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دار بالنبان تطلق جائزة التصوير الفوتوغرافي Female Fifty Fathoms Award
للسيدات
أطلقت دار بالنبان ،الشريك الرئيسي في نسخة العام  2021من مسابقة )Ocean Photography Awards (OPA
 ،جائزة  ، Female Fifty Fathomsوهي فئة جديدة مصممة لمكافأة إنجازات المرأة في مجال التصوير الفوتوغرافي
للمحيطات ،باإلضافة إلى إلهام األجيال القادمة للعمل من اجل حماية المحيطات.

ويتمثل الهدف من جوائز صور المحيطات  -من إنتاج مجلة  ، Oceanographic Magazineلدعم منظمة SeaLegacy
الخيرية للمحافظة على المحيطات -في تسليط الضوء على روعة وجمال المحيطات ،باإلضافة إلى تعزيز الوعي بالعديد من
المخاطر التي تواجهها .وستكون الجوائز شاملة ومفتوحة لجميع المصورين (الهواة والمحترفين والغواصين وراكبي األمواج
 ،الصغار والكبار) كفعالية خ اصة لالحتفال بالمواهب والتزام خاص بمجتمع التصوير الفوتوغرافي للمحيطات حول العالم.
وتتألف الجوائز من ست فئات تترك الباب مفتو ًحا للتأويل ،باإلضافة إلى جائزة أفضل مصور للمحيط للعام ™ .وقد تم
تعزيز برنامج  2021بإضافة جديدة رائعة مع فئة تكميلية تتمثل في جائزة بالنبان.Female Fifty Fathoms Award ،
وعلى الرغم من طبيعتها الشاملة ،إال أن جوائز  Ocean Photographyتعتبر أكثر جذبا ً للمشاركين الذكور .االمر الذي
ألهم الدار بالتعاون من منظمي المسابقة إلطالق جائزة  ، Female Fifty Fathomsحيث ترغب بالنبان في تشجيع النساء
على مشاركة وجهات نظرهن حول العالم تحت الماء ،مع الحرص على تعزيز مشاركتهن في مجاالت الغوص والتصوير
الفوتوغرافي للمحيطات وزيادة الوعي بقضية المحيطات الستشراف مستقبل أفضل في هذا المجال لألجيال القادمة .يتم
اختيار المرشحات لجائزة  ،Female Fifty Fathomsعبر ترشيحهن من قبل شخص يمثلون له مصدر إلهام .وستخضع
المصورات اللواتي أكدن مشاركتهم في الجائزة بعد ترشيحهن ،ألحكام عملية االختيار المعتادة لجوائز Ocean
 .Photographyوستحصل الفائزة على مجموعة من الجوائز ،بما فيها ساعة من مجموعة ساعات Fifty Fathoms
للغوص من بالنبان .وستحصل الفائزة أيضا ً على فرصة الظهور عبر منصات العالمة التجارية ،وكذلك في قنوات االتصال
المستخدمة لزيادة الوعي بجمال المحيطات ،ما يعني ارتباط اسمها بمصورين مشهورين مثل إرنست إتش بروكس  IIأو
إلين كويالرتس ،وكالهما يساهم في دعم المنشورات الخاصة بإصدار  Blancpain's Edition Fifty Fathomsمن
الدار.
تحتفل جائزة  Female Fifty Fathoms Awardباألنوثة المتألقة ،وموجهة للسيدات المتميزات بجرأتهن وقدراتهن
االبتكارية التي تتخطى حدود الواقع ،وهي بالتالي جائزة للنساء الرائدات والحيويات اللواتي يتألقن بنهجهن االستشرافي
والتزامهن االستثنائي بحماية بالمحيطات.
هل أنت مستوحى من مصور معين؟ شاركنا صورها من أي مكان في العالم ،وبغض النظر عن مدى خبرتها أو شهرتها،
إللهام المزيد من النساء وتشجيعهن على االنضمام إلى مجتمع حماية المحيطات.
لمزيد من المعلومات والتسجيل في المسابقة ،الرجاء زيارةwww.oceanographicmagazine.com/opa :
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