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  الشبكة العراقية لنخلة التمر تحتفل  بتجاوز 

                 400,000عدد زوارها الـــ
              

أردته مكانًا أمينًا سهل الوصول اليه ، علميًا اليحمل في أرشيفه نفاقًا سياسيًا، أو دبلجًة فنية او دعاية 
موعد والدته الموافق تجارية وبقى هكذا ولذلك احتفل مع اخوتي به كل يوم واليوم بشكل خاص علمًا انه ليس 

أنه موقع الشبكة العراقية لنخلة التمر الشبكة التي عملت منها منبرًا لمحبي وعشاق نخلة ،  2007كانون االول 
حديثًا وبها وثقنا نتاجات اصيلة  التمر والتي بها نشر أخوتنا المختصون نتاجهم العلمي وبها جمعنا أرشيفًا قديماً 

 يل الجديد واالمل القادم ألكمال هذا المنبر العلميكانت مطمورة ليطلع عليها الج

  

 

 به لالهتمام دائما زائر 400,000 الموقع زوار عدد وصول ان
 اخوتي مساهمة وان اليه ألضافته جديد ماهو عن والبحث
 خالد حسن والدكتور عودة الباسط عبد الدكتور من كل األجالء
 حسام والدكتور  الحمداني الخالق عبد محمد والدكتور العكيدي
 الجليل واستاذي غالب علي حسام واالستاذ اهللا خير الدين سعد

 والتشجيع بالكتابة اخرون وأخوة العزاوي اهللا عبد الدكتور
 نتاجهم لنشر األمين مكانهم هي الشبكة واعتبار المستمر
 الداخلين االجانب االخوة عدد كثيراً  أبهرني لقد. عليها المتميز
 ومرة  االمريكية المتحدة الواليات من وخاصةً  الموقع على
  Google  بالجوجل نترجم قال سألته وعندما بأحدهم التقيت
 الف. وانسانية وعلمية اخالقية كبيرة مسؤولية منها والتأكد بالمعلومة االهتمام مسؤولية تكون ولذلك مانريد
 ومتابعتها المواضيع إعداد في لجهدها غسق تارا لآلنسة موصول والشكر. وشجع وبارك كتب من لكل مبروك
 .المباركة لجهوده العباسي وسيم لألخ وكذلك
  المحسنين يحب واهللا صدقة الطيبة الكلمة
 
 

 : منهم وردت كما لكم أنقلهاهذه  فرحتي يشاركوني اخوتي من بعض كتب لقد
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 الى االخ العزيز الدكتور ابراهيم المحترم
 تحية طيبة وبعد

 الجبوري عا نحن العاملين في حقل النخيل والتمور ونهنئ اخونا الدكتور ابراهيمقبل كل شئ اوال نهنئ انفسنا جمي
الذي  )الشبكة العراقية لنخلة التمر( في البوابة العنكبوتية والعلمي في حقل النخيل الثرالذي استطاع ان يجمع هذا الكم 

 لتبقى موثقة علي عبد الحسين الدكتورالبكر و  بذلها االوائل الكرام امثال االستاذ عبد الجبارالتي  الجهودلواله لضاعت 
الذي كانت له  عودة ابراهيم اتقدم بالشكر لالخ الدكتور عبد الباسط جيال التي لحقتهم تباعا وهنا اليفوتني انلال

مركز  في العراق وايضا اليسعني اال ان اتقدم الى العاملين في المساهمات الكبيرة فهو ايضا رائد من رواد النخيل والتمور
 ابحاثهم وكذلك المركز الوطني  ي نهضة النخيل في العراق من خاللف الذين يساهمالنخيل والتمور في جامعة البصرة 

 
الجديدة لمركز طالما تمنيناة لتكملة ماقام بة مركز بحوث النخيل والتمور السابق  لبحوث النخيل في جامعة بغداد الوالدة

الشجرة المعطاء فبارك اهللا فيك يا اخ ابراهيم لقد  سبيل النهوض بهذة تي تعمل وبجد فيليضع العراق في مقدمة الدول ال
القادمة فالف مبروك لكم بهذا االنجاز الكبير واطال اهللا عمركم  كنت انت الداعم والمشجع لهذا الدرب الطويل لنا ولالجيال

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتة

  خبير تصنيع التمور /العكيديااالستاذ الدكتور حسن خالد 
19/4/ 2013 

  

  ................................. الشبكة العراقية لنخلة التمر 

            ...وهو آت بأقرب وقت...عقبال المليون األول

توى إبداع العراقيين في ليس غريبا على موقع يحمل أجمل عنوانين أن يكون مزارا لمحبي عمتنا النخلة أوال ولمحبي مس 
يعكس أمورا  400000 إن تجاوز أعداد متصفحي الموقع ..... جميع المجاالت المرافقة والمساندة  لهذه الشجرة المباركة

إن متصفحي الموقع وبدون أدنى شك هم من الكوادر العلمية والفنية في الوطن العربي .. عديدة أهمها على اإلطالق
ولعمري ... وذلك ألن محتويات هذا الموقع ذات طابع علمي بحث ... عة والمؤسسات البحثية وتحديدا في كليات الزرا

ولكانت تلك المواضيع ... لوكان العدد أكثر من مليون وهناك مواضيع أخرى ليس لها أي طابع علمي ألختلط علينا األمر
لقد كان قرار السيد مسؤول الشبكة ... شكيلوهنا يأتي روعة قرار الت...ولكن... بنظر البعض هي من َجَذَب المتصفحين

وهذا القرار لم ... كان قرارا مسؤوال بأن يكون الموقع علميا ) األستاذ الدكتور إبراهيم الجبوري(زميلنا العزيز أبا ياسمين 
ذي أوشك ليس هناك وقت للرعيل العلمي ال.... " بل هو قراره ألنه وهو شعور أشاطره فيه... يأتي صدفة أو أقترح عليه

... رحل معه كل شيء إال ثالثة .... فاإلنسان منا إن رحل .... أن ُيَبعَثر سدى... مغادرة مواقع الوضيفة أو الرحيل
ستضل شمعة متوقدة زيتها من ... بأن الشبكة العراقية لنخلة التمر.. لذلك وأنا على يقين ....... وأحدهم علم ينتفع به

تحية إلى كل من ساهم بهذا الصرح العلمي والذي ... بشكل عام والعراقية بشكل خاص أقالم الكوادر العلمية العربية 
رئة تتنفس بواسطتها الكوادر العلمية الطامحة ... شبهته في أحد األيام بالرئة الجديدة الخالية من كل مصائب الزمن 

  ... للعطاء العلمي 
  

                       درئيس باحثين متقاع/  الدكتور محمد عبد الخالق الحمداني
 19/4/ 2013        
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 االخ العزيز والصديق االستاذ الدكتور ابراهيم الجبوري المحترم 
ان مبادرتكم بانشاء هذا الموقع المتميز  تهنئة من االعماق لكم ولموقع الشبكة العراقية لنخلة التمر بهذا االنجاز الرائع

كما انه وسيلة تواصل علمي وثقافي واجتماعي ،  س كل محبي النخلة المباركةنفسي ونف والمعطاء كان لها صدى كبير في
بارك اهللا بكل جهد خير في مجال احياء وتطوير زراعة  وارسال اعمالي ومقاالتي له وانني سعيد بالتواصل مع الموقع

 .تلقى كل الرعاية واال هتمام بعيدا عن اسطوانات االعالم المشروخة النخيل التي نتمنى ان
 .تحياتي لكم 

                                                                        مع تمنياتي لكم بالموفقية واستمرار العطاء

  عبدالباسط عودة ابراهيمأالستاذ الدكتور 

   استاذ وخبير بستنة وفسيلوجي نخلة التمر
         مسقط /سلطنة عمان

20/4/2013    
 


