
في  2018دامير ساغولي يربح جائزة صورة عام 

جوائز اسطنبول الرابعة ألفضل صورة التي تنظمها 

 وكالة األناضول

 -- /PRNewswire/ 2018مارس / آذار،  26، اسطنبول

" عن صبي متوفى مغطى ببطانية وعيناه مغطاة Damir Sagoljنالت صورة مفجعة التقطها دامير ساغولي "

 باختيار هيئة التحكيم الدولية في جوائز اسطنبول الرابعة ألفضل صورة. 2018صورة عام  بأوراق الشجر جائزة

لعرض النشرة اإلخبارية عبر الوسائط االجتماعية، يرجى النقر فوق: 

-photo-istanbul-2018-sagolj-damir-ultivu.com/players/uk/8295451https://www.m

awards/ 

وتم التقاط الصورة في مخيم بالوخالي لالجئين في بنغالديش. وكان الصبي عبد العزيز وأسرته قد فروا من 

متوفاة نتيجة ميانمار قبل شهرين من وفاته بعد إصابته بالحمى. ولألسف، لم يكن عبد العزيز الضحية الوحيدة ال

 الصراع المحتدم في المنطقة.

" قد نال الجائزة األولى في القصص اإلخبارية عن تغطيته لصالح وكالة Kevin Frayerوكان كيفن فراير "

" الجائزة األولى للرياضات Lukas Schulze". بينما نال لوكاس شولتز "Getty Imagesغيتي إيمدجز "

" الجائزة األولى عن القصص الرياضية مع سلسلته المقدمة Pavel Volkov"الفردية، بينما نال بافيل فولكوف 

" على Marcus Yam". وأخيًرا حصل ماركوس يام "Vechernaya Moskvaلصحيفة فشرنايا موسكو "

 الجائزة األولى عن القصص اإلخبارية المتعلقة بالطبيعة والبيئة في عمله لصالح صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

 نبذة عن جميع الفائزين، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني:  للتعرف على

http://istanbulphotoawards.com/ 

"، المحرر الرقمي الرئيسي لصحيفة باري ماتش Marion Mertensومن جانبها، صرحت ماريون ميرتنز "

"Paris Match حدث كبير  : "أعتقد أن الرابح هذه السنة متمكن بحق. فهذه الصورة تكشف الكثير عن" قائاًل

 وقع هذه السنة. وهي صورة مؤثرة للغاية".

" المصور الرياضي الحائز على جوائز بوكالة غيتي Cameron Spencerبينما صرح كاميرون سبنسر "

إيمدجز أن جوائز اسطنبول للصور الفوتوغرافية حدث مهم حيث إنه يتيح للصحفيين حول العالم منصة لعرض 

 م، وهو ما يعد معرًضا رائًعا للمصورين".أعمالهم من جميع أنحاء العال

مارس / آذار،  21-18وكانت هيئة التحكيم التي تتكون من متخصصين دوليين قد اجتمعت في اسطنبول في 

دولة. وتولت كل من بلدية اسطنبول الكبرى والخطوط الجوية  22مصوًرا فوتوغرافيًا من  27وكرمت  2018

 والتنسيق )تيكا( رعاية الحدث.التركية والوكالة التركية للتعاون 

 2018هيئة تحكيم مسابقة الصور الفوتوغرافية لعام 

تمثل أعضاء هيئة التحكيم لهذا العام في كل من، ماريون ميرتنز المحرر الرقمي الرئيسي بصحيفة باري ماتش 

 Yuriف "الفرنسية، وكاميرون سبنسر، كبير المصورين الرياضيين بوكالة غيتي إيمدجز، ويوري كوزيري

Kozyrev" المصور الصحفي بوكالة نور إيمدجز ،"Noor Images" وجورج دي كيرله ،"Georges De 

Keerle" المصور ومستشار اإلعالم المرئي، وميشيل سكوتو ،"Michel Scotto مدير تطوير أعمال ،"

ارية، "، محرر الصور اإلخبAndrei Polikanovالصور بوكالة فرانس برس، وأندري بوليكانوف "

"، الفائز بجائزة اسطنبول للصور في العام الماضي، وأحمد سيل Frederic Lafargueوفريدريك الفارج "
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"Ahmet Sel" رئيس تحرير األخبار المرئية بوكالة األناضول، وفرات يورداكول "Firat Yurdakul "

 محرر الصور الفوتوغرافية بوكالة األناضول.

 istanbulphotoawards.comالمسابقة على الموقع وتتاح المعلومات التفصيلية عن 

 Elife Çekem ،"28-06-788-533-90  ،+istanbulphoto@aa.com.trلالتصال: إليف جيكيم "
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