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 ياسويوشي تشيبالمصور وكالة فرانس برس  2020جائزة "وورلد برس فوتو" للعام 

 

 مسابقة تميز فيهاوهي ، 2020بجائزة "وورلد برس فوتو" للعام  ياسويوشي تشيبا مصور وكالة فرانس برس فاز

 أربعة من مصوري الوكالة.

تشيبا التي اختارتها  تظهر صورة "ستريت فويس" لياسويوشي

تو" أفضل صورة للعام، شاباً يقف هيئة تحكيم "وورلد برس فو

بين متظاهرين أضواء هواتف محمولة وهو يلقي قصيدة  وسط

 يطالبون بحكومة مدنية في الخرطوم.

رفع مستوى في عالم ياسويوشي تشيبا إنها "الجائزة األ وقال

 ينب، ويسرني أن أكون الصحافي المحترف التصوير

وأنا مسرور أيضاً لدعم حصلوا على جوائز. المصورين الذين 

الشعب السوداني الذي يناضل من أجل إحالل ديموقراطية 

ي يشعر به المتظاهرون. ذال الشغفحقيقية. الصورة تعكس 

كنت أشعر وكأنني واحد منهم. لقد كنت شاهداً على إرادة شعب 

عيد ألنني كنت ا. أنا ستتزعزع، وال يمكن للعنف أن يكسره ال

 دفة. هذه الصورة نتيجةذلك مجرد صكان وهناك في ذلك اليوم، 

صعب تغطيته، ولما عمل فريق بكامله. السودان مكان من ال

كنت سأتمكن من تحقيق هذا العمل لوال مساعدة مكتب وكالة 

 .في الخرطوم فرانس برس"

 ،المصور الياباني المقيم في نيروبي ،درس ياسويوشي تشيبا

وير والهولوغرافيا في طوكيو. بدأ مسيرته المهنية في التص

أصبح مصوراً يعمل لحسابه  ، ثمصحيفة "اساهي شيبوم"

بدأ . 2007.الخاص عندما انتقل لإلقامة في كينيا في العام 

بالتعاون مع وكالة فرانس برس خالل أعمال العنف التي تلت 

وتوجه الى ساو باولو ومن ثم الى ريو دي جانيرو  2011العام انضم الى وكالة فرانس برس في  كينيا.االنتخابات في 

 .2016، وهو يعمل في نيروبي منذ العام 2013في 

ف ب فخورة بالفوز بهذه الجائزة المرموقة. العمل الالفت  "اوقال مدير األخبار في وكالة فرانس برس فيل تشتويند 

دائم لف ب ا ومهنيته. الجائزة دليل أيضاً على  التزام ا ؤوبدتشيبا دليل على موهبته وشجاعته وعمله القام به الذي 

ر أيضا نشعفريقيا. نحن إ المميزة فيلشبكة مصورينا  قديرحداث من مناطق صعبة على غرار السودان، وتأبتغطية 

ي هونغ حول االضطرابات ف قمنا بهاريبورتاجات التي النوعية الممتازة للتوقفت عند ن هيئة التحكيم بفخر كبير أل

 كونغ، وتغطيتنا لمواضيع الرياضة والبيئة".
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مالاير أود "نحن وقالت مديرة التصوير في فرانس برس 

أهميتها رزها تشيبا. وما يزيد من حأمسرورون لهذه الجائزة التي 

س بجائزة "وورلد برس المرة الثانية التي تفوز فرانس برأنها 

رونالدو شيميت في جائزة بعد  في غضون ثالث سنوات،فوتو" 

عن صورته لمتظاهر اشتعلت فيه النيران خالل  2018

فنزويال. وختمت أود صدامات مع شرطة مكافحة الشغب في 

. بالقول "أهنئ تشيبا الذي يعتمد دائما مقاربة إنسانية في عمله

ا الثالثة اآلخرين الذين حازوا جوائز لهذا مصورينكما أهنىء 

مقاربة مرسخة على األرض وفي يكافئ م مميز ا تكريذهالعام. 

نا في مختلف والعمل الذي يحققه مصوريبرز نوعية ، والزمن

 أنحاء العالم".

وحصل ثالثة مصورين آخرين من وكالة فرانس برس على 

 جوائز في مسابقة هذا العام.

فاز نيكوال عصفوري المقيم في بكين، بالجائزة األولى عن فئة إذ 

قصص" عن سلسلة الصور بعنوان "اضطرابات  –"اخبار عامة 

صوره أيضاً ضمن فئة جديدة  تشح. كما ر  "في هونغ كونغ

قصة العام لوورلد برس فوتو". وكان هذا العام بعنوان " تدراجأ  

عن عمله في  جائزة االمتيازعلى في السابق عصفوري حصل 

 .2020هونغ كونغ ضمن فئة "االخبار العامة" لصور العام 

جالء من حريق الغابات" لشون ديفي صورة "مركز اإلوحلّت 

صدقائها داخل أوالتي تظهر فيها فتاة ترتدي قناعا وتلعب مع 

في استراليا خالل الحرائق المستعرة التي  ضافةمركز است

 –شهدتها البالد، في المرتبة الثانية ضمن فئة "قضايا معاصرة 

ل عماأم عرض يتمتع ديفي المقيم في استراليا حيث يتوفردي". 

له بانتظام، بخبرة من أكثر من عشرين عاماً في تغطية اخبار 

 البالد.

فردي" عن صور "عرض الفوز لليفربول" التي يظهر  –كما حّل أولي سكارف في المرتبة الثالثة ضمن فئة "رياضة 

من مسابقة ض هوتسبور فيها مد بشري من مشجعي ليفربول انتشروا في الشوارع لالحتفال بفوز فريقهم على توتنهام

 عن الفئة نفسها. 2018في العام . وكان سكارف المقيم بالقرب من مانشستر فاز بطال اوروباأدوري 

  برس فرانس وكالة عن نبذة

 ةوالصور والنص بالفيديو وكاملة ،وكاملة ودقيقة سريعة تغطية توفر عالمية نباءأ وكالة برس فرانس وكالة
 رياضة،وال واالقتصاد، السياسة، الى والنزاعات الحروب من: العالمية لألحداث البيانية، والرسوم المتعددة والوسائط

 .والتكنولوجيا والعلوم الصحة مجاالت في المهمة التطورات الى وصوال الفنية، والعروض
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