
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 2از 1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 NICTAAتبصرۀ پورتال بر اعالميۀ مطبوعاتی 
 

 را نشر  )NICTAA(  افغانستان ICTاتحاديۀ ملی مطبوعاتی مسرت دارد که اعالميۀ " افغان جرمن آنالين"پورتال 
بزرگترين نمايشگاه جهانی نوع خود در  که CeBIT مسرت ما ازين سبب هم هست، که اين اتحاديۀ افغانی در .ميکند
موفقيت چشمگيری حاصل کرده و خالف انتظار همگان، جائی برای خود تثبيت ، می باشدالمان  Hannoverشهر 
" افغان جرمن آنالين"پورتال  فعال که با سهمگيری" افغان جرمن منيجمنت کالج"در اين نمايشگاه پوهنتون . نمود

 .ت گسترده معرفی گرديدبوجود آمده و در خدمت تحصيالت عالی برای افغانان قرار خواهد گرفـت، نيز بصور
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NICTAA 

  یمل ICT  ۀياتحاد
 افغانستان

 

 ی مطبوعاتيۀاعالم
 

 بعد از ظهر، سهم ١٢ مارچ به ساعت ٩ كشنه،ي روز
 گاهشي نماني بار اول افغانستان در بزرگتریريگ

.  دي رساني بعد از  شش روز به پایتكنولوژ
 ICT  ۀ  در ساحعي سرشرفتيافغانستان نسبت  پ

.   قرار گرفتی  مطبوعات جهانقي و تشوريمورد تقد 
بت به  جلب  نسشتري خدمت بشيهر چند آه هدف  نما
،   ICT يۀ چتر اتحادريز.  توجه مطبوعات بود

 اثر دادند تا در مورد  بي افغان ترتی هایآمپن
 نيد چنی هائی با آمپنی گذارهيمعامالت بزرگ سرما

آه  NICTAA  خبر مثبتنيبا ا. ندي مذاآره نمایتمل
 واقع شد،  توانست  آه دالوصفيمورد اسقبال زا
 .ديان و افغانها خلق نما افغانسترحس اعتماد را  د

 
 افغانستان در  NICTAA ی مليۀ اتحادتيموفق

CeBIT ی افغانۀجامع.   افغانها خوب خلق نموداني اتحاد را می تعجب  جهان شده باشد، اما همچنان فضايۀممكن  ما 
 رتشي بیئ هاتيفق موني بود آه اگر چنتي واقعني اانگري تجمع بنيا.   بودنددهي اشتراك ورزیعيلمان بطور وسادر 

 محفل بر ني ایبرگزار.   خواهند داشتشتري را بگريكدي تحمل ني، روش افغانها مثبت خواهد بود و بنابردونديبوقع بپ
 یو هنر تكنالوژ    NICTAA  ني و مشارآت بی  قرارداد همكاركي.   نمودديروابط افغان ـ جرمن همچنان تاآ

(AOT)   ی آمپن٧آه مشتمل بر IT  درك .   هم بدست آمدی تكنالوژشرفتي بهبود روابط و پی است، برایآلمان
 دي نماقي را تشوی جرمنی تی سی آی های معامله آمپنني  آه اميدواريما ام": ، اظهار داشت آهAOT سيورتمن، رئ

 ."ندي نماتيآه در افغانستان فعال
 
را ثابت  ICT جي نه تنها تروشي نمانيا.   وابسته استی گذارهي بر سرماهي و تربميمانند تعل  ICT   بخششرفتيپ

آالج "ابتكار .   همه افغانها قابل دسترس است، آشف نمودی را آه براهي و تربمي تعلگري دليآرد، بلكه همچنان بد
 ی خدمت بزرگ براكي در ذات خود نيا.  دي گردیمعرف "نيآنال جرمنافغان " توسط پورتال " جرمن افغان تيريمد
 تي اآثری باز برای پوهنتون با در هاكي ثي منحآه ی در افغانستان بشمار رفته،  طورهي و تربمي تعلشرفتي و پقيتشو
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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 AGMC و  NICTAA ني و مشارآت بی همكاركيسر انجام، . توانندي آن برآمده مۀقابل دسترس بوده آه از عهد
 . خود سازد، بدست خواهد آمداريصاحب  اخت مردم افغانستان را ۀ نموده و عامقي را تشوهي و تربميآه تعل 
 

 بخش ها ري تحرك افغانها را  در ساۀني ما زمديبازد"، اظهار داشت آه، NICTAA  سي رئ،ی منصور انصارمحترم
 ما ی برای آن مذاآره صورت گرفته، قدم بعدی آه قبًال روی معامالتهي رساندن آلی نهائۀ  به مرحل". ساختسريم

را هم     ICT  آه  بخشرودي آشور ما بشمار معي در انكشاف سریمهمۀ مرحل CeBIT یريسهم گ.  خواهد بود
 ما از.   و استقرار را باعث خواهد شدی سكتور خصوصه،ي و تربمي تعلجهي نموده آه در نتقيتشو

USAID/ASMED  خود نسبت  ميمن همچنان از ت. مي نمائی منظور تشكر مني ای برای خصوصاني حامريو سا 
 .مي گوی مكي را به آنها تبرتيق موفني نموده و ای شان قدردانیمت آشزح

 
 نه و یابي بار اول، خبر در مورد آامیبرا.   آرده استی را به افغانستان معرفی  متفاوتۀندي آكي CeBIT  بتیس

 رقابت یر جهاندر بازا ICT ۀ بار اول قادر شد آه در مدت آوتاه در ساحیافغانستان برا.   افغانستان بودیناآام
 ی گذارهي سرمای چراغ سبز براكي امي پنيا.   گرددمساعد نهي آنرا دارد اگر زمینموده و ثابت ساخت  آه توانائ

  ی فرستاد آه  سازماندهی المللني و بی گذاران ملهي به سرمای قوامي پكيبرعالوه، .  رفتي بشمار می و داخلیخارج
IT  بخشسي تاستي از حماتوانندي گذران مهيت، بلكه همچنان سرمادر  افغانستان نه تنها سودبخش اس  IT  منفعت
 هي  انجام شد، سرانجام سرمای محلی قرارداد هایبرا  CeBIT  درآه یاست مذاآرات دواريام     NICTAA  .ببرند
 .دي را جلب نمامي مستقیگذار

 

 


