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2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيجوائزفيالفائزینعناإلعالن
فئات المحترفین، المسابقة المفتوحة، مسابقة الطالب والشباب

© آدم فیرغسون

العاممصوربلقب(أسترالیا)فیرغسونآدمالشھیرالمصورفازوقد.2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيبجوائزالفائزیناسماءعناإلعالنالفوتوغرافيللتصویرالعالمیةالمنظمةیسر
معجنبإلىجنًبافئاتعشرفيالفائزینعنأیًضااإلعالنتمسوني.منالرقميالتصویرمعداتمنومجموعةأمریكيدوالر25000قدرھانقدیةوجائزة

المركزین الثاني والثالث في مسابقة المحترفین باإلضافة إلى الفائزین بشكل عام في المسابقات المفتوحة والطالبیة والشبابیة.

الرابطعلىمشاھدتھیمكنأفعالھم،وردودالفائزینالمصورینمعمقابالتیتضمناحتفاليفیدیوفيالفائزینأسماءأُعلنت
worldphoto.org/ceremony-2022

وسُتعرض،2022عاممنمایو2إلىإبریل13منالفترةفيبلندنھاوسسومرستفي2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيجوائزمعرضسُیفتتح
الكنديالمصورأعمالأیًضاالمعرضسُیقدمكماالمرشحین.وأفضلالفائزینللمصوریناإلضافیةالرقمیةالصورومئاتمطبوعةصورة300منأكثرفیھ

في التصویر الفوتوغرافي لھذا العام.الفائز بجائزة اإلضافة المتمیزة�������،الشھیر إدوارد

مصور العام
المتحدة.الوالیاتإلىالحدودلعبورانتظارھمأثناءاُلتقطتالمكسیك،فيللمھاجرینواألسوداألبیضباللونالذاتیةالصورمنسلسلةھو"المھاجرون"عملإن

كابلمعثالثيحاملعلىالتنسیقمتوسطةالكامیرابتركیبصورة،لكلالمشھدفیرغسونأعدحیثالصور،أصحابمعبالتعاونالسلسلةھذهُصورتوقد
لتشغیل الغالق ثم تراجع لیفسح المجال لألفراد الختیار لحظة التقاط الصورة والمشاركة في عملیة توثیق حیاتھم.

المتحدة.والوالیاتالمكسیكحدودإلىالجنوبیةوأمریكاالوسطىأمریكامنالمھاجروناندفعالمتحدة،الوالیاتفيالرئاسیةاإلدارةتغییربعد،2021فبرایرفي
مالحظةومعالمصورین.كامیراتفالشأضواءتغمرھمبأحبائھمویتشبثونأمتعتھمیحملونوھمالمتوترینالمھاجرینصوراإلعالموسائلفيوانتشرت
أيالمھاجرینتمنحالتيالصورالسیماالحدود،منالمكسیكيالجانبمنالصورفيواضًحانقًصاوجدأنھإالالمصورة،الصحافةھذهمثلألھمیةفیرغسون

نوع من التفویض.
ورینوساخواریزإلىللسفرالتكلیفعلىوحصلاالعتبار،فيالنقطةھذهواضًعاتایمزنیویوركصحیفةفيالتحریررئیسعلىالمشروعفیرغسونعرض

العملوكان"غیتو"،تشانارینوأولیفربرومبیرغآدمالفنانانعملمنالمشروعفينھجھاستوحىوقد.2021عاممنومایوأبریلشھريخاللیوًما11لمدة
غالقبزرالتحكمحریةللمرضىالفنانانأعطىحیثكوبافيالنفسیةلألمراضفالیجورینیھمستشفىمنھممعاصًرایھودًیاحًیا12عبربصریةرحلةعنعبارة

الكامیرا.

فيالمقیمینالمھاجرینمنواقتربفلوریسكروزمونیكاولورامیدیناجیاونوكروز،وسیلفیارودریغیز،إرنستوالمكسیكیینالصحفیینبرفقةفیرغسونذھب
واألسودباألبیضالفیلماختارخجًال.أقلفیھیكونونمریحمكانفيالصورةویلتقطلیعدمعھمویعملالمفجعةقصصھملیسجلالحدود،منبالقربالمالجئ
األشخاصمشاعرتعكسمثیرةذاتیةصوًراالناتجةالسلسلةتقدمللصورة.والعاطفیةالمعنویةالقیمةواختزالالخلفیةألوانمنالفوضويالمزیجإللغاءكطریقة

العالقین في الزمن وھم یبحثون عن حیاة أكثر ازدھاًرا وثراًء.

معالمكسیكیة-األمریكیةالحدودعندفیرغسونآدمفعلھ"ماالفائز:فیرغسونمشروععلىمعلًقا2021لعامالمحترفینمسابقةلجنةرئیسترومایكقالوقد
فيیساعدأنواالحتراماألخالقيللقصدیمكنكیفللغایةتوضحالذاتیةالصورمنالمجموعةوھذهبشدة.للمشاعرومثیرمرھفالمھاجرینمنواألسراألفراد
معینةسلطةالكامیراغالقكابلأعطاھممشروعھمواضیعآدممنحفحینبھا.التصویرُیتھمماغالًباالتيالخصوصیةوانتھاكللخداعبالتعرضالشعورتجنب
لكنللغایةأخرىبقصصأعجبناكحكامأنناورغمولطیفة.وھادفةجمیلةالفوتوغرافیةالصورھذهالصور.فيبھسیظھرونالذيالشكلواختیارالقرارالتخاذ

سلسلة آدم برزت من بینھا ألنھا تتحدث بدفء وبالغة عن أشخاص یمرون بالصعاب لكن یتمسكون باللباقة والحب بغض النظر عن المكان والثروة."
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وحینالشفقة.منبدًالالوجدانیةالمشاركةعلىتحثصورالتقاطالمھاجرین،معالتعاونخاللمنالسلسلةھذهفيحاولتقائًال:فوزهعلىفیرغسونعلقكما
وأمانةإنسانیةأكثرقصةوخلقالتھمیشروایةھدمھدفيكانالتصویر،عملیةفيالحریةمھاجركلومنحتالصورةالتقاطوقتعلىالسیطرةعنتخلیت
قدالعاممصوربجائزةالفوزإنأیًضا.عنھمبالنیابةالجائزةھذهواتلقىمعي،العملعلىوافقواالذینوالمرنینالشجعانلألفرادممتنإننيمعھا.التواصلویمكن

منح ھذه القصة حیاة إضافیة. فقد أتاح ألفراد ومشاھدین جدد التواصل مع القصص المھمة لألفراد الذین شاركوا قصتھم معي.

الفائزون في مسابقة المحترفین
ماتتراوحصورعشرةإلىخمسمنالمكونةاألعمالمنرائعةمجموعةلتقدیمالمحترفینمسابقةفيالفائزینالمصورینالخبراءالمحكمینمنلجنةاختارت

بین قصص عن األزمات السیاسیة وأزمات المناخ وحتى التأمالت الشخصیة في العائلة والخسارة وطرق مبتكرة لتصویر الحیاة الساكنة والطبیعة.

سوف یحصل جمیع الفائزین في مختلف الفئات على معدات التصویر الرقمي من سوني. وفائزو ھذا العام ھم:

التصمیم والھندسة المعماریة
الفائز: دوماجوج بوریلوفیتش (كرواتیا) عن سلسلتھ دورف

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني خافییر أرسینیالس (اسبانیا)، ویون تشي تشین (تایوان)

اإلبداع
الفائز: ألنیس ستاكل (التفیا) عن سلسلتھ رؤیا ناضجة

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني رفائیل نیل (المملكة المتحدة)، المركز الثالث سارة جریث (ألمانیا)

المشاریع الوثائقیة
الفائز: جان جراروب (الدنمارك) عن سلسلتھ أطفال التدھور االقتصادي في فنزویال

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني فابیان ریتر (ألمانیا)، المركز الثالث وین ماكنامي (الوالیات المتحدة)

البیئة
الفائز: شونتا كیمورا (الیابان) عن سلسلتھ الحیاة في فترة التغیر

المتأھلون للتصفیات النھائیة: جدعون مندل (جنوب أفریقیا)، المركز الثالث جیاكومو دورالندو (إیطالیا)

المناظر الطبیعیة
الفائز: لورینزو بولي (إیطالیا) عن عملھ الحیاة على األرض

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني أندریوس ریبشیس (لیتوانیا)، المركز الثالث جاریث إیوان جونز (المملكة المتحدة)

بورتفولیو
الفائز: ھیو فوكس (المملكة المتحدة) عن عملھ بورتفولیو

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني جولیان أندرسون (المملكة المتحدة)، المركز الثالث آنا نویباور (النمسا)

البورتریھ
الفائز: آدم فیرجسون (أسترالیا) عن عملھ مھاجرون

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني جورج تاتاكیس (الیونان)، المركز الثالث برنت ستیرتون (جنوب أفریقیا)

الریاضة
الفائز: ریكاردو تیلیس (البرازیل) عن سلسلتھ كواروب

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني آدم بیتي (أسترالیا)، المركز الثالث رومان فوندروش (جمھوریة التشیك)

الحیاة الساكنة
الفائز: ھارونا أوجاتا (الیابان) وجان إتیان بورتاي (فرنسا) عن سلسلتھما كوكبة

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني كلیتوس نیلسون نوادیكي (السوید)، المركز الثالث ألیساندرو جاندولفي (إیطالیا)

العالم الطبیعي والحیاة البریة
الفائز: میالن رادیسیكس (المجر) عن سلسلتھ قصة الثعلب

المتأھلون للتصفیات النھائیة: المركز الثاني فیدیریكو بوریال (إیطالیا)، المركز الثالث اوانا باكوفیتش (رومانیا)

العالمیةسونيجوائزكتابحّملأواإلنترنتعلىالفائزینمعارضزرفضًالالعاملھذاالنھائیةللتصفیاتوالمتأھلینالفائزینمشاریععنالمزیدلمعرفة
.2022الفوتوغرافيللتصویر

مصور العام للمسابقة المفتوحة

واختیرالتقني.الجانبفيالتمیزجانبإلىبارزةبصریةقصةتوصیلعلىلقدرتھاالفائزةالصوراختیرتوقدالفردیة.الصوربقوةالمفتوحةالمسابقةتحتفي
بقیمةنقدیةجائزةوسیتلقىالمفتوحةللمسابقة2022لعامالعاممصورلیكونالمفتوحةالمسابقةبفئاتفائزینعشرةبینمنالمتحدة)(المملكةویلسونسكوت

العالمي.مستوىعلىوالعرضسونيمنالرقميالتصویرمعداتإلىباإلضافةأمریكي،دوالر5,000
حصانواألسوداألبیضباللونالصورةتعرضحیثالبریة.والحیاةالطبیعيالعالمفئةفيالمشاركةالغضبإدارةالقویةالفوتوغرافیةصورتھعنسكوتفاز

وحل،بركةفينفسھالفحلالحصانغطسمنقصیروقتبعدالصورةاُلتقطتكولورادو.غربشمالفيترابیةعاصفةیثیرباألوساخمغطىبريموستانغ
لیحمي نفسھ من حشرات الصیف، وھو یدب بأقدامھ على األرض لیعرف الذكور المنافسین أنھ مستعد للقتال من أجل مكانھ عند حفرة میاه قریبة.

للتصویرالعالمیةسونيجوائزفي2022المفتوحةللمسابقةالعاممصورجائزةعلىالغضبإدارةعملحصولللغایة"یشرفنيفوزه:علىمعلًقاسكوتیتحدث
وحفظالحمایةتحدیاتإلىالصورةفيالتوتریرمزكماالبریة.للحیاةونقیةدینامیكیةتجربةالبریةفيالموستانغحصانسلوكمشاھدةكانتلقدالفوتوغرافي.
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،2022نھایةوبحلولالعامة.األراضيمنوُتزالمسبوقةغیربأعدادالقیمةالحیواناتھذهُتكدسحیثاألمریكي،الغربفيالبریةاألحصنةتواجھالتيالذات
سیكون عدد األحصنة البریة في األسر أكبر من عدد األحصنة البریة الحرة.

مصور العام في مسابقة الطالب
بقیمةسونيمنتصویرمعداتعلىوحصلالطالب،مسابقةفي2022عاممصورجائزةعلىالصورإلبداعالھولندیةاألكادیمیةمن(ھولندا)بومإزراحصل

تقدیمعلىالطالبشجعالذي"االتصاالت"المسابقةلموضوعاستجابةأبدعھاالتيھولندا،ھویةسلسلةعنبومعلىاالختیاروقعلمؤسستھ.یورو30,000
علىیحافظونھولندافيمتالصقةمجتمعاتسكانإزراصورالفائزةسلسلتھفيالعالم.معیوثقونھ،الذيالشخصتفاعلأوتفاعلھم،كیفیةعلىتركزقصة

أسلوب تقلیدي في المعیشة، ویعرض في الصور زیھم التقلیدي الذي یتمیز بالتفاصیل االستثنائیة وعالقتھم بالتاریخ الثقافي الھولندي.

طموحك،تتبعفعندماوالروح.القلبصمیممنتأتيقصصلروایةالمتوقعة،غیراألمورتصویرأھمیةليأكدالجائزةبھذهالفوز"إنقائًال:فوزهعلىبومعلق
یصبح لكل شيء تفعلھ مغزى أكبر وغالًبا ما یلقى نجاًحا أكبر."

مصور العام في مسابقة الشباب
القمر.ضوءصورتھعنالشبابمسابقةفي2022عاممصورلجائزةالمسابقةفئاتفيفائزینستةبینمنعاًما)18(فیتنام،نوینترايعلىاالختیاروقع

لتقبلتطلعھعنویعبرالشابعلىالضوءتسلیطإلىیرمزالقمرضوءیرمزُمھملة.خلفیةأمامصناعيقمربضوءیستمتعشاًباالفوتوغرافیةالصورةتعرض
عیوبھ. ھذه الصورة ھي جزء من سلسلة تبحث في التأمل في الذات والتوق لكسر القوالب واالحتفاء بعیوب وشوائب المرء.

بأنوطموحشابكفنانوفخورللغایةمتحمس"أنافوزه:علىمعلًقاترايوقالعالمي.وعرضسونيمنرقميتصویرمعداتعلىترايیحصلسوف
الفوتوغرافي."تصویريفيللتقدمالزخمھذاوسأستغلبتواضعالجائزةھذهأقبلإننيالشباب.مسابقةفي2022عاممصورألكونعلّيوقعقداالختیار

اإلسھام المتمیز في التصویر الفوتوغرافي
المصورینأنجحمنواحًداإدواردیعد.�������إدواردالمعروفالكنديالمصورإلىالعاملھذاالفوتوغرافيالتصویرفيالمتمیزاإلسھامجائزةذھبت

الشاسعةالطبیعیةللمناظرمذھلةصورفيإدواردیصورحیثالكبیرة.البیئیةواألزمةالصناعیةللمشاھدالشاملةبصورهمعروفوھوالعالم،فيالمعاصرین
فيتقطرالممتدةالمدنیةوالمبانيجافةمائیةومسطحاتمتناثرةجبلیةلسالسلمشاھدعارًضاوالدمار،التحتیةللبنیةالھائلالحجمویكشفاإلنسانغّیرھاالتي

لوحات تجریدیة تصویریة من األشكال واأللوان.

للصورالفناناختیارویركز.2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيجوائزمعرضضمنالحجمكبیرةفوتوغرافیةصورةعشرةاثنتيمنأكثرُعرض
)2009(وبترول)2013(ومیاه)2016(الملحوأحواض)2018(أنثروبوسینمنھاعاًما.40تفوقالتيالمھنیةمسیرتھمدارعلىلھمھمةأعمالعلى

الطبیعیةالمناظرعلىنظرةوھي)،2022(أفریقیاالمقبلةإدواردسلسلةمنصوًرامرةألولسُتعرضذلك،إلىباإلضافة).1985(الحدیدالسككوطرق
األفریقیة والمناطق التي تغیرت بسبب استخراج الموارد.

2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيجوائزمعرض
وسُتعرض.2022عاممنمایو2إلىأبریل13منالفترةفيبلندنھاوسسومرستفي2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيجوائزمعرضسُیفتتح

(أوروجواي)ألبارینجابابلو2020عاممصوربجائزةللفائزفردیةعروضإلىباإلضافةالفئاتبجوائزوالفائزینالعاممصوربجوائزالفائزینأعمالفیھ
المتحدة).(المملكةإیستونكریج2021عاممصوربجائزةوالفائز

للخطرالمعرضةوالمناطقالطبیعیةللمناظرفوتوغرافیةصوربینیجمععملوھيالمقاومة،بذورالفائزةسلسلتھمنالصورمنمختارةمجموعةبابلویعرض
واألسوداألبیضباللونالبورتریھصورمندستةإیستونیعرضبینماعلیھا.للحفاظیقاومونالذینللناشطینبورتریھوصورالزراعیةوالصناعةالتعدینمن
شمالفيللمجتمعاتالخاطئوالتمثیلالتصویرفيالمشروعویتأملبالكبیرن.فيبإحكامالمتماسكتوببانكحيسكانتصورالتيتوب،بانكسلسلتھمن

إنجلترا، ویستكشف قصص وتجارب السكان المحلیین من خالل الصور والنصوص المرافقة من كتابة الشریك في المشروع الكاتب واألكادیمي عبد العزیز حافظ.

الرابط:خاللمنللمشاھدةمتوفر2022الفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيلجوائزالرقميالمعرض
www.worldphoto.org/virtualexhibition2022

2022المحترفینلمسابقةالمرشحینأفضلوقوائمالنھائیةللتصفیاتالمتأھلون

التصمیم والھندسة المعماریة:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

خافییر أرسینیالس، إسبانیا
یون تشي تشین، تایوان

دوماجوج بوریلوفیتش، كرواتیا
قائمة أفضل المرشحین:
جایسون أو، ھونغ كونغ
سیرینا دزینیس، أسترالیا

خالد نجیب، فلسطین
رینیھ كاسیو شولز، ألمانیا

مارك ھینلي، المملكة المتحدة

البیئة:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

شونتا كیمورا، الیابان

اإلبداع:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:
رفائیل نیل، المملكة المتحدة

ألنیس ستاكل، التفیا
سارة جریث، ألمانیا

قائمة أفضل المرشحین:
إیوانا مولدوفا، رومانیا

بیتر فرانك، ألمانیا
ھیو كینسیال كننجھام، المملكة المتحدة

جولیا أوفشینیكوفا، روسیا
ماریوس یونوت سكارالت، رومانیا

ألیخاندرا أراجون، المكسیك

المناظر الطبیعیة:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:
أندریوس ریبشیس، لیتوانیا

المشاریع الوثائقیة:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

جان جراروب، الدنمارك
فابیان ریتر، ألمانیا

وین ماكنامي، الوالیات المتحدة
قائمة أفضل المرشحین:

ألیخاندرو سیجارا، فنزویال
ھافارد بیالند، النرویج

كیاو زي یار لین، میانمار
أندریا بیتانشیني، إیطالیا
موسیس أوموجو، ألمانیا

:بورتفولیو

http://www.worldphoto.org/virtualexhibition2022


جیاكومو دورالندو، إیطالیا
جدعون مندل، جنوب إفریقیا

قائمة أفضل المرشحین:
لیفن إنجیلین، بلجیكا

مھدي محبي بور، جمھوریة إیران اإلسالمیة
جیھ ھنري فیر، الوالیات المتحدة

كیكوه ماتسورا وكازوكي آیدي، الیابان

:البورتریھ
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

جورج تاتاكیس، الیونان
آدم فیرغسون، أسترالیا

برنت ستیرتون، جنوب إفریقیا
قائمة أفضل المرشحین:

فالدیمیر فرومین، االتحاد الروسي
جوان رامون مانشادو، أسبانیا

فیلیب والتر ویلمان، الوالیات المتحدة
أریشینا نادیجدا، االتحاد الروسي

الحیاة البریة والطبیعة:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

میالن رادیسیكس، المجر
اوانا باكوفیتش، رومانیا
فیدریكو بوریال، إیطالیا
قائمة أفضل المرشحین:

باوال الي، إیطالیا
آرون كوبوسوامي موھانراج، المملكة المتحدة

دیبورا لومباردي، إیطالیا
جرایم بوردي، المملكة المتحدة

أمین مزیان، أسبانیا

جاریث إیوان جونز، المملكة المتحدة
لورنزو بولي، إیطالیا

قائمة أفضل المرشحین:
مارتن بروین، الوالیات المتحدة

میخائیل إجناتس، التفیا
جوناس دالي، البر الرئیسى للصین

مانویل إنریكي جونزالیس كارمونا، إسبانیا
مجید حجتي، جمھوریة إیران اإلسالمیة

میالن رادیسیكس، المجر

الریاضة:
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

رومان فوندروش، جمھوریة التشیك
آدم بریتي، أسترالیا

ریكاردو تیلیس، البرازیل
قائمة أفضل المرشحین:

أندریھ بیتومي أفیال، البرازیل
برادلي كاناریس، أسترالیا
خیسوس أرفیزو، المكسیك

بان لیاو، البر الرئیسى للصین
لویس تاتو، أسبانیا

المتأھلون للتصفیات النھائیة:
آنا نویباور، النمسا

جولیان أندرسون، المملكة المتحدة
ھیو فوكس، المملكة المتحدة

قائمة أفضل المرشحین:
لوكا لوكاتیللي، إیطالیا

سارة جولي، جمھوریة إیران اإلسالمیة
أدریس لطیف، الوالیات المتحدة

میكوواج مارسزوك، بولندا
مارلینا فالدتھاوزن، ألمانیا

الحیاة الساكنة
المتأھلون للتصفیات النھائیة:

كلیتس نیلسون نوادیكي، السوید
ھارونا أوجاتا (الیابان) وجان إتیان بورتاي (فرنسا)

ألیساندرو جاندولفي، إیطالیا
قائمة أفضل المرشحین:

بنس كالمار، المجر
سیلین بانیتییھ، فرنسا

جرازیال سیرفیرا نونیس، البرازیل
إیتشیو أوسوي، الیابان

رینیس ھوفمانیس، التفیا



2022المفتوحةالمسابقةفيالمرشحینأفضلوقوائمالفئاتفيالفائزون

الھندسة المعماریة:
الفائز بالفئة:

أنتوني تشان، ھونغ كونغ
قائمة أفضل المرشحین:

بریان فیلد، المملكة المتحدة
فرانشیسكا شامبارروتو، إیطالیا

جیرھارد ھوك، ألمانیا
جولیو كاستي، إیطالیا
جونتر كلیبر، ألمانیا

جونمینغ تشین، البر الرئیسى للصین
خان لو فیت، فیتنام

كلودیا تشویستك، بولندا
كالوس لینزن، ألمانیا

ماركوس إیك، النرویج
محمد نجیب بن عبد الرحمن، سنغافورة

أوتي-كریستا سكیرھاغ، ألمانیا
وونیونغ تشوي، جمھوریة كوریا

زینب امیرھان، تركیا

أسلوب الحیاة:
الفائز بالفئة:

أوتساب أحمد عكاش، بنغالدیش
قائمة أفضل المرشحین:

كاثرین فولز، المملكة المتحدة
دانییال جایمي دیاز، كولومبیا

دافید أجوستیني، إیطالیا
ھایكون لیانغ، البر الرئیسى للصین

ھند وھدان، مصر
إیفو كیابیس، سلوفاكیا
كانتایا نیو، سنغافورة
كیشور شریسثا، نیبال

مارینا التانزي، األرجنتین
عثمان ماس أوغلو، تركیا

روني سوسلو، تركیا
تكسیما الكونزا ناستیرا، إسبانیا

الموضوع:
الفائز بالفئة:

لیوناردو رییس غونزالیس، المكسیك
قائمة أفضل المرشحین:

ألكساندرا جاربارتشیك، بولندا
أندریھ بوتو، البرتغال
ھولجر بوكر، ألمانیا

جوناس ستراندبیرج، السوید
كالوس لینزن، ألمانیا

مارینا زاریجورودتسیفا، المملكة المتحدة
مارتن راول، المملكة المتحدة

ماریا سابیجو، بیالروسیا
ماسومي شیوھارا، الیابان

باولو باكانییال، إیطالیا

السفر:
الفائز بالفئة:

تاین نوین فوك، فیتنام
قائمة أفضل المرشحین:

ألیساندرو أكوردیني، إیطالیا
أشوك جدواني، الھند

كلودیا ماجناني، إیطالیا
دارشان جاناباثي، الھند

إدوارد جوتیسكو، رومانیا
فرانسوا فیلیب، فرنسا

ھونغ نوین، فیتنام
ھو بن نوین، فیتنام

إیوان ماغا، روماني

اإلبداع:
الفائز بالفئة:

إیزابیل سالمون، المملكة المتحدة
قائمة أفضل المرشحین:

عباس فاالدي، جمھوریة إیران اإلسالمیة
كالیب ني أودارتي آري، غانا
كلیر روبینز، المملكة المتحدة

جیما بیبر، المملكة المتحدة
ھانا لیسافا، ألمانیا

یاتسیك أورزیل، بولندا
بییر بورتوالنو، فرنسا

ریان روجرز، الوالیات المتحدة
ساوامارو بوكیرو، الیابان

شابنام مالكي، جمھوریة إیران اإلسالمیة
فالنتینا سیبریاني، فنزویال

فانیسا فیرفاكس-وودز
وھنري ووید، المملكة المتحدة

:الحركة
الفائز بالفئة:

رایدو نورك، إستونیا
قائمة أفضل المرشحین:

كارولین كیرسلي، المملكة المتحدة
تشین لیونغ تیو، سنغافورة

كریستین أبیل، الوالیات المتحدة
ھیروكي نوتزي، الیابان

إیزابیال إیسیفیري، فنزویال
إیزابیال لیسون، بولندا

یواكیم كینر، ألمانیا
أوسكار سیغیل، تشیلي

سمیران تشاكرابورتي، بنغالدیش
شیلوه جارسیا، المكسیك
توموھیكو فوناي، الیابان

ییمینغ یانغ، البر الرئیسى للصین
زینھوان زو، البر الرئیسى للصین

البورتریھ:
الفائز بالفئة:

سیمون كورالیني، إیطالیا
قائمة أفضل المرشحین:

دافید لیمونتا، إیطالیا
إلین كالین، إسرائیل

فرانشیسكو فانتیني، إیطالیا
ماریا جوتو، مولدوفا

ماثیو براون، جنوب إفریقیا
أولغا أوربانیك، بولندا

أوین ھارفي، المملكة المتحدة
سیافوش إجاللي، جمھوریة إیران اإلسالمیة

سیمون مورفي، المملكة المتحدة
توم بارنز، المملكة المتحدة

واغنر بینا، البرازیل

المناظر الطبیعیة:
الفائز بالفئة:

فیسنتي أنسوال، إسبانیا
قائمة أفضل المرشحین:

أنارجیروس دیكافاالس، الیونان
سیجدیم أییلدیز، تركیا

فرناندو فامیاني، إیطالیا
ھال غیدج، الوالیات المتحدة

جولیان فیس، فرنسا
لویس مانویل فیالرینیو لوبیز، إسبانیا

مانویل شمیت، ألمانیا
ماركو فروم، فنلندا

مارتن مورافیك، جمھوریة التشیك
مظفر مراد إلھان، تركیا
أولیفییھ فوجوین، فرنسا

بیتر الیر، المجر
ستیوارت تشیب، أسترالیا

تیم ھودجز، المملكة المتحدة

العالم الطبیعي والحیاة البریة:
الفائز بالفئة:

سكوت ویلسون، المملكة المتحدة
قائمة أفضل المرشحین:
ألبرت بیوخوف، ھولندا

أمیش تشاجان، زامبیا
أنطونیو كویلو، البرتغال

بریس تریبیولیت، سویسرا
دینورا جراو، المكسیك

إیوا جیرماكوفیتش، بولندا
جیمس كرومبي، أیرلندا

جیسیكا موھن، ألمانیا
لیكي یانغ ما، البر الرئیسى للصین

مارتن ھاریس، المملكة المتحدة
میمو جومیز، كولومبیا

راكیل إینیز كوریا كییزا، إسبانیا
توماس باري، أیرلندا

تیھو تریشكوف، الوالیات المتحدة

تصویر الشارع:
الفائز بالفئة:

إتیان سوشون، فرنسا
قائمة أفضل المرشحین:

عساف شارون، إسرائیل
بیاتریس كوالدو أوریف، إسبانیا

دافید بونالدو، إیطالیا
إلیاس ساركیز، األرجنتین

امري شاكماك، تركیا
جوناثان وایت، المملكة المتحدة

خوان كروز أولیفیري، األرجنتین
لي تینغ، تایوان

لودوفیك لو جیادیر، فرنسا
میغیل أنجیل مینجویز كوریال، إسبانیا

نینا تابیرج، ألمانیا
سید علي، جمھوریة إیران اإلسالمیة

شون وانغ، البر الرئیسى للصین

2202الطالبمسابقةفيالمرشحینأفضلقوائم

ایدن مرغاتروید، جنوب أفریقیا
أكادیمیة ستیلینبوش للتصمیم والتصویر

ألكاسندر كومیندا، كندا
جامعة آلتو، فنلندا

أنجیال ستول، أسترالیا
جامعة ولونجونج

كریس روساس فارجاس، الوالیات المتحدة األمریكیة
بارسونز

دینیس موبانجا كابوي، زامبیا
جامعة أوبن ویندو في زامبیا

2202الشبابمسابقةفيالمرشحینأفضلقوائم

التكوین والتصمیم: إالیجا بابتیست، الوالیات المتحدة األمریكیة

تصویر الشارع: زیناو شي، البر الرئیسي للصین

المناظر الطبیعیة: إیمري ساندرسون، كندا

الثقافة والسفر: كامیرون بورغ، أسترالیا

العالم الطبیعي والحیاة البریة: ریھان موندرا، الوالیات المتحدة األمریكیة



إزرا بوم، ھولندا
األكادیمیة الھولندیة إلبداع الصور

أوریل ناكشیلي مارتینز، األرجنتین
ENFOللتصویرالوطنیةالمدرسة

ساتشي دیشموخ، الھند
أكادیمیة نوفا للفنون الجمیلة، إیطالیا

سیرجي برونین، روسیا
مدرسة دوك دوك دوك للتصویر الحدیث

شو ھان، البر الرئیسى للصین
جامعة نانجینج للفنون

البورتریھ: تراي نوین، فیتنام

صور حرة: بنجامین جویل، الوالیات المتحدة األمریكیة

التواصل الصحفي
لمزیٍد من المعلومات، یرجى التواصل مع:

press@worldphoto.orgاإللكترونيالبریدعلىبروكبولي/میزراھيإنبال

تنویھ إلى السیدات والسادة المحررین:

نبذة عن جوائز سوني العالمیة للتصویر
تعد جوائز سوني العالمیة للتصویر والتي أطلقتھا المنظمة العالمیة للتصویر الفوتوغرافي، إحدى أبرز الفعالیات المدرجة على أجندة التصویر الفوتوغرافي على مستوى العالم. وتعتبر ھذه الجوائز التي

الفنانینأعماللنشرعالمیةفرصةتوفرالجوائزھذهبأنفیھشكالمماالمعاصر.التصویرعالمیجسدهلماحیةرؤیةتوفروھيالفوتوغرافيالتصویرلفنالعالميالصوتبمثابةعاماً،15منذانطلقت
الناشئین والمحترفین على حد السواء. وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھذه الجوائز تكرم الفنانین األكثر تأثیراً من خالل المساھمة البارزة في جوائز التصویر الفوتوغرافي، ومن ضمن الفنانین الذین تم تكریمھم

إدوارد برتنسكي ومارتن بار وویلیام إیغلیستون ونداف كاندر. وتعرض الجائزة أعمال الفائزین ومرشحي القوائم القصیرة في معرض سنوي في سومرست ھاوس، لندن.

worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition #sonyworldphotographyawards #swpa #swpanews

2022تحكیمھیئة
مسابقة المحترفین: راھاب أالنا، قیم فني وناشر، مؤسسة الكازي للفنون، نیودلھي، وأنجیال فیریرا، فنانة وقیمة مستقلة وكاتبة وُمعلمة، ودیبوراه كلوتشكو، مدیرة تنفیذیة وكبیرة القیمین الفنیین في متحف

فنون التصویر الفوتوغرافي في سان دییجو، كالیفورنیا، وریتشموند أورالندو مینساه، مؤسس ومدیر إبداعي في مجلة مانجو، غانا، ومایك ترو، قیم فني مستقل ومحرر صور ورئیس ھیئة التحكیم.

المسابقة المفتوحة ومسابقة الشباب: ھیدیكو كاتاوكا، مدیر التصویر الفوتوغرافي في نیوزویك جابان

مسابقة الطالب: كولین زیروینسكي، مصور ومؤسس مجلة نویس، الوالیات المتحدة.

آدم فیرغسون
مصور العام

آدم فیرغسون ھو مصور أسترالي تستكشف أعمالھ الصراع والقضایا االجتماعیة المھمة. آدم حاصل على شھادة بكالوریوس اآلداب من كلیة كوینزالند للفنون في جامعة جریفیث بأسترالیا ویعیش حالًیا ما
بین مدینة نیویورك وسیدني. ویعمل على بحثین، یومیات حروب عن عملھ في أفغانستان، وصورة بورتریھ معاصرة عن أجمة أسترالیا وتراثھا االستعماري.

www.adamfergusonstudio.com

سكوت ویلسون
مصور العام في المسابقة المفتوحة

WilsonAxpe(أوویلسونسكوت Photography(علىالقولونسرطانمنالرابعةللمرحلةالكیماويالعالجأجبرهأنبعد2016فيالبریةللحیاةالفوتوغرافيالتصویروبدأاسكتلندافيُولد
بالصورمخلًصامناصًراوصاراألمریكیةالبریةموستانجأحصنةوبھجةجمالعلىتعّرفھناك،ومنلسیارتھ.الواقيالظلتحتكولورادوفيالبریةالحیاةصوربالتقاطوبدأالشمسضوءتفادي

WilsonAxpeاسمتحتصورهینشرالذيسكوتالبریة.األحصنةعلىللحفاظ Photographyكولورادو.بدنفر،6معرضفيمقیمفنانھوwww.wilsonaxpe.com

إزرا بوم
مصور العام في مسابقة الطالب

لھویتناإجاباتعلىللعثورالرحلة؟ھذهفيالمدربالعقلیساعدناأنیمكنوكیفلھاُخلقناالتيالحیاةوماعلیھ،نحنماعلىجعلناالذيومانحن،مناإلنسان"."ھویةمعنىعنصوريفيأبحث
www.ezrabohm.comلإلنسان.الروحيوالوعيوالثقافةالتاریخأصور

إدوارد برتنسكي
اإلسھام المتمیز في التصویر الفوتوغرافي

غاغینھایمومتحفللفنون،المتروبولیتانومتحفالمعاصر،الفنومتحفلكندا،القوميالمتحفمثلالعالم،بأنحاءكبیًرامتحًفا60منأكثرمجموعاتفيبرتنسكيإلدواردالفوتوغرافیةالصورتعرض
فيالعامالحاكموجائزةتیدجائزةإدواردإنجازاتوتشملكالیفورنیا.فيأنجلوسلوسمقاطعةفيالفنونمتحفومتحفلندن،فيالمعاصرتیتومعرضمدرید،فيصوفیاریناومتحفنیویورك،في

التصویرمھرجانكونتاكت:إدارةمجلسفيعضوإدواردكندي.فیلمألفضلروجرزوجائزةبوكبینيرولوفوجائزةأرلز،دریكونتريفيریتشأوتوجائزةواإلعالمیة،البصریةالفنون
أوفماسترجائزةعلى2018فيإدواردحصلكما.2008فيللفنونإنفینیتيبيسيآيجائزةعلىوحاز2006فيكنداوسامعلىوحصلریرسون.صورومركزلتورونتو،الدوليالفوتوغرافي
لإلنجازلوسيوجائزةنیویوركفيالكندیةللرابطةالسنویةبوللیفمابلفعالیةفي2019فيلیترزآندآرتسجائزةعلىحصلكماموزاییك.معھدمنباترونبیسوجائزةلندنفوتومنفوتوغرافي

فنفينشطمحاضروھوفخریةدكتوراهشھاداتثمانيحالًیاإدواردیحمل).2020(الملكیةالفوتوغرافيالتصویرلجمعیةالشرفیةالزمالةعلىمؤخًراوحصل.2019لعامالوثائقیةاألفالمتصویرفي
www.edwardburtynsky.comالفوتوغرافي.التصویر

كریغ إیستون
والھویةاالجتماعیةبالسیاسةمتعلقةقضایاتستكشفالمدىطویلةوثائقیةمشاریًعایصوروھوالوثائقي.مجالفيمتعمقةوأعمالھعدةجوائزعلىحاصلعالميفوتوغرافيمصورھوإیستونكریغ

قائمةممارساتفيوالصوتوالصورالكلماتلتضمینآخرینمعبالتعاونغالًباویعملالقصص،لروایةالصحفیةالتحقیقاتوأسالیبالطبیعیةوالمناظرالبورتریھفنبینأعمالھتجمعبالمكان.والشعور
یتنقلسوفاإللكتروني.موقعھعبرللشراءموقعةنسخویتوفربوكس،جوستنشردارمعتوببانككتاب2022فبرایرفيكریغنشروالتاریخ.المعاصرةالتجربةبینقصةتنسجاألبحاثعلى

www.craigeaston.comثاتشر.أطفالمشاریعھمنواحدجانبإلىثنائيعرضضمنالمتحدةالمملكةأنحاءلیجوبھاوسسومرستفيالفرديعرضھبعدإیستونكریغعرض

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition
http://www.adamfergusonstudio.com
http://www.wilsonaxpe.com
http://www.ezrabohm.com
http://www.edwardburtynsky.com
http://www.craigeaston.com


بابلو ألبارینجا
امتیازعلىوحاصلجیوجرافیكناشیونالفيمستكشفھوبابلوالالتینیة.أمریكافياإلنسانحقوققضایایستكشفبصریةقصصوراويوثائقیةأفالممصورھو)1990(مونتیفیدیو،ألبارینجابابلو
للخطرالمعرضةالمجتمعاتمنالعدیدفھناكالالتینیة.أمریكافياألصلیینالسكانعلىتؤثرتزالالالتياالستعماریةالعملیةوتصویرودراسةتفحصفيكمصورعملھبابلوكّرسبولیتزر.مركزمن

www.pabloalbarenga.comالمكثفة.والزراعةوالخشبالمعادنمثلمناطقھا،فيالطبیعیةالمواردالستغاللتھدفالتيالضخمةالتطویرمشاریعبسبب

نبذة عن المنظمة العالمیة للتصویر الفوتوغرافي
الصورأفضلتكریمخاللمنالفوتوغرافيالتصویرعالمعلىالضوءإلقاءإلىدولة،180منأكثرفيعملناخاللمنونھدفالفوتوغرافي.بالتصویرالخاصةللمبادراتعالمیةمنصةھي

والمصورین في العالم. نحن فخورون بتوطید عالقاتنا بشكل مستمر مع الفنانین والشركاء من رواد القطاع في العالم. وتستضیف المنظمة العالمیة للتصویر الفوتوغرافي مجموعة من الفعالیات على مدار
منمجموعةعنعبارةوھي–PHOTOFAIRSمعارضوالعالم،فيالفوتوغرافيالتصویرمجالفيالرائدةالمسابقاتإحدىتعدالتيالفوتوغرافيللتصویرالعالمیةسونيجوائزمنھاالعام؛

worldphoto.org.wwwاإللكترونيالموقعزیارةیرجىللتصویر،العالمیةالمنظمةحولالتفاصیلمنلمزیدالفوتوغرافي.التصویرفيالرائدةالدولیةالفنیةالمعارض

نبذة عن شركة سوني
شركة سوني متخصصة في الترفیھ اإلبداعي بأساس متین من التكنولوجیا. وما بین خدمات األلعاب والشبكات إلى الموسیقى والصور واإللكترونیات وأشباه الموصالت والخدمات المالیة؛ تھدف سوني إلى

sony.com/enالمعلومات:منلمزیدوالتكنولوجیا.اإلبداعبقوةالعالمفيالقویةالعواطفإشاعة

نبذة عن شركة سوني لمنتجات وحلول التصویر
شركة مملوكة بالكامل لشركة سوني وھي مسؤولة عن منتجات التصویر وحلولھ، بدًءا من كامیرات المستھلك الھاوي، والحلول التي تركز على منتجات البث واالستخدام االحترافي، وحتى التي تستخدم

في األغراض الطبیة الدقیقة.

نبذة عن شركة سوني
تعد شركة سوني كوربوریشن مسؤولة عن أعمال منتجات وحلول اإللكترونیات في مجموعة سوني. وبرؤیة "االستمرار في تقدیم فلسفة الكاندو اآلنشین الیابانیتین في جمیع أنحاء العالم من خالل السعي

sony.netالمعلومات:منلمزیدالمتنقلة.واالتصاالتوالتصویروالصوتالمنزليالترفیھمثلمجاالتفيوخدماتمنتجاتسونيتقدمالجدیدة،والتحدیاتالتكنولوجیاوراء

حقوق الصور
من الیسار إلى الیمین:

صورة فوتوغرافیة من تصویر ستیفاني سوالنو وآدم فیرغسون
صورة فوتوغرافیة من تصویر إدواردو بینافایدس وآدم فیرغسون
صورة فوتوغرافیة من تصویر أمریكا یانیرا لوبیز وآدم فیرغسون

http://www.pabloalbarenga.com
http://www.sony.com/en/

