
 
 
 
 
 
 

 سلسلة تعيينات في وكالة الصحافة الفرنسية
 

تحرير  الباسيفيك، رئيس  -عاماً، رئيس التحرير لمنطقة آسيا 34 وعمره تويند،يعّين فيليب ش

وسيتولّى . أفريقيا/مركزياً ليحّل محّل فلورانس بيدرمان، التي ُعّينت مديرة منطقة أوروبا
 .قبلتشرين األّول الم/في أّول أكتوبر مهامه

 
كصحافي في مكتب  6991تويند بريطانّي الجنسية وقد التحق بوكالة الصحافة الفرنسية في عام يفيليب ش

مديرمكتب نائبا لُعّين بعد ذلك . الباسيفيك في هونغ كونغ-الشرق األوسط في نيقوسيا ثم في إدارة آسيا
رئيس عمل ككونغ حيث ، ثّم شغل عّدة مناصب كصحافّي في باريس وهونغ 1006بكين حتى العام 

 .الباسيفيك-رئيس تحرير لمنطقة آسياك 1001منذ العام ثّم  تحرير مساعد
تويند تحقيقات في حوالي عشرين يمن كوريا الشمالية إلى إيران، مروراً باليمن ومنغوليا، أنجز فيليب ش

، يات المتحدةفي الوال سبتمبر 66هجمات بلداً وغّطى أو أشرف على تغطية العديد من األحداث، مثل 
الفيديو خدمة كما أنه ساهم في تطوير ... ، والنزاع في أفغانستان1066و 1003عامي  والتسونامي في

لوكالة الصحافة الفرنسية في هونغ ( متعّددة الوسائط" )تيميديالم"ا، وفي إنشاء أّول هيئة تحرير في آسي
 .كونغ

 
 

 رئيس  تحرير مركزياً  ،ر المركزيعاماً، مساعد رئيس التحري 31ت، غتعيين كريستوف فو
 .يونيو 69في  وسيتولّى مهامهلفرنسا 

 
كمراسل في بون ثّم في فرانكفورت  6993ت بوكالة الصحافة الفرنسية في عام غالتحق كريستوف فو

لفترة عشر سنوات تفرغ وقد (. البوندسبنك)البنك المركزي األلماني تولى بشكل خاص تغطية حيث 
كلفا االقتصاد صحفياً مراسال االقتصادية وساهم في تغطية والدة اليورو بصفته متقريباً للمواضيع 

في نيويورك في القسم االقتصادي المسؤول عن متابعة المالية  1000عّين عام . العالمي، في باريس
ادت ال سيما سبتمبر والفضائح المحاسبية التي  66، ساهم في تغطية أحداث  ذاوفي منصبه ه. األميركية

ت في واشنطن ليترأس غ، ُعّين كريستوف فو1004وفي عام  ". أنرون"إلى اإلفالس المدوي لشركة 
ثم شغل منصب مراسل في أفغانستان من . القسم االقتصادي لوكالة الصحافة الفرنسية في أميركا الشمالية

حيث  1001عاد إلى واشنطن في سبتمبر . فغّطى بشكل رئيسي تمّرد الطالبان 1001أبريل إلى سبتمبر 
سنوات قبل أن يصبح مساعد  5لفترة  عّين مساعداً لرئيس التحرير اإلقليمي، وسيشغل هذا المنصب

 .1066رئيسة التحرير المركزية في وكالة الصحافة الفرنسية ابتداًء من سبتمبر 
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ز، الذي ُعّين مديراً إقليمياً للشرق يعاماً، تحّل محّل كريستيان ش 34 ف،مكاترين تريو

ي شهر وستتولّى مهامها ف. أفريقيا/األوسط، في منصب رئاسة تحرير منطقة أوروبا
 . ديسمبر

 
في " ماستر"وحائزة على شهادة  (HEC)ف خريجة معهد الدراسات التجارية العليا مكاترين تريو

بدأت عملها في الصحافة في الواليات المتحدة، قبل االلتحاق بوكالة . الصحافة من جامعة بركلي
بعد تدريب . موسكو كصحافية تحقيقات اقتصادية ثّم كمراسلة في مكتب 6990الصحافة الفرنسية في 

أن تعّين رئيسة  قبل 1006على إنجاز األفالم الوثائقية، انضّمت إلى قسم الفيديو التابع للوكالة في عام 
 .شغلت بعد ذلك منصب مساعدة مديرة التحرير. 1009إلى  1001ل من ستحرير مكتب بروك

 
 

ّل بيار سيليرييه الذي عاماً، رئيس تحرير تقنياً ليحّل مح 31ه روماني، يُعّين بيار أندر

 . وسيتولّى مهامه في أّول يوليو القادم. في منصب المدير المساعدخبار التحق بإدارة اإل
 

وهو اختصاصّي في شؤون الشبكات  6990التحق بيار أندره روماني بوكالة الصحافة الفرنسية في 
 8د شغل سابقاً ولفترة وكان ق 1004في باريس منذ " الشبكات والبنية التحتية"والصورة ومسؤول 

الباسيفيك وهي فترة نسج خاللها عالقات وثيقة مع هيئة -سنوات منصب المسؤول التقني في منطقة آسيا
 .(Image Forum)كذلك ساهم على نحو نشط بنشر منتدى الصورة . التحرير
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