
 
 
 
 
 

 

 

 

يدة من خدمة "ام اس ان"دمحتويات وكالة فرانس برس على النسخة الج  

     COM.MSNمن اليوم ستكون محتويات وكالة فرانس برس متوافرة في العالم باسره عبر اعتبارا

 

اعلنت وكالة فرانس برس انها ستكون احد مزودي مضامين لبوابة "ام اس ان" الجديدة التابعة 

  الذي تحرره"  Online News"فمنتج   . www.msn.comالعالم عبر موقع في لمايكروسفوت والمتوافرة 

  سية واالنكليزية واالسبانية والبرتغاليةنرف)ال عروضة ملفي كل اللغات اوكالة فرانس برس 

كتروني الجديد لخدمة "ام اس ان" لسيكون متوافرا عبر الموقع اال والعربية والصينية(لمانية واال

مية بفضل وعبر تطبيقها النقال. هذه الخدمة الجديدة تقترح تغطية شاملة لالحداث الفرنسية والعال

 اخبار متعددة الوسائط تجمع بين النص والصور والفيديو والرسوم البيانية والفيديو البياني.

ت كلها. وتقدم وكالة فرانس برس  اباللغمن انتاجها وفيديو بياني  وطع فيدياوكالة كذلك مقلوتوفر ا

اول وكالة  ترقة وكانتفمواضيع اللمادث الرئيسية في العالم وكذلك احالتي تغطي بالفيديو كل اال

ث العالمية مرتين في اليوم اانباء عالمية تنتقل الى تقنية "اتش دي"، ايضا محصالت  حول االحد

شريط فيديو. ومن خالل الفيديو البياني يمكن للمستخدم االطالع على خلفيات   022ا يوتنشر يوم

و السياسة  موسيقىلضال عن المواضيع متنوعة مثل العلوم واالقتصاد والصحة والصناعة والبيئة ف

 من خالل خرائط وجداول ورسوم بيانية ومجسمات ثالثية االبعاد ورسوم توجيهية ...

من ثالثة االف صورة يوميا  وستثري مختارات من صور وكالة فرانس برس التي تنشر اكثر

 ، خدمة "ام اس ان".عالية جدابنوعية 

مجاالت رياضية تتضمن فئات و  ةزواي 20من وستتوافر ايضا خدمة "سبورت ديريكت" المؤلفة 

بي وغيرها. وهذه الخدمة كنها كرة القدم والكريكت والغولف وكرة المضرب والسيارات والريمن ب

 كلمة تترافق مع صور عالية الوضوحية. 252تتضمن مقاالت ال تتعدى 

 في 2014.10.01
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لوجيا وتكنالسفر والترفيه وتعنى بمجاالت الة "ام اس ان" الجديدة محتويات موستتضمن خد

ريالكس نيوز" فضال عن مضامين -العالمية "اف باالنباء من خدمة  ةخوذأصحة  مالوالمتطورة 

 .راهنةموضة والميول  اللاخبار ا ة"باريمود" رائد

تعزز وكالة فرانس برس دورها كالعب اساسي في  ،ومن خالل نشر محتوياتها عبر هذه البوابة

 قطاع الوسائط المتعددة.

 

 وكالة فرانس برسنبذة عن 

 

وكالة فرانس برس وكالة انباء عالمية توفر اخبارا سريعة وكاملة ومدققا بها بالنص والصورة 

الرسوم البيانية عن االحداث العالمية من حروب ونزاعات وسياسة الوسائط المتعددة ووالفيديو و

التكنولوجيا. ورياضة وعروض فنية وصوال الى التطورات المهمة في مجال الصحة والعلوم و

بلدا   252جنسية مختلفة والموزعين على  02شخصا من  0022ويغطي العاملون فيها البالغ عددهم 

 بست لغات، االحداث العالمية على مدار الساعة.
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