
 العاشرة تهاتعلن الفائز في مسابقة الصور في سنسي جي أيه بي 
 

أعلنت مؤسسة سي جي أيه بي )المجموعة االستشارية  --،/ بي آر نيوزواير /  2015، تشرين األول/أكتوبر 27واشنطن، 
الفائزة، وهي بعنوان  ، وهو سوجان ساركار من الهند. الصورة2015لمساعدة الفقراء( اسم الفائز فس مسابقتها للصور للعام 

 ، وذلك بفضل تركيبتها الحابسة لألنفاس ونوعيتهادولة 77صورة من  3,300تم اختيارها من بين أكثر من زراعة األرز" التي "
صغار  –وتظهر الصورة العمال في حقل لألرز في بنغال الغربية بالهند، وتلتقط واحدا من الجوانب األساسية للمسابقة الغامرة. 
وأسرهم. وقالت اللجنة المكونة من ثالثة قضاة إن صورة ساركار ترمز إلى معيشة العائلة والمنزل والكيفية التي يعيل  المزارعين

 بها أفراد األسرة حياتهم. 
 

 .can be viewed in an online photo essayنا: هة الفائزة في المسابق 27وهناك غاليري لجميع الصور الـ 
 

هناك مليارا شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الخدمات المالية الرسمية. على مدى العقد الماضي، سعت مسابقة 
ي جي أيه بي السنوية لتوثيق النضاالت والنجاحات التي حققها أولئك الذين غالبا ما يتم استبعادهم من النظام المالي. صور س

 البة صطريقة مرئية جدا من اإلظهار بوقالت غريتا بول، الرئيسة التنفيذية لسي جي أيه بي: "إن مسابقة الصور تمكننا 
 على االشتمال المالي والعمل الذي نقوم به." اوجه. وهذه المسابقة تضع والتحديات التي تواجه العاملين الفقراء

 
ي ف ة جداهامتعتبر في أربعة مجاالت رئيسية دعت المشاركين إلى تقديم مشاركاتهم  2015سي جي أيه بي  مسابقة صور
( استخدام المرأة 2لمحمول. )المصرفية عبر الهاتف االخدمات الرقمية و الخدمات المالية ( 1المالي: ) الشتمالدفع عجلة ا

 ( صغار المزارعين وأسرهم.4لمؤسسات األعمال الصغيرة؛ و )الصغير ( التمويل 3للخدمات المالية؛ )
 

 ة؛ كورين دوفكا، المدير In Sightصحيفة واشنطن بوست لمدونة صور صور محررة اللجنة التحكيم تتألف من نيكول كراودر، 
 ةستاذاألو  برنامج التصوير الفوتوغرافي ة، مدير جاسويلينا لو  وائز،جالعلى  ةحائز ال ةمصور الفي هيومن رايتس ووتش و  ةالمساعد

 في الجامعة األميركية. ةمشاركال
 
، ينواإلقليمي نيالفائزين الموضوعي، و النهائيةضاة متسابقين آخرين وصال المرحلة من خالل عملية تنافسية للغاية، اختار القو 
صورته أطير "، فاز بالمركز الثاني، لتبالشبكة"صيد  يةالصينللصورة تساو ليمنغ خاص. أولئك الذين حظيت مشاركاتهم بذكر و 

"أيد من أجل  ،الهند اساك منمنحت جائزة المركز الثالث لبراناب بو حركة. للفريدة من نوعها، واستحضاره ال ونعمومتهالجميل، 
 " ه.صعب تصوير ي"وهو أمر  –جوهر الحب نها التقطت على ألقضاة اتفق ا تيالحرية" ال

 
صوت  200أكثر من السيدة المزارعة" على دعم ، "تهصور تي حازت لفيكاش سينغ من الهند، الالناس ذهبت جائزة اختيار و 

 على االنترنت.

https://cgap.exposure.co/2015-cgap-photo-contest-winners-and-finalists


 
التصوير الفوتوغرافي وعرض لمعدات دوالر   2000 تبلغ قيمتها شهادة هديةعلى  2015وسيحصل الفائز بالجائزة الكبرى 

 ي مدينة نيويورك.فتايمز سكوير جمبوترون في على الفائزة  تهصور 
 

 نهائيةلذين وصلوا المرحلة الالفائز بالجائزة الكبرى وال
 ركار، الهنداسوجان س - زراعة األرزالجائزة الكبرى: • 
 مينغ تساو، الصينلي - بالشبكةالمركز الثاني: صيد السمك • 
 اك، الهنداسبراناب ب -الثالث: أيد من أجل الحرية  المركز• 
 

 في صور المواضيعالفائزون 
 ، الهندأدخيكاريسوبراتا  -سعيد الالمصرفية عبر الهاتف المتحرك: البائع الخدمات و ة يمالرقخدمات المالية ال• 
 ، الهندبراثاميش فينود غاديكار –استخدام المرأة للخدمات المالية: خلق الخالق • 
 تاتيانا شارابوفا، االتحاد الروسي - سبايدرالتمويل األصغر لمؤسسات األعمال الصغيرة: ساري • 
 تاتيانا شارابوفا، االتحاد الروسي -جبال الالصغيرة وأسرهم: العمل في المزارع أصحاب • 
 

 الفائزون اإلقليميون
 ركيا، تسوبيركبولنت  - بندورة: الالوسطى وآسيا يةشرقأوروبا المنطقة • 
 لو منه كووك، فيتنام -شرق آسيا والمحيط الهادئ: التغلب على التل الرملي • 
 ديفيد مارتن هواماني بيدويا، بيرو -الشعر إليتوريو مصفف ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: يأم• 
 العربية المتحدة، اإلمارات أونتيايفانز كلير  -الشرق األوسط وشمال أفريقيا: العناية بأدق التفاصيل • 
 داو، الهند غوتام -دمية خشبية تصنع منطقة جنوب آسيا: أم شابة • 
 ركيةيهيلي تاكر، الواليات المتحدة األم -الذرة فريدة من أفريقيا جنوب الصحراء: محصول منطقة • 
 

 الشرفتنويهات 
 فيصل عظيم، بنغالديش -عمال الحصى • 
 اندونيسيا، ويجيانتوغيري  -األم النضال • 
 هل هيو ليم، فيتنام -الصباح • 
 مينغ تساو، الصينلي -الرعي في الصباح • 
 لوك ماي، فيتنام - ةرحلة التاليال• 
 ، أسبانيادافيالويس سانشيز  - البراكين• 
 يوسف توشار، بنغالديشأم  –نبات التنبول • 
 محمد كمال، مصر - 2سوق الجمال • 



 حسن، بنغالديش باكيبولمحمد  -العامل • 
 فوك نغو كوانغ، فيتنام -( النسيجاإلنسان )دفع • 
 رنا باندي، الهند -متجر صغيرة فذة ان• 
 سين، الهند سوفاسيس -األضالع الحديد • 
 سوبريا بيسواس، الهند - ةالمصور العجوز سيدة ال• 
 تران فان توي، فيتنام -بيض البط جمع • 
 

باالشتمال رائدة تسعى للنهوض ة منظم 34ة لمساعدة الفقراء( هي شراكة عالمية من )المجموعة االستشاري سي جي أيه بي
 .www.cgap.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المالي. 
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