
 
 

 

  - الكرام حول العالم  فىي جولدز جيم  أعضاء وأفراد عائلتنا  تحدث اليكم اليوم  أ - مرحبًا بالجميع 
من خالل عملية   عن ما يجري في شركتنا اآلن بعد أن تقدمنا بطلب إلعادة الهيكلة المالية ألعمالنا

  للرد علي أسئلتكم أنا هنا ولكن . أعلم أن بعًضا منكم قد يكون قلقًا بشأن ما سيعنيه ذلك ، 11الفصل 
. عبر خططنا   موأخذك  

 
جولدز   العمل. لقد كان  نتركهد هذا الفيديو حول العالم بأننا لن أوالً ، أريد أن أطمئن كل من يشا   

عاما. ونحن لن نذهب علي االطالق في أى    55 في العالم منذ  بها سلطة اللياقة البدنية الموثوق جيم 
 مكان اخر. 

 
بعمق وبطرق  و كما تعلمون لقد أثرت جائحة كورونا العالمية علي جولدز جيم   ا جميعمثلكم ولكن 

عديدة. انصب تركيزنا منذ بداية هذه األزمة على صحة وسالمة أعضائنا وأعضاء فريقنا  
  ات الرياضية تتخذ اإلجراء ت والمجتمعات التي نخدمها. كنا أول عالمة تجارية وطنية في الصاال

الت الرياضية المملوكة لشركتنا مؤقتًا حتى نتمكن من أن نكون سباقين  إلغالق الصا   ةاالحترازي 
. ونضع اإلنسانية أوالً خالل هذه األزمة   

 
باإلضافة  جولدز جيم,   هو الحفاظ على قوة وإمكانات النمو للعالمة التجارية  وثيقالغرض من هذا الت 

  11على الجانب اآلخر من الفصل إلى ضمان استمرارية الشركة للعقود القادمة. نعتزم أن نكون  

الً ، وأن نظهر أقوى حتى نتمكن من االستمرار في تشغيل  أغسطس ، إن لم يكن عاج 1بحلول 
الصاالت الرياضية المملوكة لشركتنا ، ودعم أصحاب االمتياز العالميين لدينا ، وتوظيف فرقنا ،  

. صالة رياضية حول العالم  070واألهم من ذلك ، خدمة الماليين من األعضاء في ما يقرب من   
 

صالة رياضية مملوكة   30مؤخًرا عن عمليات اإلغالق الدائمة لحوالي  م ذلك ، ربما سمعت مع 
إلى اتخاذ القرار الصعب  كورونا  نا جائحة تلشركتنا في جميع أنحاء الواليات المتحدة ، وبينما دفع

لمملوكة للشركة  جولدز جيم ا  والضروري إلغالق مواقع الحفاظ على القوة اإلجمالية  من أجل  
ألعمالنا ، نحن نعمل على مدار الساعة إلعادة فتح المواقع المتبقية المملوكة للشركة أقوى من أي  

. وقت مضى للخروج من هذا الوباء  
 

بسبب الوباء في هذا الوقت   تحديات   يواجه أصحاب االمتياز لدينا ، الذين تم إغالقهم مؤقتًا أيًضا*  
عمل جنبًا إلى جنب معهم إلعادة فتح صاالتهم الرياضية بأمان أيًضا. أريد أن أوضح  أيًضا ، ونحن ن

بأي شكل من األشكال. تضم   وثيق تماًما أن أعمالهم مستقلة عن أعمالنا وليست مرتبطة بهذا الت
أصحاب   أمام بعًضا من أفضل مشغلي اللياقة البدنية في العالم ، وجولدز جيم   العالمة التجارية

. نخرج من هذا الوباء العالمي وقتما از مستقبل مشرق للغاية االمتي   
 

في األسابيع واألشهر المقبلة ، سنعمل على تصحيح سفينتنا مع التركيز على مهمتنا في مساعدة  
. إمكاناتهم من خالل اللياقة البدنية أهدافهم و الناس على تحقيق   

 
 



 
 

 

في إعادة فتح صاالت األلعاب الرياضية ، حيث تمنح المدن والواليات الضوء   حرص بينما نبدأ ب*  
جولدز   لشركات ، ستبدو األمور مختلفة قليالً عندما تعود إلى ممارسة التمارين في صالةل األخضر

حتى نتمكن من الحفاظ على أمان أعضائنا   الداخلي للمنشأة  وهذا بالتأكيد عن طريق التصميم جيم 
االجتماعي ، والمعايير   باعد قنا وراحتهم من خالل بروتوكوالت األمان المحسنة ، والتوأعضاء فري 

. الجديدة للتنظيف والتعقيم  
 

نعلم أن بعًضا منكم قد ال يشعر بالراحة بعد العودة إلى صالة األلعاب الرياضية على الفور ،  *  
     إلى تطبيق التدريب  ونحن نفهم ذلك. لهذا السبب نحن مستمرون في توفير الوصول المجاني 

   .مايو  31الخاص بنا لألعضاء وغير األعضاء حتى 

 GOLD'S AMP   
 

 وسنستمر أيًضا في توفير وصول مجاني لمئات من تمارين الفيديو عند الطلب على 

 www. goldsgym.com/anywhere 
  اءقوي أخالل األشهر القادمة حتى تتمكن من مواصلة العمل في المنزل مع مدربينا الخبراء للبقاء  

أجسامكم. وجني الفوائد التي يمكن أن تجلبها ممارسة التمارين لنظام المناعة في   
 

أعضائنا في   - م ظل دائًما معك ي أن تركيزنا سيكون وس التأكد منبغض النظر عن أي شيء ، يرجى 
في مجال اللياقة   م في كل خطوة على طول رحلتك م وسنستمر في التواجد معك  - أنحاء العالم جميع 
. البدنية   

 
  ا وأن  بدونكم لن نكون شيءجولدز جيم حول العالم, دائما  وأخيًرا ، إلى اآلالف من أعضاء فريق *

، وكل خطة   في طليعة كل قرار لدينا مالوباء. يرجى العلم أنك  فترة طوال  م ودعمك  م ممتن لتفانيك
من   واإلى صاالتنا الرياضية حتى تتمكن  مكلمتي أنني أعمل مع فريقنا كل يوم إلعادتك م ولديك  - لدينا 

تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. ال أستطيع أن  في  إعالة عائالتك ومساعدة أعضائنا 
. بما يكفي  مأشكرك  

 
. اإلطالق....علي  ...... إلى أي مكان  لن يذهب جولدز جيم  - أود أن أختم بالقول مرة أخرى   

  55قبل  المجال بدأنا لقد   - هي العالمة التجارية األكثر شهرة في مجال اللياقة البدنية جولدز جيم 
جاد المزيد من  عاًما تقريبًا وسنستمر في النمو واالبتكار لفترة طويلة في المستقبل ، بما في ذلك إي 

المعايير المتغيرة   خالل هذه  بينما نتحرك من خالل إعادة الهيكلة في شركتنا والتنقل  م الطرق لخدمتك
. في العالم بأسره  

 
أسئلة إضافية ، فيرجى مراجعة صفحة الموارد واألسئلة الشائعة على موقعنا على   مإذا كانت لديك 

 الويب 
www.goldsgym.com/restructure 

 

  وا مزدهر وسنظل دائًما أقوى معًا. حافظ و  مجتمع عالمي بهي عالمة تجارية بارزة جولدز جيم 

.جميعًا في صالة األلعاب الرياضية قريبًا  م، ونتطلع إلى رؤيتك م على قوتك  وا ، حافظ معلى سالمتك  . 
 

http://www.goldsgym.com/restructure

