
 

 

 

 اطالعیه در مورد تدویر کنفرانس علمی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا   
 

قابل توجه اعضای محترم انجمن و عالقمندان کنفرانس که قبالٌ برای اشتراک در کنفرانس ثبت نام 

!نموده اند  

 

!دوستان گرامی  

 

جنوری در شهر هامبورگ  16اطالعیه انجمن پیرامون تدویر کنفرانس علمی که قرار بود بروز شنبه 

جرمنی تدویر یابد، مورد عالقه مندی خاص تعداد دوستان و اعضای انجمن قرار گرفت که تعدادی هم 

    ز هامبورگ آماده گی شان را برای اشتراک ابراز نمودند . ولی تعداد دوستان از که در مسافات دور ا

جرمنی، هالند، دنمارک، بلجیم و سویدن( زنده گی منمایند ، طی پیشنهادات شان از  ) ایاالت کشور

رهبری انجمن خواهش به تعویق افتادن زمان تدویر کنفرانس را نموده اند ، ریزا بنا بر پیشبینی وضع 

وجود  حل تدویر کنفرانسجوی در حوالی همین تاریخ احتمال ادامه سردی هوا و برفباری در مسیر م

                                                                                                                           .دارد

                هیاٌت اجرائیه انجمن بنا بر اهمیت موضوع ، عالقمندی دوستان بخاطر اشتراک شان در 

 کنفرانس و احتمال برفباری ، یخبندان و هوای سرد با هم مشورت نموده تصمیم گرفت تا تدویر این

 کنفرانس را برای هشت الی ده هفته دیگر به تعویق بیاندازد.                                                       

   ٌ ت اجرائیه تدویر این کنفرانس را با جمع هم مسلکان ارجمند، دوستان و عالقمندان صاحب نظر هیا

دلچسپ و نقش وزین و ارزشمند شان را در غنا ی چنین کنفرانس ها و تبادل نظر ها با اهمیت میداند. ما 

رم مطرح باشد ، همچنان به چنین پیشنهاد که در آن مساٌله ایجاد سهولت بیشتر اشتراک کننده گان محت

.                                                                                 اهمیت قایل است و آنرا احترام مینماید  

بدون شک دوستان و عالقمندان محترم از تاریخ و محل کنفرانس با یک اطالعیه تعقیبی، از طریق 

ویبسایت و صفحه فیس بوک انجمن در آگاهی قرار خواهند گرفت. آنعده دوستان که قبالٌ از اشتراک شان 

ته اند، دعوتنامه های انجمن را به آدرس الکترنیکی شان به موقع دریافت سکرتریت انجمن را مطلع ساخ

                                                                                                                 .خواهند نمود

.امید است دوستان ما را معذور و موضوع برای شان قابل درک باشد  

 

 با احترام

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

2016جنوری  9شنبه   


