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دورة األلعاب األولمبية/بطولة أمم أوروبا لكرة القدم :تنشر وكالة فرانس برس منظومة
تغطية استثنائية تتيح لمشتركيها أن يعيشوا ويتابعوا بالوقت الحقيقي اللقاءات الرياضية
الكبرى هذا الصيف.
تنشر وكالة فرانس برس فرقها في قلب دورة ريو دي جانيرو لأللعاب األولمبية وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام ،2016
لتؤمن لمشتركيها على الدوام المزيد من المحتويات التفاعليّة الغنية بالمواد ،في تغطية مباشرة.
تعيش وكالة فرانس برس عام  2016على وقع الرياضة ،وتضع في خدمتها منظومة فنية وتحريرية ضخمة ،حيث يقوم أكثر
من  350من موظفيها بتغطية هذين الحدثين الرياضيين االبرزين ،بالنص والصورة والفيديو والرسوم البيانية والفيديو البياني.
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم  2016في فرنسا:
ستتضمن تغطية الوكالة الرياضية حوالى  600خبر في اليوم موزعة على لغاتها الست (الفرنسية واالنكليزية واالسبانية
والبرتغالية والعربية وااللمانية).
وستبث الوكالة بالوقت الحقيقي أكثر من ألفي صورة يوميا ،تغطي وقائع جميع المباريات وما يجري في كواليسها .كما ستتيح
"عودة إلى الماضي" ،تمكن بواسطتها مشتركيها من الوصول الى صور أرشيف الوكالة منذ العام  ،1960وذلك في ملف
خاص على منصة "اف ب فوروم" .وستستكمل تغطية الصورة بمجموعات صور مخصصة لمواضيع محددة ،وال سيما الحكام
والمشجعون ،أو لمواضيع متفرقة مبتكرة كاألوشام ،وبمجموعات يومية من أجمل صور وكالة فرانس برس تختارها فرق
التحرير.
وستبث أكثر من  400موضوع فيديو باللغات الست ،تغطي على مدى الحدث وقائع ما قبل المباريات وما بعدها ،وما يجري في
مقرات إقامة الفرق ،فضال عن تغطية األحداث المحيطة ببطولة أمم أوروبا .وستؤمن فرق "أف ب تي في" كذلك تغطيات
مباشرة يومية.
كما ستسمح أكثر من  120رسما بيانيا بجميع اللغات بتصوير تشكيالت الفرق ،ومسارات الفرق المتأهلة للمباريات النهائية،
وغيرها من المواضيع .اضافة الى ذلك ،ستؤمن الوكالة حوالى عشرة فيديوهات بيانية.
أما على الوسائل الرقمية من مواقع انترنت واجهزة لوحية ونقالة وشاشات عامة ،فسيقوم خبراء كرة القدم في وكالة فرانس
برس بموكبة كل من المباريات لحظة لحظ ة بتعليقات مباشرة .وتضاف إلى التعليقات الحية تشكيالت الفرق وتقديم المباريات
وبطاقات تعريفها ،وتقارير وتحليالت للعب الفرق ،فضال عن متابعتها في تغريدات على تويتر .وسيتيح دفق أخبار الوصول في
لمحة بصر الى اهم المحطات في اداء الالعبين والمدربين وأبرز لحظات النهار.

أخيرا ،تعرض وكالة فرانس برس على الوسائل الرقمية من مواقع انترنت واجهزة لوحية ونقالة ،تطبيق إتش تي إم إل يستخدم
تكنولوجيا التصميم المتجاوب .وسيكون هذا التطبيق التفاعلي والجاهز لالستخدام متوافرا بجميع لغات الوكالة .ويمكن استكمال
النتائج المنقولة بالوقت الحقيقي ،والجداول الزمنية لجميع المباريات ،وتصنيف الفرق والهدافين ،ووصف المالعب ،ونبذات عن
الحكام ،بمحتويات اختيارية مثل التعليقات المباشرة والمصورة لكل مباراة ،ومجموعات لصور اليوم  ،واشرطة فيديو وفيديو
ثالثية البعد لألهداف ،وإحصائيات عامة عن بطولة أمم اوروبا لكرة القدم ،وتوقعات للمباريات والدورة عموما.
دورة األلعاب األولمبيّة في ريو دي جانيرو :2016
حرصا منها على تغطية ادق تفاصيل الحدث ،تعتزم وكالة فرانس برس بهذه المناسبة تعزيز عرضها للمحتويات المباشرة.
فستبث تقارير حية تغطي كل يوم من دورة األلعاب االولمبية ،مجندة لهذا الهدف أفضل ما في انتاجها من نص وصور وفيديو
ورسوم بيانية وتغريدات ،نثريها بمساهمات شتى من صحافييها على االرض.
وستبث وكالة فرانس برس حوالى  300فيديو باللغات الست .وستعرض يوميا تغطية كاملة من مقابالت مع الفائزين بميداليات،
ومؤتمرات صحافية للجنة األولمبية الدولية ،وردود فعل المشجعين ،الى جانب تغطية شاملة لألحداث على هامش المباريات.
وستسلط مواضيع متنوعة الضوء على األجواء المحيطة بااللعاب ،والرياضيين ومختلف الرياضات .اضافة الى كل ذلك،
تعرض الوكالة تغطيات مباشرة تتيح للمشتركين ان يتابعوا بالوقت الحقيقي ابرز لحظات الحدث وكواليسه.
وستبث يوميا حوالى الف صورة .وسيكون بوسع المشتركين الوصول الى صور ارشيف من الدورات السابقة على منصة "اف
ب فوروم" .كما تصدر وكالة فرانس برس معارض صور "ديابوراما" بحسب المواضيع ،ومجموعة مختارة ألجمال صور
دورة ريو .2016
وستبث الوكالة حوالى  600خبر في اليوم موزعة على لغاتها الست (الفرنسية واالنكليزية واالسبانية والبرتغالية والعربية
وااللمانية) لتنقل ابرز وقائع النهار ،وكواليس المباريات الرياضية ،انما ايضا ما يجري في القرية األولمبية ،فضال عن تغطية
لقاءات النهار الهامة .وستعرض الوكالة سير "النجوم األولمبية" الخمسين في دورة ريو ،و"بطوالت تاريخ األلعاب األولمبية
الصيفية" الخمسين ،وتقارير عن الدورات السابقة وعن الرياضات األولمبية.
وستخصص حوالى ستين رسما بيانيا و 12فيديو بيانيا لجداول الميداليات ،ووصف مواقع المباريات ،وبطاقات تعريف عن
الرياضات األولمبية.
أما على الوسائل الرقمية من مواقع انترنت واجهزة لوحية ونقالة وشاشات عامة ،فستغطي محتويات بالنص والصورة جميع
أوجه األلعاب األولمبية ،مع التركيز على أبرز محطات ولقاءات اليوم .وتوفر الوكالة أيضا دفق نتائج يغطي برنامج األلعاب
وجداول الميداليات ،ومنصات الفائزين ،والمشاركين ،وخطوط االنطالق.
أخيرا ،تعرض وكالة فرانس برس تطبيقا تفاعليا بجميع لغاتها متوافر على الوسائل الرقمية من مواقع انترنت واجهزة لوحية
ونقالة ،يسمح بالوصول بنقرة واحدة الى الجدول الزمني العام للمباريات يوما بيوم ،والنتائج ،وجداول الميداليات واألرقام
القياسية المسجلة .وهذا التطبيق القابل للتكييف ليتناسب مع حاجات كل مشترك ،يمكن استكماله بمحتويات اختيارية مثل
مجموعة صور اليوم ،ومجموعة مختارة من الصور التاريخية ،ومحتويات فيديو.
وقال رئيس مجلس ادارة وكالة فرانس برس ايمانويل هوغ "ان وكالة فرانس برس ،بسنواتها السبعين من الخبرة واالبتكار ،هي
العب هام في تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى مثل االلعاب األولمبية وبطولة أمم اوروبا لكرة القدم ،وهي تظاهرات تشكل
مناسبة لها لتثبت ان الرياضة تبقى من مجاالت تميزها .وتواصل وكالة فرانس برس ،الرائدة عالميا في التصوير الرياضي،
تطوير عرضها بمجمله ،وال سيما انتاجها بالفيديو الحي وانتاجها المتعدد الوسائط ،وهو ما سيتم تعزيزه في تغطية حدثي العام
 2016هذين".

عن وكالة فرانس برس
وكالة فرانس برس وكالة انباء عالمية توفر اخبارا سريعة مدققا بها وكاملة بالنص والصورة والفيديو والرسوم البيانية حول
االحداث الراهنة في العالم من حروب ونزاعات وسياسة ورياضة وثقافة وصوال الى اخر المستجدات في مجال الصحة والعلوم
والتنكولوجي .موظفوها البالغ عددهم  2326شخصا من  80جنسية مختلفة والموزعون على  150بلدا ينقلون التطورات في
العالم بست لغات على مدار الساعة.
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