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سع والنمو بفضل التجديد :خدمة  AFPTV LIVE SELECTللقنوات التلفزيونية
 ،2018سنة التو ّ
والوسائط الرقمية
برس" خدمة جديدة  ،AFP LIVE SELECTتتيح االفادة من تغطية بث مباشر كاملة ومبتكرة ،عن
ُتطلق وكالة "فرانس
ّ
مخصصة للتغطية
منصة جديدة
طريق اختيار تدفق بث مباشر في كل ّ لحظة من بين أربعة متوافرة .انطالقا من
ّ
ّ
المباشرة ،AFPTVLIVE.COM ،يستطيع المستخدم التحكم بتدف ّقاته التي تصل عبر ( IPبروتوكول اإلنترنت اآلمن)
بما يتناسب مع أعلى المعايير المعمول بها في السوق.
"مع  AFPTV Live Selectوإطالق  ،afptvlive.comيتمايز عرض الفيديو الذي تو ّفره وكالة فرانس برس مجدّداً بغناه وتنوّ عه وجودة
تجربة المستخدم" ،كما يؤ ّكد رئيس مجلس إدارة الوكالة إيمانويل أوغ .ويضيف "أكبر القنوات الدولية ،اإلخبارية أو العامة ،باتت تصل
تبثها وكالة فرانس برس لتختار الذي يتناسب أكثر مع ّ
إلى أجندتنا بشكل آني ويمكنها رؤية مجمل التدفقات التي ّ
خطها التحريري".
من ليما إلى جوهانسبرغ ،ومن بيونغ يانغ إلى واشنطن ،تتيح وكالة فرانس برس لوسائل اإلعالم في العالم االفادة من بث مباشر حول
كل المواضيع التي ته ّم جماهيرها.
ووضعت وظائف األجندة وتخطيط التغطيات على هذه المنصّة الجديدة ،أيضا في تصرّف المشتركين في ،AFPTV Live Essential
خدمة البث المباشر بالفيديو عبر القمر الصناعي التي ّ
تغطي األحداث البارزة.
ويستفيد الزبائن من ّ
خط مباشر مع فريق التحرير التابع لوكالة فرانس برس لإلجابة على جميع أسئلتهم حول التغطية.
وستقدّم وكالة فرانس برس خدمتها الجديدة في معرض  MIPTVفي كان من  9إلى  12نيسان/أبريل ،وفي عروض فردية على الطلب.

وكالة فرانس برس
وكالة فرانس برس وكالة انباء عالمية توفر تغطية سريعة وكاملة تتمتع بالدقة ،بالفيديو والنص والصورة والوسائط المتعددة والرسوم البيانية ،لألحداث
العالمية :من الحروب والنزاعات الى السياسة ،واالقتصاد ،والرياضة ،والعروض الفنية ،وصوال الى التطورات المهمة في مجاالت الصحة والعلوم
والتكنولوجيا .ويغطي العاملون فيها وعددهم  2300شخص من  80جنسية مختلفة موزعين على  151بلدا ،احداث العالم على مدار الساعة بست لغات
مختلفة.

Contact AFP : Caroline Bulcke - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com

