
 

  

   الكلمة الطيبة صدقة

 الشبكة العراقية لنخلة التمرعبد اهللا العزاوي في الدكتور رأي االستاذ 

  2010/آب 24تاريخ ب

  تحية طيبة
قطر من اقطار   59زائراً  من  101,800إطلعت على موقع نخيل التمر مؤخراً وسرني ارتفاع عدد زوار الموقع الى  

والمرفق خالصة منها لمدة شهرين فقط  الموجودة في الموقعمن كافة القارات وكما هو موضح في خارطة العالم  العالم
واتبعت السعودية،  364بدأ الجدول بالسعودية وعدد زوارها . لذي رتبت فيه االقطار وفق عدد الزوار لكل منهاا تقريبا 

ا االقطار تليه 144 واالمارات   174ً  االردن،  194، مصر   210العراق ،  280الواليات المتحدة االمريكية بـ 
  .)انظر الجدول المرفق(االخرى المذكورة في الجدول 

صور جميلة ذات مناظر خالبة تظهر غابات النخيل على شط العرب ومناظر اخرى اعتقد ان مظهر الموقع الذي بدأ ب
كونت هذه . لطيفه ثم تنوع محتويات الموقع التي شملت كافة مايتعلق بالنخيل والتمور وكما يظهر في قائمة المحتويات

حتواء الموقع على مواضيع تهم االسباب الرئيسية التي جذبت هذا العدد من الزوار واتوقع استمرار زيادة عدد الزوار ال
  .المشتغلين بأمور النخيل وتمورها

أرى للمرة االولى ظهور دعاية تجارية على نطاق ضيق محدود وهي بداية جيدة ورأى تشجيع نشر االعالنات التجارية 
تجارة النخيل كاالعالن عن بيع فسائل الصناف نخيل عالية االنتاج، مقاومة لالفات وتنتج تموراً ذات ب خاصة بما يتعلق

. ة مرغوبة من قبل المستهلكينهذا باالضافة الى اعالنات بيع التمور ذات نوعي. نوعية مرغوبة من قبل المستهلكين
الشك ان عدد المتقدمين . مورهاعالنات عن بيع المصنوعات الناتجة عن النخيل وتبيدات افات وإومعدات خدمة النخيل وم

  .عالن سيزداد مع زيادة عدد الزوار ومعرفة قبول الموقع لالعالنات التجاريةلإل

  .عالنات التجارية في الموقع ضرورية لسد التكاليف العالية النتاج وادارة الموقعان اإل أجد

تنوع المحتوى والذي حصل نتيجة لفكرة في التنظيم ووالرفيع  الى المستوى الفني ماقمت به في ايصال الموقع أهنئك على 
ينصب كل هذا في خدمة المزارعين  . بداع ثم صرف الجهود وتمويل الموقعها الرغبة واالرادة والتصميم واإلنبيلة رافقت

  .مر هذا العطاء مع تمنياتيأرجو ان يست. فكارهم والمستهلكين لمنتوجات النخيل وثمارهاوأ

  الدكتور عبد اهللا العزاوياالستاذ 

  الواليات المتحدة االمريكية  

  

  

   9/2010/ 27   في الزوار والدول حسب تاريخ نشر المقالة وبإذن من الكاتب  رقامعدلت ا: مالحظة

  

  

  

  

  



 

Current Country Totals 

from 31 Jul 2010 to 26 Sep 2010 

1 Saudi Arabia (SA) 364 

2 United States (US) 280 

3 Iraq (IQ) 210 

4 Egypt (EG) 194 

5 Jordan (JO) 174 

6 United Arab Emirates (AE) 144 

7 Kuwait (KW) 84 

8 Algeria (DZ) 66 

9 Syrian Arab Republic (SY) 55 

10 Libyan Arab Jamahiriya (LY) 52 

11 Oman (OM) 48 

12 United Kingdom (GB) 43 

13 Morocco (MA) 38 

14 Germany (DE) 36 

15 Tunisia (TN) 32 

16 Sudan (SD) 26 

17 Yemen (YE) 25 

18 Austria (AT) 23 

19 Palestinian Territory (PS) 23 

20 Sweden (SE) 22 

21 Slovenia (SI) 22 

22 Bahrain (BH) 19 

23 Qatar (QA) 17 

24 Netherlands (NL) 17 

25 Canada (CA) 16 

26 Lebanon (LB) 14 

27 Israel (IL) 13 

28 Australia (AU) 11 

29 Russian Federation (RU) 11 

30 Brazil (BR) 10 

31 Italy (IT) 10 

32 France (FR) 9 

33 Malaysia (MY) 6 

34 Iran, Islamic Republic of (IR) 5 

35 Norway (NO) 4 

36 Turkey (TR) 4 

37 India (IN) 4 

38 Ukraine (UA) 3 

39 Finland (FI) 3 

40 Denmark (DK) 3 

41 China (CN) 3 

42 Bulgaria (BG) 3 

43 Asia/Pacific Region (AP) 2 

44 Belgium (BE) 2 

45 Ireland (IE) 1 

46 Thailand (TH) 1 

47 Belarus (BY) 1 

48 Taiwan (TW) 1 

49 Hong Kong (HK) 1 

50 Senegal (SN) 1 

51 Colombia (CO) 1 

52 Switzerland (CH) 1 

53 Nigeria (NG) 1 

54 Ghana (GH) 1 

55 Indonesia (ID) 1 

56 Pakistan (PK) 1 

57 Cote D'Ivoire (CI) 1 

58 Slovakia (SK) 1 

59 New Zealand (NZ) 1 

  


