
 3102تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصور )سي جي أبه بي( المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

للمجموعة االستشارية تصوير كان الفائز بمسابقة ال --، بي آر نيوزواير / 3131تشرين األول / أكتوبر،  31واشنطن، 
وقد اختارت لجنة حكام من  .ين من فييتناميدترونغ منه هو  3131( للعام بيلمساعدة الفقراء في البنك الدولي )سي جي أيه 

من دون معرفة صاحبها، وذلك من بين مشاركات بلغت رقما قياسيا  Rainy Afternoonأربعة حكام صورته، "أمسية ممطرة"  
دولة. وتصور الصورة الفائزة امرأة تقوم بنقل محصول  3,من مصورين مهنيين وهواة من  مشاركة 198,1هو هذا العام 

البطاطا إلى سوق محلي في فييتنام خالل أمسية ماطرة بكثافة. يذكر أن ما تجنيه تلك المرأة في الصورة من عائدات بيع 
 محصولها من البطاطا يساعد في إعالة زوجها وطفليها.

اإلعالم المتعددة المرافقة لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة الموقع التالي على اإلنترنت:   لمشاهدة أرصدة وسائل
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أصحاب المشاريع لصورة "أمسية ممطرة" للطريقة التي صورت فيها شدة احتمال وصبر  اجنة التحكيم عن تقديرهوقد أعربت ل
لحسن، الذي كان المصور الذي ا، محمد راكب 3131. وقال أحد حكام مسابقة العام الحالي يتناميذوي الدخل المنخفض في ف

 ." لحظة عظيمةالتقطت فعال  ةالصور  ، "إن3131فاز بمسابقة سي جي أيه بي للعام 
 

وقال ستيليوس أيضا.  من الناحية التقنية ةممتاز  تكانشعر الحكام أنها ، مقنعة وراء الصورة الفائزةالقصة الوباإلضافة إلى 
تطلب "يفي المسابقة هذا العام، ربعة ألاالحكام حد أطومسون رويترز و في وكالة أنباء كبير صور مصور ومحرر فارياس، وهو 

. إن من الصعب جدا التقاط صورة جيدة أثناء لى الوراء والتقاط صورة من هذا القبيلألخذ خطوة إ امنضبط امصور األمر 
 المطر." 

 
يحصل صاحبها  3131 للعام جائزة الكبرىال . here هنا متوفر 11من لجميع الصور الفائزة الـ كامل هناك غاليري صور 

 ر. معدات تصويشراء دوالر ل 3،111 على شهادة هدية بقيمة
 

ومتسابقين بلغوا المرحلة النهائية دون أن يفوزوا، ، ائزين إقليميينفخرى من مختلف أنحاء العالم كأ ةصور  38القضاة وقد اختار 
وه وراء الوجقصص و لاتصوير لو أالتقني  هااختيارها سواء لتفوقتم فائزين حصلت صورهم على إشادة خاصة، وهي صور يو 

"عامل صاحب صورة بعنوان ، الفائز اإلقليمي لجنوب آسياهو خاصة المالحظة ولعل الجدير بال. الذي تعكسه ياالشتمال المال
ترك تو ، الجوقذف في وهو يالطوب تصور الصورة  ش.من بنغالدي الحقمكسمول التي قدمها  Brick Worker، "طوبال

 ة. تم التقاط هذه الصور أن ما حدث مباشرة بعد عالمشاهد يتساءل 
 
جمهور. فقد اختيار ال ة حسبالفائز الصورة  CGAP.org اختارت األصوات الشعبية على موقع ، للسنة الثانية على التواليو 

ا قرضاستعملت صور امرأة التي ت، صرالمقدمة من محمد جودة من م Talented Nesma"، ةنسمة الموهوبالاختار الناخبون "
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 011ما يقرب من ، صوتا 3،311 على الصورةز. وقد حصلت التطريات الفنية وأعمال نشاء عمل تجاري للوحإلصغيرا 
 بعدها في الترتيب. أكثر من الصورة األكثر شعبية صوت 

 
منافسة من مسابقات تصوير سي جي أيه بي، التي انتهت هذا العام األكثر  بلدا مسابقة 1,ن من أكثر من و جعل المصور وقد 
قسم الفنون  ةمدير ، . وقد تألفت لجنة حكم المسابقة لهذا العام من سوزان ليماركيسيالثامنة على التوال تهامن منافسللتو 

ف من محتر المصور الو  3131محمد راكب الحسن، الفائز بمسابقة سي جي أيه بي للعام ، روبغالتشكيلية في سيتي 
ة األولى في مؤسسة "فيجوال ريسورسز" في متحف األخبار، مدير الو أنديرا ويليامز، ، من رويترز فاريزستيليوس ، بنغالديش

انت هذه كلقد "، وليامز قالت، 2013عام  / نوفمبر تشرين الثاني 3 نهائية موسم الحكم للمنافسة التي تمت فيفي و م. نيوزيا
 ." حقا هذا العام ةممتاز وانت نوعية الصور قد أعجبت بنوعيتها. لقد من الصور و مجموعة غير عادية 

 
ر إلى إبراز التصوير الفوتوغرافي المتميز يصو تالسنوية للسي جي أيه بي وتهدف مسابقة المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

االشتمال المالي حول العالم. فعبر التصوير القوي، تحاول مؤسسة سي جي أيه بي من الهواة والمحترفين الذين يعرضون 
في قاع  يحسن حياة الفقراء يمكن للشمول المالي أنحياتها المالية وكيف األسر الفقيرة دير بها الطرق المختلفة التي تتصوير 

المساواة االجتماعية يمكنها أن تساعد في القضاء وقال محمد راكب الحسن إن "الصور عن المجتمع وانعدام . الهرم االقتصادي
 على الفقر عن طريق خلق الوعي االجتماعي." 
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