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Blancpain Ocean Commitment                               June 2021 

 

بالنبان تعزز التزامها تجاه المحيطات عبر التعاون في إطار جوائز " صور المحيطات" 

Ocean Photography 

 

، Ocean Photographyدار بالنبان الرائدة في مجال صناعة الساعات الفاخرة تتعاون مع جوائز صور المحيطات 

 .2021كشريك رئيسي في المسابقة بنسختها للعام 

 

تمثل الشراكة استمراراً اللتزام العالمة السويسرية بالسعي لتحسين أوضاع المحيطات في ظروف بيئية أفضل. كما تحتفي 

، عام Fifty Fathomsأول ساعة غوص حديثة في العالم،  إطالقبالروابط التاريخية التي تجمع بالنبان بالمحيطات، بعد 

عام من االبداع واالبتكار. ويقارب التعاون  300وهي التي تعتبر من أهم المحطات التاريخية في مسيرتها البالغة  - 1953

حيث  – 70مع مستكشفي المحيطات وعلماء البحار والمصورين الفوتوغرافيين الذين يدفعون الحدود تحت الماء عامه الـ

مبادرات الهادفة للحفاظ على المحيطات، وبالتالي حماية أكثر من أربعة ماليين كيلومتر مربع من عملت الدار على دعم ال

بمثابة إنجاز جديد عبر تاريخ  "صور المحيطات" Ocean Photography المساحات البحرية حول العالم. وتعتبر جوائز 

 الدار المشهورة بإرثها الغني في مجال حماية المحيطات. 

دف من جوائز صور المحيطات في تسليط الضوء على روعة وجمال المحيطات، باإلضافة إلى تعزيز الوعي ويتمثل اله

الجوائز شاملة ومفتوحة لجميع المصورين )الهواة والمحترفين والغواصين وستكون بالعديد من المخاطر التي تواجهها. 

مجتمع التصوير الفوتوغرافي خاص بهب والتزام ابالموكفعالية خاصة لالحتفال وراكبي األمواج ، الصغار والكبار( 

مع الماليين  اتالمحيطعن منصة يتم من خاللها مشاركة الفنون المرتبطة ب الجوائز عبارةوستكون العالم.  حولللمحيطات 

 .صدارة الناس وعقولهمحيث تكون المحيطات في مركز ، وهو فن يتم االستمتاع به ومناقشته –

 . إن التزام2021مجدداً عام  بالنبانمع دار  " نحن سعداء للتعاون المحيطات:صور  س جوائزقال ويل هاريسون، مؤسو

وهو شغف وسعي شهدته عبر تحقيق انتصارات  -باستكشاف المحيطات والمحافظة عليه هو جزء من نسيجها وهويتها  بالنبان

استثنائية في مجال الحفاظ على المحيطات واالستكشاف ألول مرة على مدى سنوات عديدة. وتعتبر أصالة المحيطات 

 "OPA2021وسالمتها إضافة مرحب بها للغاية في احتفاالت جوائز 

المحيط على المبدأ القائل بأنه  تجاهن يركز التزام بالنبا"ايك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بالنبان: ح مارك من جهته قال

في  Fifty Fathoms استمراًرا لدورو، وال يمكنهم إال أن يحبوا ما يعرفونه. ناس إال احترام وحماية ما يحبونهال يمكن لل

وخاصة أولئك بقضايا المحيطات، الوعي للجهات العاملة على تعزيز دعم قدمت دار بالنبان ال، انفتاح عالم ما تحت الماء 

لجوائز  وبالتالي، نحن فخورون بأن نصبح الشريك الرئيسيال الملهم لما هو سليم. الذين ينقلون رسالة إيجابية تصر على الجم

Ocean Photography فية وأهميتها للحياة على األرضالتي تهدف إلى مشاركة عجائب المحيطات الخ ." 

، بمن وسيتم اإلعالن عن الفائزين. رسميًا وفتح باب المشاركة Ocean Photography Awards 2021تم إطالق جوائز 

. وسيتبع ذلك معرض لندن المذهل في نفس 2021في سبتمبر  - 2021™ مصور المحيط للعام  -فيهم الفائز اإلجمالي 

 .الشهر

، وكريستينا ميترماير ، وشون : بول نيكلينSeaLegacy Collective ، من أعضاء مجموعةالتحكيم كاملةتتألف لجنة 

على مزيد من المعلومات حول  الحصولهاينريش ، وآندي مان ، وجون ويلر ، وآمي فيتالي ، وأندريه موسجروف. يمكن 

 .Ocean Photography كل من الحكام على موقع جوائز التصوير الفوتوغرافي

، لدعم المنظمة الخيرية للمحافظة  Oceanographic Magazine من قبل مجلة Ocean Photography يتم إنتاج جوائز

  SeaLegacy.  على المحيطات
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 :الصور الداعمة

 على2020للتصفيات النهائية من جوائز ، من قبل المتأهلين العثور على الصور الداعمة يمكن ، Blancpain 

Press Lounge. 

 لدعم المقاالت المتعلقة بجوائز على نحو حصري يجب استخدام الصور Ocean Photography. 

 .يجب اعتماد المصورين وفقًا لذلك 

 

 لمزيد من المعلومات: 

 com/opawww.oceanographicmagazine. 

  commitment.com-ocean-www.blancpain 

 www.blancpain.com 
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