
 

CGAP  3102מכריזה על הזוכים בתחרות הצילום לשנת  

 Truong Minh Dienהוא  3182לשנת  CGAPהזוכה בתחרות הצילום של  -/ PRNewswire/ 3182בנובמבר  81וושינגטון, 
צהריים גשום" מתוך מספר שיא של -מוויאטנם. חבר שופטים בן ארבעה חברים בחר באופן אנונימי את התצלום שלו "אחר

מדינות. התצלום הזוכה מתאר אישה המובילה תפוחי אדמה  38-תצלומים שהוגשו על ידי צלמים חובבים ומקצועיים מ 2,131
 לשוק מקומי בווייטנאם בגשם שוטף. רווחיה של האישה מסייעים בפרנסת בעלה ושני ילדיה.

photo-cgap-http://www.multivu.com/mnr/56884-לצפייה בתכני המולטימדיה הקשורים להודעה זו, נא להקליק: 
2013-winners-contest 

צהריים גשום" בזכות הדרך בה הוא מתאר את נחישותם של יזמים מעוטי יכולת -חבר השופטים ציין לשבח את "אחר
לשנת  CGAP, הזוכה בתחרות הצילום Mohammad Rakibul Hasan"התצלום ממש תפס רגע נפלא," אמר  בווייטנאם.

 .3182-ושופט אורח ב 3181

נוסף על הסיפור המרתק המשתקף מן התמונה הזוכה קבעו השופטים שהוא מעולה מבחינה טכנית. "רק צלם בעל משמעת 
ואחד  Thomson Reuters, צלם בכיר ועורך בחברת Stelios Variasמסוגל לתפוס מרחק ולצלם תמונה כזו," אמר 

 מארבעת השופטים. "קשה מאוד לקבל צילום מוצלח בגשם". 

ולר לציוד ד 3,111הוא תעודת שי בשווי  3182. הפרס הגדול לשנת  כאןהתצלומים הזוכים זמינה  21גלריית שלמה של 
 ולאביזרי צילום.

שבח שנבחרו הן בזכות לזוכים בציונים כעולים לגמר וכתצלומים מרחבי העולם כזוכים אזוריים,  31חבר השופטים בחר עוד 
דרום מבלט במיוחד התצלום הזוכה האזורי  מצוינות טכנית והן בזכות תיאור הסיפורים והפרצופים של הכללה פיננסית. 

מותיר את הוא לבנים שהונפו באוויר ו קלטמבנגלדש. התצלום  Moksumul Haqueידי -אסיה, "עובד הלבנים," שהוגש על
 הצופה תוהה מה קרה מיד לאחר שהתמונה צולמה.

, הבוחרת את הזוכה בבחירה העממית. CGAP.orgזו השנה השנייה ברציפות בה מתקיימת הצבעה עממית באתר 
ממצרים, המתאר אשה שהשתמשה  Mohamad Gouda of," שהוגש על ידי Talented Nesmaבתצלום "המצביעים בחרו 
יותר מן התצלום שהגיע  011קולות, כמעט  8,321-מימון כדי להקים עסק של ציור ורקמה. התצלום זכה ב-בהלוואת מיקרו

 למקום השני.

, שסיימה בזאת את המחזור השמיני CGAPצילום מדינות הפכו את השנה לתחרותית ביותר של תחרות ה 31צלמים מעל 
-, מנהלת המחלקה לאמנות בSuzanne Lemakis-היה מורכב מ 3182שלה ברציפות. חבר השופטים של התחרות לשנות 

Citigroup הזוכה בתחרות הצילום ,CGAP  והצלם המקצועי מבנגלדש 3181לשנת Mohammad Rakibul Hasan מר ,
Stelios Varias מ-Reuters וכן ,Indira Williamsהמנהלת הבכירה למשאבים ויזואליים ב ,-Newseum בתום מושב .

יאמן של תצלומים ואיכותם הרשימה אותי." "איכות התצלומים -: "זה היה אוסף בלWilliamsציין  3182בנובמבר  8-השיפוט ב
 .Lemakisהשנה אכן הייתה יוצאת דופן," הוסיף 

ה לה למטרה להבליט צלמים מקצועיים וחובבים יוצאי דופן המתארים הכללה פיננסית שמ CGAPתחרות הצילום השנתית 
את הדרכים השונות בהן מנהלים משקי בית עניים את חייהם  CGAPברחבי העולם. באמצעות תצלומים רבי עוצמה מדגישה 

ית. "תצלומים של חברה ושל הפיננסיים וכיצד הכללה פיננסית יכולה לשפר את חייהם של אנשים בבסיס הפירמידה הכלכל
 .Mohammad Rakibul Hassanשוויון חברתי יכולים לסייע במיגור העוני על ידי יצירת מודעות חברתית," אמר -אי
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