
 ماكحألاو طورشلا – رمٓرا ردٓنا نم "ةقایلل يبد يدحت" ةقباسم                              
 
 بيردت تادعمب زوفلل "رمٓرا ردنآٓ" اھمظنت يتلا ةقباسملا ةیلآ ددحتس يتلاو ماكحألاو طورشلا ةقیثولا هذھ ددحت
  .Under Armour Dubai Fitness Challenge  ةركذت ءارش دنع
 
 ىلإ ةراشإلا متتس امنیب ،"ةسسؤملا" ةیمست لالخ نم "رمٓرا ردنآ " ىلإ ةراشإلا متتس ،ةقیثولا هذھ يف
 ."ةقباسملا" ةیمست لالخ نمUnder Armour Dubai Fitness Challenge  ةقباسم
 
 قحي الو ،ةقباسملا هذھ يف ةكراشملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف نیمیقملاو نینطاوملل طقف حمسي
 .اھیف ةكراشملا مھتالئاع دارفأو "رمٓرا ردنآ" يفظومل
 

 ةقباسملا ةرتف .1
 ةرتفلا هذھ ىلإ ةراشإلا متتسو – 2020 ربمفون 41 يف يھتنتو 2020 ربمفون 12 يف ةقباسملا أدبت -
 ."ةقباسملا ةرتف" ةیمست لالخ نم
 .ربمفون 15 دعب نيزئافلا نع نالعإلاب ةسسؤملا موقتس ،انھ ةروكذملا ماكحألاو طورشلا ىلع ءانب -
 

 ةیلھألا .2
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف نیمیقملا دارفألا عیمجل ةحاتم ةقباسملا هذھ ،ةیلاتلا ماكحأللً اقفو -
 ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف نیمیقملا دارفألل ةحاتم ةقباسملا هذھ يف ةكراشملا نأ نمً اقالطنا -
 ةلود يف اھب لومعملا نیناوقلل عضخت ماكحألاو طورشلاب ةصاخلا ةقیثولا هذھ تانوكم نإف ،ةدحتملا
 .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
 .ةقباسملا هذھ يف ةكراشملا ىلوألا ةجردلا نم مھتالئاع دارفأو ةسسؤملا يفظومل قحي ال -
 ءارش ةیلمع يأ ةقباسملا هذھ يف ةكراشملا بلطتت ال -
 ةكراشملا ةقباسملا هذھ يف ةكراشملاب نیبغارلا مارغتسناو كوبسیف يمدختسم ىلع بجوتي -
 طقف ةیصخشلا مھتاباسح مادختساب
 

 ؟ةقباسملا لیصافت يھ ام .3
 .Under Armour Dubai Fitness Challenge ةركذت يلماحل ةقباسم قالطإ "رمٓرا ردنآ" مزتعت -
  14 لبق Under Armour Dubai Fitness Challenge ةركذت ءارش مدختسملا ىلع بجوتي ،ةكراشملل -
 20.20 ربمفون
  .ةقباسملا يفً ایئاقلت اھلوخد ةقباسملا نع نالعإلا لبق اھءارش مت يتلا ركاذتلا رابتعا میتس -
 

4.  
 زئاوجلا .5

  ."رمٓرا ردنآ" نم بيردتلا تادعم -
 

 نوزئافلا .6
 .ةقیثولا يفً اقباس ةروكذملا ةزئاجلاب زوفلل يئاوشع لكشب زئافلا رایتخا متیس -
 راسفتسالا متیسو ،مارغتسنا وأ/و كوبسیف يف ةصاخلا لئاسرلا ةمدخ لالخ نم نيزئافلا هیبنت متیس -
 .فتاھلا مقرو ينورتكلإلا ديربلا ناونعو لماكلا مسالا كلذ يف امب ،مھب ةصاخلا لاصتالا تامولعم لوح
 عم اھمالتسا تقو نم ةعاس 48 لالخ ةلاسرلا ىلع درلا نيزئافلا ىلع بجوتي ،لئاسرلا لاسرإ دعب
 تقولا لالخ ةزئاجلاب ةبلاطملا متت مل لاح يف .مھزئاوجب ةبلاطملا نم اونكمتیل ةبولطملا لیصافتلا قافرإ
 نل ،ةلاحلا هذھ يفو .ةزئاجلا هذھب ةبلاطم يأ لوبق متي نل ،يئاھنلا دعوملا ءاضقنا دعبو ،هالعأ روكذملا
 .ةقباسملا يفً ازئاف بلاطملا/كراشملا رابتعا متي
 :نيزئافلا زئاوج -
  ."رمرآ ردنآ" نم بيردتلا تادعمب زوفلا ةصرفب دحاو صخش ىظحیس *
 

 ةماعلا طورشلا .7
 طورشلا هذھ ىلع مھتقفاومو مھعالطا نودكؤي نیكراشملا نإف ،ةقباسملا يف ةكراشملا دنع -

 .ماكحألاو
 ةقیثو ليدعت وأ ،ةقباسملا هذھ ليدعت وأ ءاغلإ وأ ءاھنا ،صاخلا اھريدقت قفو ،ةسسؤملل قحي -

 رشن لالخ نم كلذو ،ةقباسملا ةرتف ءاھتنا دعوم لولح لبق تقو يأ يف ماكحألاو طورشلا
 كوبسیف ربع اھتحفص ىلع ةلّدعم ماكحأو طورش ةقیثو

https://www.facebook.com/UnderArmourMiddleEast  تاظحالملا مسق لفسأ، 
 .tps://www.instagram.com/underarmourme/ht مارغتسنا ربع اھتحفص ىلعو

 نیكراشملا نم لوبق عوضوم نوكیل مّدقم ضرع يأ ماكحألاو طورشلا وأ ةقباسملا لكشت ال -
 .اھلحارم نم ةلحرم يأ يف ةسسؤملا لِبق نم مازتلا يأ لثمت الو ،لاكشألا نم لكش يأب



 امب( لاكشألا نم لكش يأب ررض وأ ةراسخ يأ نع بترتت ةیلوؤسم يأ ةسسؤملا لمحتت ال -
 ةیصخش ةباصإ وأ ةافو وأ ،)ةطبارتملا وأ ةرشابملا ةراسخلا ،رصحلا لیبس ىلع سیلو ،كلذ يف
 .نوناقلاب اھئانثتسا نكمي ال تامازتلا يأ ءانثتساب ،ةقباسملا يف ةكراشملا نع ةبترتم

 الو ،ةزئاجلا نامض وأ ةمءالم لوح لاكشألا نم لكش يأب ةیلوؤسم يأ ةسسؤملا لمحتت ال -
 طورشلا هذھ ىلا دانتسالاب ةزئاجك مّدقملا جتنملا وأ ةرئاجلاب ةقلعتم ىرخأ بناوج يأ نمضت
 .ماكحألاو

 وأ/و كوبسیفو ةسسؤملا فرط ،نوناقلا اھب حمسي دودح ىصقأ قفو ،نوكراشملا يلخي -
 ،ةقباسملا هذھب رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةطبترم ةكرش وأ ةسسؤم وأ درف يأو ،مارغتسنا
 دح ىصقأ قفو .ةقباسملا يف هتكراشم ىلع ةبترتم تاءارجإ وأ تاوعد وأ تابلاطم يأ نم
 صخش يأو ،مارغتسنا وأ/و كوبسیفو ةسسؤملا ضيوعتب نوكراشملا دھعتي ،نوناقلا هب حمسي
 تابلاطم ةيأ لوصح لاح يف ،ةقباسملا هذھب رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةطبترم ةسسؤم وأ
 طورشلا ةفلاخم كلذ يف امب ،ةقباسملا هذھ يف مھتكراشم نع ةبترتم تاءارجإ وأ تاوعد وأ
 ةیكلملا قوقحل ةعضاخ داوم مادختسا لالخ نم وأ ،ىوتحملا لالخ نم وأ ،مھلِبق نم ماكحألاو
 لمشي ضيوعتلاو فرطلا ءالخإب دھعتلا اذھ .مھتاكراشم يف ثلاث فرط يأل عباتلا ةيركفلا
 ،ءالمعلاو ،نیيرادإلاو ،يرادإلا قيرفلاو ،اھل ةعباتلا ماسقألا ىلعو ،ةسسؤملا ىلع ضيوعتلا
 هذھب رشابم ریغ وأ رشابم لكشب نیطبترملا ةاعرلاو ،نیجورملاو ،نیفظوملاو ،نيدھعتملاو
 نییصولاو نیكراشملا ةثرو مزليو دبألل رمتسي ضيوعتلاو فرطلا ءالخإب دھعتلا اذھ .ةقباسملا
 .مھل نییصخشلا نیلثمملاو

 ردنآ" ةحفص ىلإ ًةرشابم ةقباسملا هذھ صوصخب ىواكش وأ تاقیلعت وأ ةلئسأ ةيأ لاسرإ بجي -
 .مارغسناو كوبسیف ربع "رمٓرا

 ةسسؤملا لِبق نم لاصتا لئاسر ةيأو ماكحألاو طورشلا هذھ نیب قباطت مدع دوجو لاح يف -
 .ماكحألاو طورشلل ةیئاھنلا ةقیثولا اھنأ ىلع ةقیثولا هذھ دامتعا بجوتي ،نیيراجتلا اھئاكرشو

 الو ،مارغتسنا/كوبسیف معد وأ ةياعرب ىظحت ال ةقباسملا هذھ :كوبسیف نم ةیلوؤسم ءالخإ -
 رشابم ریغ وأ رشابم لكشب طبترت الو ،مارغتسنا/كوبسیف لِبق نم ةرادإ وأ میظنتب متت
 .مارغتسنا/كوبسیفب

 تامولعملا مادختسا متي نل .كوبسیف سیلو ةیصخشلا كتامولعمب "رمٓرا ردنآ" ديوزتب موقت تنأ -
 .مارغتسنا وأ/و كوبسیف لِبق نم ةیجيورت ضارغأ يأل اھتكراشمب موقت يتلا

 تارامإلا ةلود يف اھب لومعملا نیناوقلل اھب ةصاخلا ماكحألاو طورشلاو ةقباسملا هذھ عضخت -
 ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ةصتخملا مكاحملل ةیئاضقلا ةطلسلل عضخت يھو ،ةدحتملا ةیبرعلا
 .ةدحتملا


