
 

 

 

 

 
 

تنشر منظومة استثنائية من الصحافيين والتقنيين لتغطية دورة األلعاب  وكالة فرانس برس
 االولمبية في ريو دي جانيرو

 
 

من موظفي الوكالة بتغطية وقائع أول دورة في تاريخ االلعاب االولمبية تجري في اميركا  185يقوم اكثر من 
والفيديو البيانية. وستحظى فرانس برس بصفتها وكالة أولمبية، الجنوبية بالنص والصور والفيديو والرسوم 

 بأذونات خاصة لتغطية احداث مميزة.
 

فوكالة فرانس برس الرائدة في استخدام الروبوت الغواص، هي في الطليعة منذ دورة االلعاب االولمبية في 
نشر فرانس برس عشرين دورة ريو، ت وبمناسبة، في تصوير اللقطات تحت سطح الماء. 2004اثينا عام 

روبوت، ثالثة منها غواصة لتغطية مسابقات السباحة، اضافة الى ثالثين آلة تصوير يتم تشغيلها عن بعد، 
 ستسمح بالتقاط صور من زوايا متعددة.

حرصا منها على تغطية كاملة الدق تفاصيل الحدث، تعتزم وكالة فرانس برس تعزيز عرضها للمحتويات 
قارير حية تغطي وقائع كل يوم من ايام الدورة االولمبية، مجندة لهذا الهدف أفضل ما في المباشرة. فستبث ت

 انتاجها من نص وصور وفيديو ورسوم بيانية وتغريدات وغيرها.

 وستعرض على الزبائن تغطية كاملة تتضمن:
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العربية وااللمانية)، ، خبر يومي بلغات الوكالة الست (الفرنسية واالنكليزية واالسبانية والبرتغالية و  600 -
تنقل ابرز وقائع النهار وكواليس المباريات الرياضية، انما ايضا ما يجري في القرية األولمبية، فضال عن 

 تغطية لقاءات النهار االبرز. 

اكثر من الف صورة ستعرض على المشتركين يوميا، اضافة الى معارض صور "ديابوراما" بحسب  -
 الدورات السابقة لاللعاب االولمبية. المواضيع، وصور ارشيف عن

فضال عن بث مباشر يسمح للمشاركين فيديو باللغات الست سيتم بثها بموازاة مجرى الدورة،  300حوالى  -
الفا.  11بان يتابعوا في الوقت الحقيقي ابرز لحظات الحدث وما يجري في الكواليس بالنسبة للرياضيين الـ

 كذلك ستبث وكالة فرانس برس لقطات المباريات التي تصدرها اللجنة االولمبية الدولية.

الرياضات االولمبية والمالعب. وخالل مسابقات الدورة، اكثر من مئة رسم بياني ثابت، تعرف بالمباريات و  -
سيتم تحديث جدول الميداليات بانتظام، واستكماله برسوم بيانية عن المباريات الكبرى والفائزين والرياضيين 
واالرقام القياسية المسجلة. واعدت فرانس برس منذ االن عشرة فيديوهات بيانية تقدم دورة ريو وتاريخ االلعاب 

 ولمبية وابرز الرياضات فيها.اال

أخيرا، تعرض فرانس برس تطبيقا تفاعليا بالفرنسية واالنكليزية واالسبانية والبرتغالية، موجها الى مواقع 
االنترنت واالجهزة النقالة، يسمح بالوصول الى الجدول الزمني العام للمباريات، والنتائج، وجداول الميداليات 

وهذا التطبيق القابل للتكييف ليتناسب مع حاجات كل مشترك، يمكن استكماله  واألرقام القياسية المسجلة.
 بمحتويات اختيارية مثل مجموعة صور النهار، ومجموعة مختارة من الصور التاريخية، ومحتويات فيديو.

 
 برس فرانس وكالة عن

ص والصورة والفيديو والرسوم وكالة فرانس برس وكالة انباء عالمية توفر اخبارا سريعة مدققا بها وكاملة بالن
البيانية حول االحداث الراهنة في العالم من حروب ونزاعات وسياسة ورياضة وثقافة وصوال الى اخر 

جنسية  80  شخصا من 2260  موظفوها البالغ عددهم  .المستجدات في مجال الصحة والعلوم والتنكولوجي
 ي العالم بست لغات على مدار الساعة.بلدا ينقلون التطورات ف 150  مختلفة والموزعون على
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