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خالل حفل جوائز صور  Female Fifty Fathomsاإلعالن عن اسم الفائز بساعة 

 المحيطات الذي طال انتظاره 

 

 Ocean وجوائز Oceanographic Magazine ، عن شراكتها مع مجلة2021أعلنت بالنبان في يونيو 

Photography (OPA)  كما خصصت عالمة الساعات الفاخرة احتفاالً بهذه المناسبة، جائزة .Female Fifty 

Fathoms (FFF)    لتشجيع المزيد من النساء على مشاركة رؤيتهن واهتمامهن بالمحيطات. وكشف منظمو المسابقة

سبتمبر.  16يوم الخميس  لندنمتجر العالمة في  بالتعاون مع بالنبان أسماء الفائزين في حدث خاص، تم تنظيمه أقيم في

 وسيتم شارع بوند. كما تم بالتزامن مع ذلك، 11أكتوبر في  20كما شهد الحدث إطالق معرض مؤقت، تستمر فعالياته حتى 

الستعراض  (The Queen's Walk) سبتمبر، على طول نهر التايمز 18إنشاء معرض خاص في الهواء الطلق بتاريخ 

 .، لتعزيز الوعي بجمال وأهمية المحيطاتالصور الفائزة أمام الجميع

 

بالنبان بالمحيطات، الذي يتضمن مجموعة من اإلجراءات التي  جزءاً من التزام OPA جوائزو الداروتعد الشراكة بين 

من المبادرات الستكشاف  بإطالق مجموعة الدار في إطار هذا النهجتقوم والعالمة التجارية لصالح المحيطات. بناها تت

 مساحاتالمساهمة في توسيع  عبرنتائج ملموسة، ال سيما تحقيق هذا البرنامج، والتي أدت إلى  عبرالمحيطات والحفاظ عليها 

هذه  وتؤمن دار بالنبان بأهميةالمناطق البحرية المحمية في جميع أنحاء العالم بأكثر من أربعة ماليين كيلومتر مربع إضافي. 

 الوعي بجمال المحيط وقابليته للتأثر يعتبر تعزيزبدون مشاركة جماعية. وبالتالي،  ، مع التأكيد على استحالة تحقيقهائجالنتا

 Oceanتعتبر جوائزويعد التصوير الفوتوغرافي تحت الماء أحد أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف. و. ذات أهمية استثنائية

Photography  فضالً عن األخطار العديدة التي تواجهها  -جمال المحيطات  ليط الضوء علىتس، التي تتمثل مهمتها في- 

ً مثالي اً شريك ً  الفنيالتصوير لمشاريع التصوير الفوتوغرافي واً وتمثل استمرار، في هذا الصدد ا . التي أطلقتها الدار سابقا

استكشاف الجوانب  عبر، على ذلكأحد أهم األمثلة ( 2020-2008لسنوي ) ا Edition Fifty Fathoms إصدار ويعتبر

على النحو  عدسة الكاميرا مع توفير منصة للمصورين تحت الماء للتعبير والتواصل باستخدامالمتعددة للعالم تحت الماء 

 .األمثل

شخص  3000باهتمام كبير من مجتمعات العناية بالمحيطات، ما أدى إلى مشاركة أكثر من  OPA من 2021قوبلت نسخة 

قة. وتم إجراء عملية التداول الخاصة بالفئات التقليدية الست للمسابقة، باإلضافة إلى جائزة مصور المحيط العام في المساب

وهي جمعية الحفاظ على  -الجماعية  SeaLegacy ، من قبل لجنة تحكيم مكونة من أعضاء من مجموعة2021™ لعام 

 .المصورين المتخصصين ومصوري الفيديو مع مجموعة من  OPA جائزة المحيطات. ويتم تنظيم

سلحفاة خضراء  تظهر فيهاللمصور األسترالي الموهوب، إيمي جان، الذي التقط صورة جميلة  الكبرىتم منح الجائزة و

 مجموعة من األسماك البحرية.  ضمن

 Female Fifty"ان مصوًرا في فئة جديدة بعنو OPA باإلضافة إلى الجوائز المعتادة، اختارت نسخة هذا العام من

Fathoms Award" (FFF)   حيث تم ترشيح المصورين المتنافسين من قبل شخص يمثلن مصدر إلهام بالنسبة لهم. وتم ،

الذي أصبح رئيسه ومديره التنفيذي ، مارك إيه  -تقييم المشاركات بعناية من قبل لجنة التحكيم، وكذلك من قبل دار بالنكبان 

 .ء نظراً لشغفه الطويل بالمحيطاتحايك ، مصوًرا تحت الما

مشارك، تمثلت مهمتهم في تقديم مجموعة من عشر لقطات  100مرشحاً في القائمة النهائية من بين أكثر من  12وتم اختيار 

للمحيطات. واعتبرت محفظة األعمال، العنصر األساسي عند التحكيم، مع االهتمام بإنجازاتهم إلى جانب التزامهم وقدرتهم 

 لهام اآلخرين التخاذ إجراءات مناسبة لحمياة المحيطات.على إ

المصور ومعلم األحياء رينيه كابوزوال الذي يهتم بالحفاظ على البيئة البحرية، مع التركيز بشكل خاص  FFF وفاز بجائزة

على السالحف وأسماك القرش، حيث يعتقد أن التصوير الفوتوغرافي تحت الماء وسيلة رائعة لتسليط الضوء على العالم 
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الممثلين عن دار بالنكبان بعنوان لجنة التحكيم واً الهتمام وتصور إحدى لقطاتها األكثر جذب  .ماءالالسحري الذي يقع تحت 

"Sharky Sunset"  ، قرش الشعاب المرجانية األسودلوحة مميزة للسماء والمحيط مع تسليط الضوء على 

(Carcharhinus melanopterus) نظام بيئي بحري صحي والتي يعبر وجودها على توفر . 

الساعة الزرقاء . وتحمل Fifty Fathoms بالنبانمجموعة لجديد الاألول عبر تقديم النموذج رينيه كابوزوال  وتمت مكافأة

 .   "FFF Award 2021"جائزة مع عبارة 1الرقم التسلسلي 

من قبل جان ، وصممت أول ساعة غواص حديثة في العالم،  1953التي أطلقتها بالنبان عام   Fifty Fathomsتعتبر ساعة 

نظراً  ويعتبر فيشر أن السيدات يمتلكن قدرة أكبر على الغوص. المحترفس التنفيذي المشارك والغواص جاك فيشر، الرئي

استكشاف العالم تحت خالل موثوقة لضبط الوقت النغماسهن على النحو االمثل في التجارب، كما كان أول من أطلق ساعات 

 الماء.

 

 :الروابط والمعلومات

  www.oceanphotographyawards.com باإلضافة إلى التي وصلت للنهائيات، جميع الصور الفائزة ولالطالع على

 .أسماء الفائزين بالمسابقة وأعضاء لجنة التحكيم

  commitment.com-ocean-w.blancpainww لمحيطاتنبان لرعاية االتزام بال حوللمعرفة المزيد. 

 fathoms-fifty-www.blancpain.com/fr/collection  على مجموعةللتعرف Fifty Fathoms. 
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