
ኤለክትሮኒካዊ ጋዜጣ ካብ መላእ ዓለም 
ብ ኣንባቢ ፕረስ Pressreader ወይ ኣርካይቭ ሜድያ Mediearkivet ኣቢልኩም፡ ጋዜጣታትን መጽሄታትን ኣብ 

ሞባይልኩም፡ ኣብ ኣይፓድኩም ወይ ኣብ ኮምፕዩተር ኣውርዱ።  

ኣንባቢ ፕረስ 

ብ ኣንባቢ ፕረስ ኣቢልኩም ካብ መላእ ዓለም ዝተረኽቡ ሓይሎ ብዝሒ ዘለዎም ጋዜጣታትን መጽሔታትን 

ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

ነዚ መላግቦ እዚ ተጠቀሙ ኣንባቢ ፕረስ ኣብ ቤተ ንባብ ወይ ኣንባቢ ፕረስ ካብ ገዛ  

ከምዚ ትገብሩ 

ኣንባቢ ፕረስ ኣብ ቤተ ንባብ  

ኣብ ቤተ ንባብ ብዝርከባ ኮምፕዩተራት ኣቢልኩም ወይ ድማ ምስቲ ናትና ገመድ ኣልቦ ኢንተርነት ምስ 

ተራኸብኩም ንኣንባቢ ፕረስ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ። መለቅሒ ካርድ ዘድሊ ኣይኰነን።  

ኣብ ቤተ ንባብ ኴንኩም ኣብ ሞባይልኩም ወይ ከምኡ ኣብ ዝመስል ኣንባቢ ፕረስ ኣፕ ብዝብሃል ተጠቂምኩም፡ 

ነቲ ኣፕ ኣብ App-store ወይ ኣብ Google Play ብምውራድ፡ ጋዜጣታት ከተንብቡ ትኽእሉ ትኽእሉ። በቲ ገመድ 

ኣልቦ ዝዀነ መራኸቢ ኢንተርነትና ኣቢልኩም ኣብ ቤት ንባብ ምስ ተራኸብኩም፡ ዳሕራይ ዋላ ኢንተርነት ኣብ 

ዘይብሉ ቦታ ኴንኩም ንኸተንብብዎ፡ ኣብ መዓልቲ ክሳዕ ሓሙሽተ ዝኸውን ጋዜጣታት ኣብቲ ኣፕ ከተውርዱ 

ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ዘውረድኩሞም፡ ኣብቲ ቤተ ንባብ ዋላ ኣይትሃልዉ ን72 ሰዓታት ግን ይጸንሑ።  

ኣንባቢ ፕረስ ካብ ገዛ 

ኣንባቢ ፕረስ ካብ ገዛ ንምጥቃም፡ ካባና እትረኽብዎ መለቅሒ ካርድ የድልየኩም እዩ። ምጅማር 

እንተደሊኹም ኣብዚ እተዉ።  

ኣርካይቭ ሜድያ 
ኣርካይቭ ሜድያ ኣብ ሰሜን እቲ ዝዓበየ ዲጂታላዊ ኣርካይቭ ዜና እዩ። ኣብዚ ድማ ብጽሑፍን ብዲጂታልን ካብ 

ዝተዘርግሑ ጋዜጣታት፡ ከምኡ’ውን ካብ 1980ታት ኣትሒዙ ዘሎ ግዜ መደባት ሬድዮን ቲቭን ዝሓዘ እዩ። 

ኣርካይቭ ሜድያ ክትጥቀሙሉ እትኽእሉ ኣብ ቤተ ንባብ ክትህልዉ ከለኹም እዩ።  

ብዘይካ እቶም ዕንቀጻት ዜና ብተወሳኺ ኸኣ መርበባት ሓበሬታ ናይ ካልኦት ኣብያተ ጽሕፈት መዝን ኮሙናትን 

ይርከብ እዩ። 

ዓንቀጻት ኣርካይቭ ሜድያ፡ ብዘይካ እቲ ካብ ሰሜን ዝርከብ ምንጭታት፡ ብተወሳኺ ካብ ኣስታት ሚእቲ ሽሕ 

ዝኾኑ ዓለም-ለኻውያን ሜድያ’ውን ይረብዎም እዮም። ነቲ ማዕከን ሓበሬታ ዝጥቀሙሉ፡ ጋዜጠኛታት፡ 

ተመራመርቲ፡ ደረስቲ፡ ተመሃሮ፡ ከምኡ’ውን ሓያሎ ካልኦትን እዮም። ኣብ ኣርካይቭ ሜድያ ዝግበር ውጽኢት ድልያ 

ሓበሬታ፡ ብዘይ ሕቡእ ኣልጎሪትም፡ ብባህርያዊ ኣገባብ እዩ ዝቐርብ።    

ሓሳብኩም ሃቡና! 

ኣብ ኣንባቢ ፕረስ ዝርከቡ ጋዜጣታት ወይ መጽሔታት፡ ኣመልኪትኩም ገለ ሓሳብ ክትህቡ እንተደለኹም፡ 

ሓሳብኩም ንቤተ ንባብ ግለጹ፡ ንሕና ድም ብግዴና ን PressReader ክንሕብሮም ኢና።  

https://www.pressreader.com/
https://www.pressreader.com/
https://www.v8biblioteken.se/login?ReturnUrl=%2Fpressreader%3Fculture%3Dsv
https://www.v8biblioteken.se/login?ReturnUrl=%2Fpressreader%3Fculture%3Dsv
https://web.retriever-info.com/services/archive?
https://web.retriever-info.com/services/archive?

