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مع مزيد من البث المباشر خدمة الفيديو في وكالة فرانس برس، ، سنة محوريّة بالنسبة ل2019 

 والمحتويات المبتكرة.

 

 المباشرة الفيديوهات تُقدِّم ،لزبائنها جديدة خدمة يوه ،ELECTSIVE L AFPTV سنة منذ ب" ف ا" أطلقت

 .AFPTVLIVE اإللكترونية المنّصة عبر (IP ) اإلنترنت بروتوكول خالل من الدفق المتعّددة

  حتى وأ اإللكترونية، اإلعالم وسائل من أو ،رائدة ووطنيّة دولية تلفزيونية قنوات من المستخدمين مئاتُ  يقوم واليوم،

 توفّره الذي المباشر البثّ  لبرمجة متكامل   حلّ  من تشّكله لما ،يوميا   AFPTVLIVE باستخدام ،المتخّصصة الشركات

 .منه واالستفادة ب" ف ا"
 

م   عرض التدفقات  الى ذلك، يتيح. AFPTV خدمة حول التغطية المباشرة التي تؤّمنها الفعليبالزمن  ةآنيّ  معلومات   ةالتفاعلي المفّكرة تقدِّ

 تركونلمش"تشات"، يمتلك االدردشة  خدمةمتاحة في الوقت نفسه. وبفضل  قنوات   أربع  من بين  بثٍّ محدداختيار  وقت  المتعّددة في أّي 

 غفي باريس وهون غرف التحكمفي  الموجودة (AFPTV Live) بخدمة البث المباشرطواقم العمل الخاصة وسيلة تواصل  مباشر مع 

 في واشنطن. 2019 منذ يناير/ كانون الثانيغ، وكون

 

مكان مختلف منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوريا  700انطالقاً من أكثر من  2018في  مشتركينلل ةمباشروتمَّ بّث آالف التغطيات ال

 الشمالية وكذلك فنزويال. 

 

عاماً فائق الغنى بالنسبة للوكالة على صعيد التغطية الصحافية المرئية".  2018شّكل "فرانس برس فيل شتويند وكالة مدير األخبار في  وقال

اء أنح من كلّ مباشرة  لقطات  مصّورةلتغطية األحداث وإرسال  كافة في الميادين حاضرينكان صحافيو وكالة فرانس برس وأضاف "

حيث  ،ندونيسياإلزلزال والتسونامي في ا هذا كان واقع الحال خصوصاً خاللهذه األحداث.  لمتابعةزاوية فريدة  من خالل ذلكفأّمنوا  ،العالم

 ".الكارثةمن أّول بث فيديو مباشر لوكالة أنباء بعد  برسفرانس  مشتركواستفاد 

 

 إنجازتّم وستراتيجية التحريرية لوكالة فرانس برس. اال ركيزة، التي نقدمها الفيديو وصاً خدمةصخ، والصحافة المرئيةتطوير ويشكل 

 عّزز اآللية القائمةفي خطوة تمباشر في واشنطن، البث غرفة تحكم جديدة خاصة بالمع افتتاح  2019األولى في مطلع الرئيسية المرحلة 

( مزيداً من AFPTV Live) البّث المباشر خدمة   مشتركو. هكذا يتلقّى مباشرة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع تغطية لتأمين

 خاص. بشكل  ركا الالتينية ي، مع تعزيز تغطية الواليات المتحدة وأموالفريدة التغطيات المباشرة األصليّة

 

ن لة حيث تؤمِّ الوكافي التحرير  في مكاتب وإن  ميدانياً  الشبكة، إن   هذه عبرالحاليّة الفيديو خالل السنة بوست نشأ وظائف جديدة متخّصصة 

 .AFPTV مشتركيقطات المصّورة لللّ المحّررين بثاً سريعاً  فرق

 

تكر للتغطية للطابع المب أهميةً كبرى كذلكفي صميم مهام وكالة فرانس برس، فإننا نولي  والمصداقيةكانت السرعة ن "إ فيل شتويند وتابع

دى إلنتاج ليدخل في صلب ا هو حجر الزاوية لدينا، وهو التركيز على الطابع اإلنسانيوأضاف: ". "ولتنّوع وجهات النظر نؤّمنهاالتي 

AFPTV في هذا المجال". ا وتطلّعاتهم مشتركين. إننا ندرك تماماً متطلّبات 

 

 وهي تتيح للمستخدمين الحصول (،AFP Forum) ف ب فوروم" اعلى موقع " » Features « حقيقاتبالتخاصة  فئة وتتوافر كذلك

 .بسهولة أكبر على محتويات مبتكرة
 

 وكالة فرانس برس
من  :نباء عالمية توفر تغطية سريعة تتمتع بالدقة، وكاملة بالفيديو والنص والصورة والوسائط المتعددة والرسوم البيانية، لألحداث العالميةأوكالة فرانس برس وكالة 

والعروض الفنية، وصوال الى التطورات المهمة في مجاالت الصحة والعلوم والتكنولوجيا. يغطي العاملون الحروب والنزاعات الى السياسة، واالقتصاد، والرياضة، 

 حداث العالم على مدار الساعة بست لغات مختلفة.أبلدا،  151جنسية مختلفة موزعين على  80شخص من  2400فيها وعددهم 
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https://www.afp.com/en/products/afptv-live
https://www.afp.com/en/products/afptv-live
http://www.afpforum.com/AFPForum/RedirTheme.ashx?thi=47047&fto=4&smd=4&dlg=en&mui=4&pn=1



