
 
 
 
 
 

دورة األلعاب األولمبية: وكالة فرانس برس تنشر منظومة استثنائيّة 
 لتغطية أهم حدث رياضي هذا الصيف

 
 

يعيش مشتركوها دورة األلعاب األولمبية التي تجري في حتى تحشد وكالة فرانس برس جميع طواقمها 
 لندن مباشرة بالنص والصورة والفيديو والرسوم البيانية.

 
 
 

ا من األولوية االستراتيجية التي تعطيها الوكالة للرياضة، تسلط الضوء طوال هذا الصيف على االحداث الرياضية. انطالق
 ،االولمبياد الستضافة لندن اختيار منذعلى االرض  دائم تواجدلى تامين ا برس رانسالمباريات حتى، عمدت ف انطالق وقبل

 فتابعت التحضيرات لهذا الملتقى الرياضي الهام وتحضير الرياضيين وتدريباتهم.
 

ه الدورة االولمبية الجديدة سواء من خالل مواكبة المباريات او متابعة ما يجري في هذ بتغطية صحافيا 180 من اكثر سيقوم
 الكواليس.

  
 اعدادها على طواقم عشرة نحو ستعمل لغات بست مصور موضوع الف من اكثرستتميز من التغطية بخدمة فيديو تشمل و

لمتابعة جميع مجريات المباريات كما لتسليط الضوء على الجوانب الموازية لاللعاب من اقتصادية واجتماعية  لندن في
 .رياضيةال اليوم احداث ابرز من مطولة مقتطفات يوميا الخدمة هذه في المشتركة التلفزيونات تتلقىوثقافية وترفيهية. وس

 
جنسية سيغطون االولمبياد من خالل التقاط اكثر من الفي صورة فوتوغرافية  24سبعين مصورا من وفد الوكالة ايضا ستو

 بعد معدودة دقائق الصور على الحصول من المشتركون سيتكمن االولى للمرة سيستعمل جديد تقني نظام وبفضل .يوميا.
 المالعب حول االضاءة اعمدة وعلى االولمبي المسبح قاع في بعد عن بالتحكم تعمل كاميرات نشر ايضا وسيتم .التقاطها
 .جديدة زوايا من صور اللتقاط

 
 ليزية،االنك الفرنسية، العربية،( لغات بست خبر 500 و 400 بين يوميا برس فرانس فستبث النص، صعيد على اما

 االلمانية،
 ابرز مسار وكذلك المغمورة الرياضات حول سيما الواالضاءات و التحليلية للمواضييعيعار اهتمام خاص ). وسوالبرتغالية

  .النجوم
 
 النقالة والهواتف االنترنت شبكة على "الحية التقارير" خدمة خالل من النص عبر مباشرة الحدث متابعة باالمكان سيكونو

ياضة" على "الرباب وستضاف الى كما ستؤمن تغطية اسبانية لمواكبة حفل افتتاح االولمبياد.  .باللغتين الفرنسية واالنكليزية
مقاالت خاصة باأللعاب ، فضال عن تفاعلية متعددة الوسائط تتضمن روابط واشرطة فيديونشرات االنترنت وثائق 

 االولمبية.
 
 بفضل الميداليات عدد بحسب البلدان وترتيب ميدالياتبال الفائزين واسماء النتائج ابرز على االطالع باالمكان سيكونو

 .الحدث لمواكبة برس فرانس ستبثها التي البيانية الرسوم
 

ن صحافي بيا  
 

2012.07.24 



 .للوكالة الرسمي الموقع على برس فرانس مراسلو ينشرها لمبيادواال حول مدونات تخصيص سيتممن جهة اخرى 
، نسيج سكانها على تنوع مجموعاته وللراغبين في التعرف اكثر الى المدينة االولمبية بهندستها المبتكرة الجريئة، و

، وحيويتها االبداعية والفنية، يمكن العودة الى الوثائقي على التي تتسم احيانا بالفوضىومنتزهاتها الكثيرة، ومواصالتها 
 .الوكالة على موقعالذي اعده مكتب فرانس برس في العاصمة البريطانية ونشر  ”.London etc“االنترنت 

 
يسمح بمتابعة المباريات بشكل  الذيلآليفون واآليباد،   AFP Olympics 2012 واخيرا، تطلق فرانس برس التطبيق 

ت المرفقة بالفيديو والصور، مباشر طوال فترة االولمبياد. وسيقترح التطبيق على المستخدمين مجموعة مختارة من المقاال
 كما سيعرض آخر النتائج وبرنامج المباريات وجدوال بالميداليات.

 
 
 

 عن وكالة فرانس برس
 في الراهنة االحداث حول البيانية والرسوم والفيديو والصورة بالنص وكاملة بها مدققا سريعة اخبارا توفر عالمية انباء وكالة برس فرانس وكالة
 عددهم البالغ موظفوها . والتنكولوجيا والعلوم الصحة مجال في المستجدات اخر الى وصوال وثقافة ورياضة وسياسة ونزاعات حروب من العالم

 .الساعة مدار على لغات بست العالم في التطورات ينقلون بلدا 150 على والموزعون مختلفة جنسية 80 من شخصا 2260
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