
CGAP מכריזה על הזוכה בתחרות הצילומים בשנה העשירית 

הזוכה בתחרות הצילום שהכריזה היום  PRNewswire  /-- CGAB/ 2015לאוקטובר,  27וושינגטון, 
 Paddy"( מהודו. הצילום הזוכה, שנקרא  Sujan Sarkarהוא סוג'אן סארקאר ) 2015 -שלה  ל

Cultivationארצות, בזכות הקומפוזיציה עוצרת  77 -תמונות שנשלחו מ 3,300 -מבין יותר מ ", נבחר
ראים עובדים בשדה אורז במערב בנגל, הודו, והוא מנציח את אחד נ. בצילום והאופי הכובש שלוהנשימה 

ו שהצילום מצאומשפחותיהם. חבר של שלושה שופטים  חוואים זעירים –מנושאי המפתח של התחרות 
 מסמל את חיי המשפחה, הבית וכיצד הם מתפרנסים.של סארקאר 

 הצילומים הזוכים בתחרות. 27מלאה של  גלריה לצפות בתצוגה מקוונת שלניתן 

 גישה לשירותים פינאנסיים רשמיים.  חסרימיליארד בני אדם ברחבי העולם  2 כיום ישנם
שמה לעצמה כמטרה לתעד את  CGAPבמהלך העשור האחרון, תחרות הצילומים השנתית של 
 מערכת הפינאנסית. ב נוטלים חלקהמאבקים וההצלחות של אלה שלעיתים קרובות אינם 

: "תחרות הצילומים מאפשרת לנו להראות בצורה מאד ויזואלית את CGAPלדברי גרטה בול, מנכ"לית 
פנים למושג  מעניקה. היא םהם העניים, ואת האתגרים העומדים בפנישל העובדי שרדותיכוח הה

 "ההכללה הפינאנסית ולעבודה שאנו עושים.

מות דצילומים בארבעה תחומי מפתח מהותיים להתק הזמינה CGAPשל  2015תחרות הצילומים 
שימושן של ( 2( שירותים פינאנסיים דיגיטאליים ובנקאות למכשירים ניידים; )1ההכללה הפינאנסית: )

( חוואים זעירים 4) -ליוזמות של עסקים קטנים; ו מימון-( מיקרו3נשים בשירותים פינאנסיים; )
 ומשפחותיהם.

(, עורכת צילום עבור בלוג הצילום של Nicole Crowderבחבר השופטים כיהנו ניקול קראודר )
 Human Rights מנהלת בארגון ת(, סגניCorinne Dufka); קורין דופקה In Sightהוושינגטון פוסט, 

Watch ( וצלמת עטורת פרסים; ולינה ג'יאסוואלLeena Jayaswal מנהלת תכנית הצילום ופרופסורית ,)
 . American University -חברה ב

לאחר תהליך תחרותי מאד, השופטים בחרו עוד שני מועמדים לגמר, שזכו בקטגוריות נושא ואזור, 
 Fishing with"( מסין, Liming Caoחדים לשבח. הצילום של לימינג קאו )ציונים מיומועמדים שזכו בו

the Net" זכה במקום השני, עבור המסגור היפהפה, הרכות הייחודית, והמחשת התנועה שלו. פרס ,
 Hands for"( מהודו עבור הצילום Pranab Basakהמקום השלישי הוענק לפראנאב באזאק )

Freedom" דבר ש"קשה  –אחד שהצילום הצליח לקלוט את מהות האהבה , והשופטות הסכימו פה
 לצלם".

( מהודו, שצילומו Vikash Singh( זכה ויקאש סינג )People's Choice Awardבפרס בחירת הקהל )
""Farming Lady קולות באינטרנט. 200 -זכה ביותר מ 

לקניית ציוד צילום, ותמונתו הזוכה  $2000יקבל שובר מתנה בסך  2015הזוכה בפרס הגדול לשנת 
 בניו יורק. Times Square -תוצב בג'ומבוטרון ב

 

 

 הזוכה בפרס הראשון והצלמים שעלו לגמר



 Grand Prize: Paddy Cultivation – Sujan Sarkar, India 

 Second Place: Fishing with a Net – Liming Cao, China 

 Third Place: Hands for Freedom – Pranab Basak, India 

 הזוכים בתחרות על פי נושא

 Digital Financial Services and Mobile Banking: Happy Vendor – Subrata Adkhikary, India 

 Women's Use of Financial Services: Creating the Creator – Prathamesh Vinod Ghadekar, India 

 Microfinance for Small Business Enterprises: Sari Spider – Tatiana Sharapova, Russian 
Federation 

 Smallholder Farmers and their Families: Work in Mountains – Tatiana Sharapova, Russian 
Federation 

 הזוכים האזוריים

 Eastern Europe and Central Asia Region: Tomato – Bülent Suberk, Turkey 

 East Asia and Pacific Region: Overcoming Sandhill – Le Minh Quoc, Vietnam 

 Latin America and Caribbean Region: Eleuterio the Hairdresser – David Martin Huamani Bedoya, 
Peru 

 Middle East and North Africa Region: Eye for Detail – Evans Claire Onte, United Arab Emirates 

 South Asia Region: Young Mother Is Making a Wooden Doll – Goutam Daw, India 

 Sub-Saharan Africa Region: Farida's Maize Harvest – Hailey Tucker, United States 

 ציון מיוחד לשבח

 Gravel Workmen – Faisal Azim, Bangladesh 

 The Struggle Mother – Giri Wijayanto, Indonesia 

 Morning – Do Hieu Liem, Vietnam 

 Grazing in the Morning – Liming Cao, China 

 For the Next Journey – Loc Mai, Vietnam 

 Volcanes – Luis Sanchez Davilla, Spain 

 Betel Nut – M. Yousuf Tushar, Bangladesh 

 Camel Market 2 – Mohamed Kamal, Egypt 

 The Worker – Mohammad Rakibul Hasan, Bangladesh 

 Human Pushing Xiep (Netting) – Phuc Ngo Quang, Vietnam 

 A Small Shop Window – Rana Pandey, India 

 Iron Ribs – Subhasis Sen, India 

 An Old Lady Photographer – Supriya Biswas, India 

 Duck Egg Collection – Tran Van Tuy, Vietnam 

CGAP  ראשי תיבות של(Consultative Group to Assist the Poor קבוצת ייעוץ לסיוע ,
ניתן למצוא ארגונים מובילים השואפים לקדם הכללה פינאנסית.  34היא שותפות גלובאלית של  לעניים(

 .www.cgap.orgמידע נוסף בכתובת 

 ליצירת קשר: 

Esther Lee Rosen, CGAP, erosen@worldbank.org, +1 (202) 458-0147 

 

http://www.cgap.org/

