
 

 

 

 

 

 وكالة فرانس برس وغيتي إيميجيز يجددان شراكتهما لتوفير تغطية فريدة لألحداث.

 

أعلنت وكالة فرانس برس ووكالة غيتي ايميجيز اليوم تمديد الشراكة القائمة بينهما منذ زمن طويل، من أجل 
الدولية الى الرياضة  توفير محتويات فريدة لغرف االخبار في العالم، تغطي مختلف المجاالت من األحداث

 مرورا بالترفيه، سواء بالفيديو أو بالصورة.
 

، وهو يوفق بين نقاط قوة كل من الوكالتين 2003يعود االتفاق الذي يربط بين وكالة فرانس برس وغيتي ايميجيز الى العام 
 حّتى يؤّمن لوسائل االعالم عبر العالم تغطية بالصورة والفيديو سريعة وشاملة وموثوقة.

تعتبر غيتي ايميجيز وكالة رائدة في انتاجها الصحافي المصور، وهي تضع في متناول مشتركيها الموزعين على اكثر من مئتي 
بلد مواضيع استثنائّية من حيث الحجم والكمية والنوعّية. بين مناطق النزاعات ومالعب كرة القدم والبسط الحمراء، تغطي 

دث تتنّوع بين الرياضة واألحداث الدولّية والترفيه، تجري في جميع أنحاء العالم. وفاز الف ح 130الوكالة كّل عام أكثر من 
مصوروها بأكثر من الف من أرقى الجوائز، بينها جائزة بوليتزر وجائزة صورة الصحافة العالمّية )وورلد برس فوتو( وجائزة 

ة للبيت االبيض وجائزة التأشيرة الذهبّية )فيزا دور(، ما سوني العالمّية للتصوير )سوني وورلد فوتوغرافي اوارد( ومصور السن
 يجعل من غيتي ايميجيز وكالة التصوير التي حصدت أكبر عدد من الجوائز في العالم.

واعلن نائب الرئيس التجاري لغيتي ايميجيز لي مارتن بهذه المناسبة "ان غيتي ايميجيز تعتز بشراكتها مع وكالة فرانس برس 
عن هذه الوكالة من االمتياز الصحافي، ويسعدها ان تواصل هذه الشراكة الناجحة المستمرة منذ سنوات عديدة". ومع ما يعرف 

وقال "ان مؤسستينا تتكامالن من خالل تقديم تغطية كثيفة ال تضاهى بتنّوعها وزخمها، للوقائع التي تصنع الحدث الرياضي 
 والدولي والثقافي، بالصور والفيديو".
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بلدا اخبارا سريعة وموثوقة وشاملة بالنص والصورة والفيديو والفيديوغرافيك  150( الحاضرة في AFPلة فرانس برس )وتوفر وكا
والرسوم البيانية حول احداث الساعة الدولية، من السياسة الى الفن، ومن االقتصاد الى البيئة، ومن الرياضة الى المنوعات. 

من المراسلين المحليين والى طواقمها المتمرسة لتشهد بدرجة عالية من الموثوقية على تستند فرانس برس الى شبكة استثنائّية 
 احداث العالم، وتنقلها بالوقت الحقيقي وبست لغات الى كبرى وسائل االعالم الوطنية والدولية.

زيزا لعالقة ثقة تتسع وقال رئيس مجلس ادارة وكالة فرانس برس ايمانويل هوغ ان "تجديد عقدنا مع غيتي ايميجيز ياتي تع
وتتعمق بشكل متواصل". واضاف ان "انشاء عالقات تعاون مع شركاء معروفين يتيح لنا تطوير انتاجنا وتوسيع بثه في عدد 

 كبير من البلدان".

 

 عن وكالة فرانس برس:

نص والصورة والوسائط المتعددة ( وكالة انباء عالمية توفر اخبارا سريعة مدققا بها وكاملة بالفيديو والAFPوكالة فرانس برس )
والرسوم البيانية حول االحداث الراهنة على الساحة الدولية من الحروب والنزاعات الى السياسة والرياضة والفنون وصوال الى 

جنسية  80من  2326ا. يقوم صحافيوها وموظفوها البالغ عددهم اخر التطورات في مجاالت الصحة والعلوم والتكنولوجي
 بلدا بمواكبة  احداث العالم ونقلها بست لغات على مدار الساعة. 150مختلفة والموزعون على 
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Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest and Tumblr, or download the Getty Images app where you can explore, save and share the 
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