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 2023" ستقدم كقالب رسمي أللعاب جامعة ليك بالسيد ADIRONDACK MACأعلنت الحاكمة هوكول عن أن " 
FISU العالمية  

  
  تميمة من تصميم كريستينا إنغيروفسكي، مدرسة فارمنجتون األصلية ومعهد الموضة للتكنولوجيا طالبة 

  
   مقاطعة 35مشاركة من مشاركين من  150تم استالم ما يقرب من  

  
  هنا تتوفر صور التمائم   

  
سيكون بمثابة التميمة الرسمية أللعاب جامعة ليك بالسيد  Adirondack Macأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن  

. تم تصميم تميمة األيل من قبل كريستينا إنغيروفسكي، وهي طالبة في السنة الثانية بمعهد األزياء  FISUالعالمية   2023
رمًزا بارزاً للغاية لأللعاب،   Adirondack Macللتكنولوجيا وموطنها األصلي فارمنغتون، مقاطعة أونتاريو. سيكون 

ذلك شخصية حية؛ كسلع بما في ذلك األلعاب  في أشكال مختلفة بما في   Macحيث يجذب جمهوًرا عالميًا. سيظهر 
والحيوانات المحنطة والمالبس وغيرها من الهدايا التذكارية؛ وفي المواد الترويجية. من المقرر أن تقام دورة ألعاب جامعة  

  .2023يناير  22إلى  12العالمية في الفترة من  FISU 2023ليك بالسيد 
  

ويورك بإرث فخور في استضافة المسابقات الدولية ، ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين  "تتمتع والية ني قالت الحاكمة هوكول،
العالمية في عام   FISUوالمدربين الجامعيين من جميع أنحاء العالم في ليك بالسيد و آديرونداكس لحضور ألعاب جامعة 

لدى سكان نيويورك، وأود أن أهنئ كريستينا  لقد كانت مسابقة تصميم التميمة طريقة فريدة إلبراز المواهب واإلبداع  .2023
  إنغيروفسكي على تصميمها الفائز."

  
في إبراز جمال وسحر وتراث مدينة آديرونداكس في نيويورك.   Adirondack Macباعتباره التميمة لأللعاب، سيساعد  

خالل فصل الشتاء، يمكن مشاهدة  على ارتفاع ستة أقدام وله شخصية كبيرة مثل المنطقة التي تحمل االسم نفسه. Macيقف  
Mac   على منحدرات وايت فيس وغور ماونتينز أو التزلج حول حلبة هيرب بروكس، بينما يشمل الصيف التدريب مع

باالسترخاء أيًضا من خالل استكشاف  Macبعض أفضل الرياضيين في المرافق ذات المستوى العالمي بالمنطقة. يشتهر  
م الفريدة في جميع أنحاء مجتمعات نورث كاونتي؛ المشي لمسافات طويلة إلى بعض مواقع سقوط العديد من المتاجر والمطاع

أوراق الشجر المفضلة؛ والخوض في أي من بحيرات المنطقة والممرات المائية لالستمتاع ببعض الصيد والسباحة. يمثل  
  لشجاعة والتصميم.األيل أفضل ما يشترك فيه سكان نيويورك والرياضيون المشاركون: القوة وا 

  
"إنه لشرف كبير أن يتم اختيار تصميم التميمة الخاص بي   قالت كريستينا إنغيروفسكي، الفائزة في مسابقة تصميم التميمة،

خاًصا بالنسبة لي   Adirondack Macفي ليك بالسيد. يعتبر  2023ألعاب الجامعة الشتوية العالمية  FISUفي دورة 
ألنني قضيت الكثير من الوقت على مر السنين مع أجدادي وعائلتي الذين يعيشون في ليك بالسيد. كنت أرغب في التقاط  

ن حيوان األيل من آديرونداك لتمثيل روح المنافسة  جمال وشخصية منطقة آديرونداك المهيبة. ال يوجد شيء ساحر أكثر م
  الرياضية الودية واالحتفال بها في ليك بالسيد."

  
العالمية.  2023في مارس، أطلقت والية نيويورك مسابقة للبحث عن مفاهيم تصميم لتميمة تمثل ألعاب جامعة ليك بالسيد  

ة التي تجسد الروح الجماعية للمنافسة الدولية وقلب سكان تم تشجيع سكان نيويورك على تقديم مفاهيم تصميم التميم
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مقاطعة مختلفة في والية   35مجتمعًا عبر  87طلبًا من المشاركين الذين يمثلون  150نيويورك. تم استالم ما يقرب من 
ل  تصميمات إلى لجنة اختيار تمث 10على اإلنترنت، تم تقديم  I LOVE NYنيويورك. بعد تصويت عام على موقع  

األوساط األكاديمية والحكومية والسياحة وألعاب القوى. بصفتها الفائزة المختارة، ستحصل إنغروفسكي على جائزة نقدية  
  دوالر.  5,000قدرها 

  
العالمية مع المجتمعات المجاورة   2023"نتطلع إلى استضافة ألعاب جامعة ليك بالسيد قال آرت ديفلين، عمدة ليك بالسيد،  

باعتباره التميمة التي ستمثل نورث   Adirondack Macديرونداكس على المسرح العالمي. نرحب بفخر بـ  لنا، وعرض آ
  كونتري على أفضل وجه في هذه األلعاب."

  
"ستكون ألعاب جامعة ليك بالسيد قال نائب الرئيس لتطوير ستيت امباير والمدير التنفيذي للسياحة، روس دي ليفي،  

2023 FISU  وسيساعدنا  -رصة رائعة للجمهور العالمي الستكشاف المنطقة وتجربتها  العالمية فAdirondack Mac  
في تمديد هذا الترحيب. المنطقة هي جنة للرياضات الشتوية، حيث الجبال جريئة ومهيبة مثل األيل الذي يسكنها، ونشكر 

  كريستينا إنغيروفسكي على مفهومها الرائع للتميمة."
  

"أديرونداك هو سفير رائع لدورة األلعاب   ر التنفيذي لهيئة التنمية اإلقليمية األولمبية مايك برات،قال الرئيس والمدي
الروح الصحية لالستجمام في الهواء الطلق للجميع، والتي تزدهر في جميع   Macالقادمة. يجسد  FISUالجامعية العالمية 

  ."ORDAأنحاء آديرونداكس وفي جميع أماكن 
  

"التميمة هي رمز لأللعاب. يُضفي  التنفيذي لمجلس الرياضة في أديرونداك الشمالية آشلي والدن، قالت المدير 
Adirondack Mac   الحياة على األلعاب من خالل تجسيد الفرح والروح والتصميم واألداء الرياضي لأللعاب ونورث

  كوننتري والمنطقة."
  
ألعاب  2023في جولة حول والية نيويورك لرفع مستوى الوعي بألعاب ليك بالسيد  Adirondack Macسيشرع  

" في العروض التالية، والمزيد Meet Macومنطقة نورث كونتري. يمكن للجمهور مقابلة ماك "  FISUالجامعة العالمية 
   يتبع:
  مساءً  2:00 - مساًء  12:30  - نوفمبر في جبل فان هوفينبرغ  13السبت،   •
   مساءً  5:00 -نوفمبر في موكب شينيكتادي للعطالت  20 السبت، •
  نوفمبر في وايت فيس ماونتين 26الجمعة،   •
  نوفمبر في جبل غور 27السبت،   •

  . هنا " قيد اإلعداد وسيتم إدراجهاMeet Macالمزيد من الفرص لمقابلة ماك " 
  
، تم اختيار ليك بالسيد من قبل االتحاد الرياضي الجامعي الدولي الستضافة الدورة الجامعية الشتوية 2018في مارس  

العالمية هي حدث رياضي وثقافي دولي يقام كل عامين في مدينة مختلفة. تستقطب   FISUالحادية والثالثين. ألعاب جامعة  
ومدرب جماعي لمسابقات في مختلف التخصصات بما في ذلك التزلج على رياضي   2,500يوًما  11المنافسة التي تستمر 

جبال األلب، والتزلج الحر والتزلج الريفي على الثلج، والبياثلون، والتزلج السريع، والكرلنغ، والتزلج على الجليد، والهوكي، 
لمرافق الرياضية في المنطقة، بما في  والتزلج السريع على مضمار قصير والتزلج على الجليد. ستستخدم األلعاب العديد من ا

  . ORDAذلك المالعب األولمبية التي تديرها
  
هي المرة الثانية   2023العالمية، و  FISUنيويورك هي الوالية الوحيدة في الواليات المتحدة التي استضافت ألعاب جامعة  

، وكانت بافالو موقعًا لأللعاب  1972ا في عام التي تستضيف فيها ليك بالسيد. استضاف مجتمع نورث كونتري األلعاب سابقً 
  .1993الصيفية في عام 

  
التابعة للوالية. تعمل هذه  ORDAمليون دوالر كتمويل لدعم ممتلكات  240خصصت والية نيويورك ما يقرب من  

استمرارها في   لضمان ORDAاالستثمارات غير المسبوقة في المشاريع الرأسمالية على تحسين البنية التحتية لمنشآت 
جذب ودعم الفعاليات العالمية واسعة النطاق، مع تحويل مرافق المناطق إلى مناطق جذب على مدار العام. يتضمن ذلك نزاًل  

قدم مربع، وهو األول من نوعه في جبل فان هوفينبرج ماونتين كوستر،   30,000جديًدا على جبل فان هوفينبيرج بمساحة 
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 LEDقفز األولمبي وجندول. باإلضافة إلى ذلك، تم تركيب سكك صقيع جديدة مزودة بإضاءة وخطوط االنزالق في مجمع ال
، مما يضمن سطح قفز متسق وموثوق به بغض النظر عن الظروف الجوية  HS128و   HS100على قفزتي التزلج 

  المتغيرة.
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