
في  2017الفارج فريدريك يفوز يجائزة أفضل صورة لعام 

مسابقة اسطنبول للتصوير الفوتوغرافي التي تنظمها وكالة 

 أنباء األناضول.

  --/PRNewswire/2017مارس  27اسطنبول، 

فرار المصور الفرنسي فريدريك الفارج لصحيفة باري ماتش وهي صورة قوية تعبر عن عملية  إنها الصورة التي التقطها

من قبل المحكمين في جائزة اسطنبول  2017عصيبة من براثن داعش. وقد تم اختيار تلك الصورة بوصفها أفضل صورة لعام 

 الثالثة للتصوير.

 الستعراض البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر فوق الرابط التالي:

2017-award-photo-wins-frederic-lafargue-https://www.multivu.com/players/uk/8068351/ 

تعرض الصورة بعنوان "الفرار من داعش" مرور امرأة حامل وهي في حالة هلع، محاولة الوصول إلى مكان آمن في ظل 

ي ذلك بحياتها هروبًا من منطقة قريبة من الموصل وهي محاطة بمجموعة من إرهابيي ظروف غاية في الصعوبة مجازفة ف

 داعش.

(. وأما آدم بريتي فقد ُمنِح AFPوكان آري ميسيني قد فاز بجائزة أفضل قصة إخبارية قام بتغطيتها لوكالة األنباء الفرنسية )

لى عن القصص الرياضية. وقد ُمنِحت ماري غيلمن جائزة عن الرياضات الفردية وحصل باتريك سميث على الجائزة األو

جائزة قصة لوحة ولكن المحكمين لم يجدوا أية قصص تستحق الحصول على مكافأة عن فئة الصور الفردية. وفاز كمال 

د الجعفري بالجائزة األولى عن قصة الطبيعة والبيئة وفاز جوني ميلر الجائزة األولى عن صورة فردية للطبيعة والبيئة. وق

منحت لجنة المحكمين حسام سالم، وهو مصور حر من غزة، جائزة أفضل مصور شاب. للحصول على موجز حول جميع 

 http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx الفائزين، تفضلوا بتصفح الموقع اإللكتروني

مارس  22-19لجنة محكمين مكونة من مهنيين محترفين دوليين في كبادوكيا بتاريخ  كيم بخصوص تلك الصوروقد قام بالتح

. شركة الخطوط الجوية التركية هي الراعي الرسمي الجوي للمسابقة. كما تدعم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق هذه 2017

 الفعالية.

   2017لجنة تحكيم 

ن ليو هيونغ شينغ مدير مركز شنغهاي للتصوير وجورجيس دي كيرلي المستشار اإلعالمي وميشيل ضمت لجنة التحكيم كالً م

( وأحمد سل رئيس تحرير األخبار المصورة في وكالة أنباء AFPسكوتو مدير تطوير أعمال التصوير بوكالة األنباء الفرنسية )

  اضول.األناضول وفرات يورداكول المحرر قسم التصوير بوكالة أنباء األن

ماريون ميتين المحرر الرقمي للمجلة األسبوعية الفرنسية باري ماتش   أعضاًء آخرين وهم: 2017وقد ضمت لجنة تحكيم 

ويوري كوزيريف المحرر المصور لوكالة النور وكاميرون سبنسر المصور ي جيتي إيميدجز وليزا فاكتور وهي أمين متحف 

 اشتُهرت بأعمالها متعددة الوسائط.

ل على مزيد من المعلومات عن أعضاء لجنة التحكيم، تفضلوا بتصفح الموقع للحصو

 http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx اإللكتروني

د فازت بجائزة". أعتقد أنه من المهم وقد صرح يوري كوزيريف قائالً: "أشعر فعالً بالسعادة والرضا وأفتخر بأن هذه الصورة ق

بمكان أن نُذكِّر الناس بما يحدث في العراق. وأتذكر حين رأيت تلك الصورة بالصفحة األولى من جريدة نيويورك تايمز أنني فد 

الفارين  تملكني اإلعجاب بوصوله إلى ذلك الموقع في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولم يكن هنالك العديد من الالجئين

https://www.multivu.com/players/uk/8068351-lafargue-frederic-wins-photo-award-2017/
http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx
http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx


في ذلك الوقت. وبعد ذلك رأينا اآلالف المؤلفة من البشر وهم يحاولون الفرار. أعتقد أن هنالك نوع من الحميمية. إن طريقة 

التقاط الصورة شيء يختلف عما رأيناه فيما بعد. لقد استطاع المصور التقاط شيء مهم في سبق فريد من نوعه. وقد أستطاع أن 

 ولى للمشكلة. واألمر بالنسبة لي ليس مجرد صيغة نمطية. إنها لحظة مذهلة."يُظهر لنا البادرة األ

  دوالر أمريكي 133,000جائزة نقدية إجمالية قدرها 

دولة. يتلقى الفائز بجائزة أفضل صورة للعام جائزة نقدية  17مصور فوتوغرافي من  22وقد منحت المسابقة الجوائز لعدد 

دوالر  8,000ا يتلقى الفائزون بالمراكز األولى في جميع الفئات على جوائز نقدية قيمتها دوالر أمريكي كم 10,000قدرها 

دوالر أمريكي بينما يحصل الفائزون بالمركز  5,000أمريكي. كما يحصل الفائزون بالمركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 

 دوالر أمريكي. 3,000ر شاب على مبلغ دوالر أمريكي. كما يحصل الفائز بجائزة أفضل مصو 3,000الثالث على 

للحصول على مزيد من المعلومات حول المسابقة، يرجى التفضل بتصفح الموقع اإللكتروني 

http://istanbulphotoawards.com/ 

  الروابط

  https://twitter.com/IstPhotoAwards تويتر:

  https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hlفايسبوك: 
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