحديث عنو  حيث كتبت عنو الصحف وقابمو التمفزيون عدة مرات واستدعي لحضور مؤتمرات وندوات

بسبب السوسة وبعض  ناخذ بيده لمعالجة العديد من نخيمنا المتيالكيدعونا ان نشجع ىذا الرجل و 



االمراض وفق اهلل الدكتور نبوي متولي وحماه من الحساد اذ ترك في نفسي اثرا طيبا من خالل عالقاتو 
وعممو المتميز في مجال المكافحة وىندسة الحدائق وغيرىا واعطيتو افكار عديدة تساىم في تطوير 

 منى لو كل التقدم والنجاحعممو لالفضل ات
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