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مجلس حتكيم جائزة سالم العلي للمعلوماتية

دارين العلي

أعلنت جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية في 
مؤمتر صحافي مساء أمس 
األول، ع����ن أصحاب املواقع 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 
الذكية الت����ي نالت جائزتها 
ال� 14  لل����دورة  املعلوماتية 
لعام 2014 من ضمن املواقع 
والتطبيق����ات التي تصدرت 
تقرير اجلائ����زة ألفضل 50 
موقعا وتطبيقا األكثر انتشارا 
ف����ي الوط����ن العربي، حيث 
توزعت اجلوائز بني البحرين 
وقطر واإلمارات والسعودية 
واألردن والكويت، وسيتسلم 
الفائ����زون بأفض����ل املواقع 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 
الذكية جوائزهم من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في احلفل اخلتامي الذي 

يقام في ديسمبر املقبل.
وقال عضو اللجنة املنظمة 
العليا م.بسام الشمري »ان 
اجلائ����زة تخط����و خطوات 
تطويرية كبيرة في مرحلتها 

الثالثة من مسيرتها املنطلقة 
منذ 2001 مبا يواكب الركب 
العالم  املعلوماتي وتط����ور 
الهواتف  ث����ورة  التقني مع 
والتطبيق����ات الذكية فكانت 
خطوات اجلائزة التطويرية 
متوافقة مع هذا التقدم الكبير 
الذي يشهده عالم االتصاالت 
واملعلوماتية، مشيرا إلى أن 
ل����م يقتصر عملها  اجلائزة 
ط����وال تلك الس����نوات على 
رصد مستوى املعلوماتية في 
الوطن العربي فحسب وإمنا 
امتد للس����عي نحو االرتقاء 
بهذا املس����توى م����ن خالل 
املواقع  دعم تطوير تقنيات 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 

الذكية العربية«.
وأشار الشمري إلى ان آلية 
عمل اجلائزة املعلوماتية خالل 
الدورة ال� 14 والتي انقسمت 
إلى مرحلتني رئيسيتني هما 
مرحلة التأهيل وقام من خاللها 
فريق اجلائزة املعلوماتية الذي 
تكون من نخبة من متطوعي 
اجلائ����زة بعمليات احلصر 
والتصفية، ومرحلة التحكيم 
وقام م����ن خالله����ا مجلس 
حتكيم اجلائزة املعلوماتية 
بعمليتي التقدير والتدقيق، 
مشيرا إلى أن الدورة متيزت 
بانفرادها مبباش����رة عملية 
حتكيم اجلائزة املعلوماتية 
م����ن خالل تش����كيل مجلس 
الثانية  حتكيم عربي للمرة 

ف����ي تاريخ اجلائ����زة تألف 
من 11 عض����وا مثلوا 9 دول 
عربية منهم كبار املسؤولني 
في احلكوم����ات اإللكترونية 
الذكية والبحثية ومؤسسات 
املجتمع املدني التقني. بدوره 
اس����تعرض عض����و فري����ق 
اجلائزة املعلوماتية م.أحمد 
صفر إحصائي����ات اجلائزة 
املعلوماتية، وقال إن إجمالي 
عدد املواقع اإللكترونية التي 
مت حصرها 9018 موقعا من 
األكثر انتش����ارا في 18 دولة 
عربي����ة، وبلغ ع����دد املواقع 
الت����ي دخلت  اإللكتروني����ة 
مرحلة التأهيل 2231، ووصل 
عدد املواقع اإللكترونية التي 
تأهلت ملرحل����ة التقدير 50 
موقع����ا، ليحص����ل 5 مواقع 
إلكتروني����ة عل����ى اجلائزة 
املعلوماتي����ة. وتابع صفر: 
»فيما يخت����ص بالتطبيقات 
الذكية فقد مت حصر 10855 
تطبيقا األكثر انتشارا في 13 
دولة عربية، ودخل مرحلة 
التأهي����ل 821 تطبيقا ارتقى 
منه����ا ملرحل����ة التقدير 50، 
ليحصل 5 تطبيقات ذكية على 
اجلائزة املعلوماتية، مشيرا 
إلى أن حصول قائمتي املواقع 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 
الذكية عل����ى مراكزهم جاء 
بناء على معايير الشمولية 
والتنوع واجلودة وفقا لنسب 

تقييم مجلس التحكيم.

تسليم اجلوائز للفائزين خالل احلفل اخلتامي في ديسمبر املقبل

جائزة سالم العلي للمعلوماتية أعلنت املواقع اإللكترونية 
والتطبيقات الذكية الفائزة في دورتها  الـ 14

املواقع والتطبيقات 
اإللكترونية الفائزة

٭ موقع البوابة اإللكترونية حلكومة البحرين في املركز 
األول.

٭ موقع اخلطوط اجلوية القطرية في املركز الثاني.
٭ موقع ويب طب من اململكة األردنية الهاشمية في 

املركز الثالث.
٭ موقع قناة اجلزيرة من دولة قطر في املركز الرابع.

٭ موقع حكومة أبوظبي اإللكترونية من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في املركز اخلامس.

٭ تطبيق ويب طب من اململكة األردنية الهاشمية الذي 
حاز املركز األول.

٭ تطبيق شرطة دبي من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الذي حاز املركز الثاني.

٭ تطبيق نبض من الكويت الذي حاز املركز الثالث.
٭ تطبيق درب التابع لدائرة النقل في أبوظبي من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة الذي حاز املركز الرابع.
٭ تطبيق آيات القرآن الكرمي التابع جلامعة امللك سعود 

باململكة العربية السعودية الذي حاز  املركز اخلامس.


