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Blancpain Ocean Commitment            October 2022 

 

والفائزات األخریات   Female Fifty Fathomsبالنبان تكشف عن إسم الفائزة بجائزة 
 2022بمسابقة مصور المحیط  

 
الموھوبین  بصور رائعة من أعماق البحار التقطھا عشرات المصورین    2022لعام   (OPY) اختتمت مسابقة مصّور المحیط

 أن تعلن عن أسماء الفائزین  Oceanographic Magazineومجلة     Blancpainمن مختلف أنحاء العالم. یَسّر عالمة
عالمة بالنبان  الخاص ب  Female Fifty Fathoms  ، بما في ذلك الحائزة على لقبفي جمیع فئات المسابقةوالفائزات  

Blancpain إلى   5. یتزامن ھذا اإلعالن مع افتتاح معرض الصور الفائزة الذي ندعوكم الكتشافھ في الھواء الطلق، من
 ، لندن).  The Queen's Walk، على طول ضفة نھر التمز (فسحة 2022أكتوبر  27

 

بالنبان   (التزام  Blancpain Ocean Commitmentفي إطار التزام    OPYو  Blancpainتندرج الشراكة بین عالمة  
تجاه المحیطات)، الذي یجمع أنشطة العالمة التجاریة لصالح المحیطات. یتكون البرنامج من ثالثة أجزاء مختلفة ومترابطة  
في ما بینھا، وھي التحسیس والتوعیة بجمال المحیطات، والبحث العلمي حول النظم البیئیة والظواھر تحت المائیّة، وإقرار 

ملموسة   وقائیّة  (  –إجراءات  محمیّة  بحریة  مناطق  إنشاء  غرار  عالمة  Marine Protected Areasعلى  ترمي   .(
Blancpain    ومجلّةOceanographic Magazine  من خالل مسابقة ،OPY    التي تشرفان على تنظیمھا، إلى استھداف

ر الفوتوغرافي تحت جمھور عریض تكشف لھ عن روعة جمال المحیطات وھشاشتھا. باعتباره مثیرا للمشاعر، یُعدّ التصوی
 لفائدة المحیطات منذ ما یقارب عن العشرین عاًما.   Blancpainمیاه البحر جزًءا ال یتجزأ من المبادرات التي أخذتھا دار 

. قَدََّم ما یزید 2022تولّت لجنة من المصورین ومصوري الفیدیو المشھورین مھام التحكیم في نسخة المسابقة الخاّصة بعام  
. OPYفي العام الماضي) الصور التي التقطوھا في جمیع فئات مسابقة    3000(مقارنة بحوالي    ومترّشحة  مترّشح  5000عن  

  4سبتمبر و  28على شبكات التواصل االجتماعي، في الفترة الممتدّة بین  والفائزات  تّم الكشف تدریجیّا عن أسماء الفائزین  
فئات   في  وذلك    Adventureو  Conservation Impactو  Conservation Hopeو  Wildlifeأكتوبر، 

. وھم بالترتیب: المصورون رافائیل فرناندیز كابالیرو (إسبانیا)،  Human Connectionو  Young، و Portfolioو
مایك سبنسر (إْنِكْلترا)، نیكوال ریمي (فرنسا/أسترالیا)، سیمون لورینز (ألمانیا)، توم سانت جورج (إْنِكْلترا/المكسیك)، ماتي  

 ث (إْنِكْلترا/أسترالیا) وریوتا أوغاوا (الیابان/إْنِكْلترا) وستیف وودز (إْنِكْلترا/كندا).  سمی

بلقب   َظِفَر  حیث  (فرنسا)،  تُوَوار  بن  لـ  المسابقة  من  الكبرى  الجائزة  لعام  ُمنحت  المحیط   Ocean(  2022مصّور 
Photographer of the Year 2022)ا الفرنسیة، باإلجماع على ھذه اإلشادة بفضل . حاز بن تووار، القاطن في بولینیزی

تیھوبو   باسم  العالم، والمعروفة  في  وأكثرھا شھرة  األمواج  أكبر  إحدى  مواجھة  أمواج بصدد  راكب  تُظِھُر  مذھلة  صورة 
)Teahupo'o   .( 

). تّم افتتاح ھذه الفئة  Female Fifty Fathoms  )FFFفازت المصّورة األسترالیّة بروك بایك بالنسخة الثانیة من جائزة  
النساء على مشاركة اكتشافاتھّن المتّصلة بأعماق البحار. وقد تضاعف عدد التسجیالت خالل الّسنة الماضیة بھدف تشجیع  

بروك بایك في  ، تم تسجیلFFF. وفقا للقواعد التنظیمیّة الخاّصة بجائزة  2022مقارنة بسنة    2022في ھذه الفئة في عام  
ن المسابقة لجمیع على  بالنسبة  الحال  ھو  ومثلما  المحیطات.  بقضیة  والتزامھا  بعملھا  معجب  شخص  قبل  من  مسبٍق  حو 

فحسب،   OPYمن قبل لجنة تحكیم    -صور في المجموع    10  -، لم یتم االقتصار على تقییم صورھا   FFFالمترّشحات لمسابقة
رئیسھا ومدیرھا التنفیذي، مارك آي حایك. ُشِغَف والذي یقوده    Blancpainبل تّمت كذلك استشارة الوفد الخاص بعالمة  

بالغوص منذ صغر سنّھ، وھو یتعامل مع العدسة بنفسھ بھدف تخلید اكتشافاتھ الرائعة ألعماق البحار. كما ترّكز اھتمام كّل  
الفائزة في ھذه المسابقة، وعلى قدرتھا  Blancpainمن لجنة التحكیم وعالمة   التي قامت بھا  إلھام    على اإلنجازات  على 

 اآلخرین بھدف المساھمة في حمایة المحیطات. 
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ال تفّوت أّي فرصة اللتقاط صور لجمال أعماق البحار. تستخدم  باعتبارھا غّواصة ومصّورة متخّصصة، فإّن بروك بایك
فاظ على  ھذه المدافعة الشرسة عن المحیطات مھارتھا في التصویر الفوتوغرافي ألھداف توعویّة وتحسیسیّة بضرورة الح

 ثروات قاع البحر.  

المصنّفة ضمن مجموعة ساعات الغوص    Fifty Fathoms Bathyscapheساعة   بروك بایك وكمكافأة على ذلك، ستتلقّى
مم، بقرص أزرق ُمضيء. وھو مزّود   38. یتمیز ھذا الطراز الفوالذي، البالغ قطره Blancpainاألیقونیة الخاّصة بعالمة 

أ تقلیدّي  دّوار  القطعة على حركة  بإطار  التجاریّة. تحتوي ھذه  العالمة  السیرامیك من صنع  حادّي االتجاه یحمل حلقة من 
Blancpain 1150 " األوتوماتیكیة، وقد نُِقَش على كتلتھا الذھبیّة المتذبذبة اسمFemale Fifty Fathoms 2022." 

 

   الروابط والمعلومات:

 oceanographicmagazine.com/opy/#12 ،الكتشاف جمیع الصور التي فازت بجوائز وبلغت نھائیات المسابقة ،
 باإلضافة إلى أسماء الفائزین بالمسابقة وأعضاء لجنة التحكیم

 commitment.com-ocean-www.blancpain،  لمعرفة المزید عن التزامBlancpain  تجاه المحیطات 

 fathoms-fifty-www.blancpain.com/fr/collection،  الكتشاف مجموعةFifty Fathoms 
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