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كأس العالم لكرة القدم  :4102وكالة فرانس برس تنشر منظومة تغطية متعددة الوسائط استثنائية
تعمد وكالة فرانس برس الى تعبئة اكثر من  081من موظفيها لتغطية وقائع كأس العالم لكرة القدم في البرازيل ،في أضخم منظومة
بشرية وفنية تنشرها الوكالة حتى االن.
وستعمل جميع فرق الوكالة العاملة على النص والصورة والفيديو والرسوم البيانيّة والفيديو التفاعلي فضال عن فرقها الفنية لتتابع في
تغطية مباشرة وبست لغات هذه الدورة العشرين لكأس العالم لكرة القدم.
مئة وخمسون موفدا خاصا وصحافيا وفنيا من  53جنسية مختلفة سينتشرون في المدن االثنتي عشرة التي ستجري فيها المباريات،
لمتابعة مختلف المنتخبات الوطنية وتغطية المب اريات ويوميات الالعبين والتدريبات والمؤتمرات الصحافية وردود فعل المشجعين ...أما
قلب هذا الجهاز فسيكون متمركزا في بارا دي تيجوكا بضاحية ريو.
وبموازاة التغطية الرياضية التي يؤ ّمنها الموفدون الخاصّون ،سيتم تعزيز عديد مكاتب فرانس برس في ريو وساو باولو وبرازيليا لتتولّى
تغطية كل الجوانب الموازية السياسية واالجتماعية التي تواكب هذا الحدث العالمي.
وفي باريس ،سيكلف  53صحافيا بالتدقيق في مجمل التغطية وبثها.
ستبث وكالة فرانس برس ما يزيد عن  011خبر في اليوم بست لغات (الفرنسية واالنكليزية واالسبانية والبرتغالية والعربية وااللمانية).
وسينقل مصورو الوكالة بشكل شبه مباشر اكثر من الفي صورة في اليوم ،بعضها التقطت بواسطة كاميرات آلية مثبتة على سطوح
المالعب .وهذه الصور ستاتي استكماال لصور االرشيف البالغ عددها  62الفا والمتوافرة عن الدورات السابقة لكأس العالم لكرة القدم منذ
العام .0351
اكثر من  00موضوع فيديو ستنتج يوميا بالفرنسية واالنكليزية وتنقل الى عشر لغات ،تضاف اليها اشرطة فيديو ثالثية االبعاد تعيد تمثيل
اهداف ك ّل مباراة واهم لحظاتها ،مرفقة باحصائيات المباريات (مسارات التسديدات ،مسافتها ،التسلالت)...
كما ستقدم رسوم بيانية وفيديوهات تفاعلية شرح اوفى واوضح لتشكيالت الفرق وتاريخها وعرض المالعب...
كل هذه المحتويات ستكون متوافرة على المجموعة الجديدة من تطبييقات االنترنت والهواتف المحمولة .واختار اكثر من ستين مشتركا
في العالم تطبيقات وكالة فرانس برس لبث تغطية كأس العالم لكرة القدم من نتائج وتعليقات حية مصورة واخبار وصور واشرطة فيديو.
كما ستكون فرانس برس حاضرة على شبكات التواصل االجتماعي تويتر وفيسبوك وانستاغرام وتمبلر وبينترست ،بفضل فريق خاص
في باريس وصحافييها المنتشرين في الموقع والذين سيتولون نقل النوادر وما يجري على هامش المباريات.
وكالة فرانس برس
وكالة فرانس برس هي وكالة انباء عالمية توفر اخبارا سريعة مدققا بها وكاملة بالفيديو والنص والصورة والوسائط المتعددة والرسوم البيانية ،حول االحداث العالمية
الراهنة :من الحروب الى النزاعات ومن الرياضة الى العروض الفينة والتطورات الرئيسية في مجاالت الصحة والعلوم والتكنولوجيا .يغطي العاملون فيها وعددهم
 6622شخصا من  02جنسية مختلفة موزعين على  052بلدا ،احداث العالم على مدار الساعة بست لغات مختلفة.
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