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  م١١/٠٦/٢٠١٠                         افغان جرمن آنالين
  
  

  اطالعيۀ پورتال افغان جرمن آنالين
  

حوادث  تازه ترين اخبار  و و و دارد تا مهمترين  پورتال افغان جرمن آنالين همواره سعی داشته 
کشور عزيز ما افغانستان  و جهان را از طريق و بکمک جديدترين تکنالوژی دنيای انترنت و به 

  . و سهل ترين شيوه ها به خوانندگان و بينندگان ارجمند خود پيشکش کند ساده ترين 
به خوانندگان خود را مسرور است زده و  اينک پورتال شما در اين عرصه دست به ابتکار تازه يی 

  .سرع  وقت با آن آشنا سازدا
ند، حتمًا چشم شان به را باز ميکن )www.afghan-german.com (پورتالخوانندگان گرامی وقتی  

رست عنوان در صدر اين فه.  و آگاهی ها می افتدهای عمدۀ اطالعات  ت عناوين بخش فهرس
رين منابع صفحه يی بزرگ تازه ت) خبرونه(روی عنوان با يک کليک . قرار دارد)  خبرونه(

لی کشور يعنی اخبار داخ) یرونپخکورن ( سمت راست اين صفحه ستون در. اطالعاتی باز ميگردد
ز امروز تا سه در اين ستون ميتوان به تازه ترين اخبار ا.  بخود جلب ميکند ما افغانستان توجه را 
سايت ها معرفی شده اند که درصورت ضرورت  و در پايان همين ستون ساير روز قبل دست يافت 

  .ميتوان  به آن سايت های انترنتی دسترسی پيدا کرد
با عناوين زبانهای جرمنی، انگليسی، فرانسوی  و روسی جلب ) ېرونپ خېيوالن( ،در باالی صفحه

موس روی هريک از دکمۀ هر زبانی که برايش سهل تر باشد، با فشار دادن  خواننده به . توجه ميکند
و مطلب مورد امه های جهان دسترسی داشته باشد عناوين، ميتواند مستقيمًا به معتبرترين روزن

   .رف چند ثانيه بدست آورده و مطالعه کندضرورت خود را در ظرف ص
می ، اين پديدۀ جديدترين پورتال افغان جرمن آنالين که از پِيشرفته ترين تکنالوژی برخوردار است

ميتوانند اخبار و مطالب سايت ها اين .  تواند در خدمت سايت های دوست و ملی افغانی هم قرار گيرد
تنها تقاضای ما از . تازه ترين روز را از رسانه های معتبر جهانی در طرف چند ثانيه دستياب دارند

ريق اين دريچۀ جديد پورتال افغان جرمن آنالين طايشان اينست که هر باريکه اخبار و مطالب را از 
 را منحيث منبع اخذ ان جرمن آنالين بايست نام افغ،بدست آورده و مورد استفاده قرار ميدهند

  .ذکر نماينداطالعات شان 
در کارکنان فنی پورتال افغان جرمن آنالين با عرضۀ اين خدمات، افتخار دارند تا خوانندگان خود را 

   . خوشی خاطر خوانندگان، آرزوی قلبی ماست .  اخبار و اطالعات روز قرار بدهندجريان تازه ترين 
  

 پايان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


