أسئلة وأجوبة
 .1لماذا تم إطالق األلعاب الحكومية؟
على مستوى الحكومة ،تنافس حكومة ديب لتكون من أ كثر الحكومات ريادة وتميزا ً يف العالم ،وتأيت فكرة
األلعاب الحكومية كأول مبادرة نوعية يف العالم وتعد فرصة لجميع فرق العمل يف الحكومة لترسيخ مبدأ
العمل الجماعي وروح الفريق الواحد واختبار القدرات يف توحيد الجهود والتفاعل بين الزمالء من خالل
منافسة متميزة من الناحيتين الذهنية والجسدية.
على المستوى المجتمعي ،تهدف إمارة ديب إىل تعزيز الحفاظ على نمط حياة صحي بين األفراد ،وإن من شأن
األلعاب الحكومية أن تحدث حرا كا ً مجتمعيا ً يحفز المجتمع على مزيد من النشاط البدين .وكذلك ،وكمبادرة
حل المشكالت ،والتفكير الناقد ،والقدرة
رائدة ،أن يتم تعزيز النشاط الذهني أيضا ً مما يولّد مهارات منها مهارات ّ
على توظيف مختلف األدوات لتحقيق األهداف.
 .2من هي الجهات المشاركة يف هذه المبادرة؟
تم تسجيل مشاركة أ كثر من  051فريقا ً تمثل  69جهة حكومية على المستوى المحلي واالتحادي يف دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
 .3كيف يتم تصنيف الفرق المشاركة؟
سيتوىل مدراء عموم الجهات الحكومية تشكيل فرق مؤسساتهم حيث يتم تشكيل فريق من  5إىل  7أفراد للسيدات

وفريق من  5إىل  7أفراد للرجال للمشاركة يف المسابقة النهائية ،مع تحديد قائد لكل فريق.
 .4هل ستكون الفرق مختلطة؟
ال ،سيفصل موعد مشاركة فرق السيدات عن فرق الرجال ،وفقا ً للخصوصية القصوى لفرق السيدات
المشارِكة ،وستقام تصفيات ومسابقة نهائية منفصلة لهن بغية تحقيق توازن بين كال الجنسين.
 .5كيف يتم اختيار الالعبين؟
على أعضاء الفريق امتالك القدرات البدنية ،والقدرة على تجاوز التحديات الذهنية ،والعمل ضمن فريق واحد
بروح واحدة لتحقيق هدف الفوز بما يحقق تمثيل الجهة الحكومية على أحسن وجه.
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 .6متى ستقام األلعاب الحكومية؟
ستقام األلعاب الحكومية على مدى أربعة أيام ابتدا ًء من يوم الـ  6اىل  01من مايو يف منطقة "كايت بيتش"
بديب من الساعة الخامسة مسا ًء.
 .7ما هي التحديات التي تواجه الفرق؟
سوف تخوض فرق الرجال تسعة تحديات يف األيام األوىل من المسابقات ،أما فرق السيدات فستخوض سبعة
تحدي نهايئ ألفضل ستة فرق لكال الجنسين الذي سيتم فيه تتو يج بطل األلعاب
تحديات .كما سيكون هنالك
ً
الحكومية ،وقد تم تصميم كل تح ٍّد منها حول اختبار قدرات العمل الجماعي بين الفرق المشاركة ،ومهارات
التخطيط االستراتيجي ،والقدرة على التكيف ،والتفكير السريع ،والقوة ،ومدى التحمل الذهني ،والتكتيك لحل
المشكالت.
 .8ما هي معايير الفوز؟
سوف يتم تقييم كل فريق واحتساب النقاط من حيث قدرته على العمل الجماعي وااللتزام بالوقت المحدد
لتجاوز العقبات .وستشرف لجنة تحكيم على المسابقة وسيتم تتويج الفائز الذي يتمكن من تجاوز التحدي
النهايئ خالل اليوم األخير من المسابقة بأكبر عدد من النقاط وفق العمل بروح الفريق الواحد وضمن أقصر مدة
ممكنة.
 .9هل هناك جوائز عينية للفريق الفائز؟
سيحصل كل من الفريق الفائز من الرجال والسيدات على مبلغ مايل قدره مليون درهم.
 .11هل ممكن للجمهور حضور الفعاليات؟
ندعو أفراد الجمهور اىل حضور المبادرة وتشجيع الفرق المشاركة التي تحتاج الدعم لتخطي التحديات الشيقة.
ويجدر بالذكر أن موعد مسابقة السيدات سيتم بخصوصية وبجمهور محدد وذلك لضمان راحة السيدات
المشاركات.
 .11أين يمكن االطالع على آخر المستجدات لأللعاب الحكومية؟
يمكن االطالع على آخر مستجدات األلعاب الحكومية من خالل الموقع اإللكتروين ،www.GovGames.ae
ومتابعة صفحة  @govgamesعلى مواقع التواصل االجتماعي االنستجرام وتويتر وفيسبوك على
 ،www.facebook.com/GovGamesومن خالل وسم  #األلعاب_الحكومية #فريق0هدف.0
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