
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

في ليك  2023الحاكمة هوكول تعلن عن انطالق العد التنازلي لمدة عام واحد لأللعاب الجامعية الشتوية العالمية لعام 
  بالسيد بإشراف االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية

  
  1972المنطقة الشمالية ترحب بنخبة رياضيي األلعاب الجامعية الشتوية العالمية ألول مرة منذ عام  

  
  دعوة الجمهور للمشاركة في أنشطة االحتفال بمرور عام واحد من اإلصدار الشتوي لأللعاب الجامعية العالمية

  
في   2023أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن االنطالق الرسمي لالحتفال لمدة عام واحد باأللعاب الجامعية الشتوية لعام 

(. يعود اإلصدار الشتوي من التبادل الثقافي والحدث الرياضي  FISUلجامعية )ليك بالسيد بإشراف االتحاد الدولي لأللعاب ا
  عاًما.  50، بعد غياب دام 2023يناير  22إلى  12يوًما إلى الواليات المتحدة وبحيرة بالسيد في الفترة من  11لمدة 

  
في ليك بالسيد وعرض  2023امعية لعام "تفخر نيويورك بالترحيب باأللعاب الجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الج

"من خالل استضافة هذه األلعاب في الفناء الخلفي الخاص بنا، تُتاح   قالت الحاكمة هوكول. كل ما نقدمه لبقية العالم،" 
للمشجعين والزائرين ليس فقط الفرصة لتجربة الجمال المهيب لجبال آديرونداك، ولكن أيًضا االستمتاع بالمنافسة التي تضم  

  بعًضا من أفضل الرياضيين الذين تقدمهم جامعات العالم."
  

( رسميًا أن ليك بالسيد والمنطقة الشمالية ستستضيف  FISUد الدولي لأللعاب الجامعية )، أعلن االتحا2018في مارس 
الدورة الحادية والثالثين لأللعاب الجامعية الشتوية العالمية. تُعد هذه األلعاب ثاني أكبر حدث شتوي متعدد الرياضات في  

عاًما. من المتوقع أن   25و  17تتراوح أعمارهم بين  العالم بعد األلعاب األولمبية الشتوية للرياضيين الجامعيين الذين
حدثًا،  86رياضة و  12جامعة للتنافس في  600دولة و  50رياضي من   1,600يستقطب حدث يناير المقبل ما يصل إلى 

  مع عدد متساٍو من الميداليات للسيدات والرجال.
  

إلى ليك بالسيد ومجتمعات المنطقة الشمالية المحيطة، ستجذب األلعاب أيًضا اآلالف من عشاق ومشجعي الرياضات الشتوية 
بما في ذلك كانتون ونورث كريك وبوتسدام وبحيرة ساراناك وويلمينغتون، حيث يتنافس هؤالء الرياضيون المتميزون على  

كيرلنغ، والتزلج الفني الميداليات في التزلج على المنحدرات الجليدية، والتزلج لمسافات بعيدة )البياثلون(، والتزلج الريفي، وال
على الجليد، والتزلج الحر، وهوكي الجليد للرجال والسيدات، والتزحلق على الجليد، والسباحة الحرة والتزلج الحر، وهوكي  

الجليد للرجال والسيدات، والتزلج النوردي المزدوج، والتزلج السريع على المسار القصير، والقفز التزلجي، والتزلج على 
  تزلج السريع على المسار الطول.الثلوج، وال

  
: "إنه لمن دواعي التواضع أن نرى كيف  (، ليونز إيديرFISUقال القائم بأعمال رئيس االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية )

يمكن لمدينة مثل ليك بالسيد أن تخلق مثل هذا اإلرث الرياضي القوي. يتضمن ذلك استضافة كل من األلعاب األولمبية  
. نيابة عن  1972وألعاب الجامعية الشتوية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية لعام  1980و  1932لعامي  الشتوية

الجميع هنا في االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية، نتمنى لكم كل التوفيق وأنتم تواصلون استعداداتكم لهذه األلعاب التي تفصلنا  
رة ليد بالسيد بمناسبة حدث التزلج السريع لبطولة األلعاب الجامعية الشتوية العالمية عنها سنة واحدة فقط. أتطلع إلى زيا

  والحصول على انطباع شخصي عن االستعدادات لأللعاب." 2022لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية لعام 
  
  



منذ أن استضافت ليك بالسيد عاًما  50"لقد مرت قال آشلي والدن، رئيس العمليات باللجنة المنظمة في ليك بالسيد: 
والمنطقة الشمالية آخر مرة األلعاب الجامعية الشتوية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية. يشرفنا أن تُتاح لنا هذه 
الفرصة لجمع العالم معًا مرة أخرى من أجل التبادل الرياضي والثقافي على السواء. نتطلع إلى بدء العد التنازلي لأليام  

  في ليك بالسيد." 2023لمتبقية قبل بداية األلعاب الجامعية الشتوية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية لعام ا
  

العديد من الفعاليات في جميع أنحاء المنطقة. يشمل   2023لالحتفال بمرور عام واحد فقط على األلعاب، نظمت ليك بالسيد 
  ذلك:

  

حفالت على المنصات في جبل غور في نورث كريك وجبل وايتفيس في   -يناير   16يناير واألحد  15السبت   ·
ن للمتزلجين على الثلوج والمتزلجين على الجليد والضيوف  مساء، يمك  4ويلمنغتون. بين الظهيرة والساعة 

،  Adirondack Macاالستمتاع بالموسيقى والمسابقات والهدايا من كل جانب من جوانب منصات المنتجعات. 
أيًضا  2023سوف تتجول التميمة الرسمية لأللعاب الجامعية الشتوية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية لعام 

  منتجعات والتقاط الصور والتدوين في دفتر اليوميات. في كل ال

  

الكيرلنغ على ضوء القمر تحت ضوء القمر الكامل على بحيرة ميرور في ليد بالسيد من الساعة  - يناير  17االثنين   ·
شوكوالتة  مساء. تشمل االحتفاالت أيًضا الموسيقى الحية وُحفَر النار المشتعلة وال 8:00صباًحا حتى الساعة  6:00

  الساخنة.
  
إلى كانتون، حيث يستضيف فريق هوكي الجليد للسيدات في جامعة   Adirondack Macيتجه  -يناير   21الجمعة   ·

في متناول اليد لتحية  Macوالية نيويورك كانتون لمنافسه فريق جامعة والية نيويورك بوتسدام. سيكون 
  مساء.  7:00المشجعين والتقاط الصور. يسقط قرص لعبة الهوكي الساعة 

األلعاب الجامعية الشتوية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية العالمية.   مراسم رفع علم دورة - يناير  22السبت   ·
في ليك بالسيد، يشير رسميًا إلى المنطقة الشمالية  Mid's Parkبعد الظهر، في    2:30هذا الحدث، المقرر في 

  باعتبارها المضيف القادم لأللعاب الشتوية الجامعية العالمية.

  

"لقد التزم طاقم هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية   ئيس التنفيذي لهيئة التنمية اإلقليمية األولمبية:قال مايك برات، الر
(ORDA  التزاًما تاًما بتحويل األلعاب الشتوية الجامعية العالمية إلى تجربة هائلة لكل من الرياضيين والمتفرجين، ونحن )

  نحن مستعدون جيًدا في حلباتنا وممراتنا الستضافة العالم مرة أخرى."حريصون على بدء المسابقات. 

  
"ستعرض دورة األلعاب  قال هوب نايت المفوض باإلنابة للتنمية في إمباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعين: 

يع أنحاء المنطقة الشمالية. قامت  الشتوية الجامعية العالمية الرياضيين العالميين للمنافسة في أماكن ومناطق التزلج في جم 
والية نيويورك باستثمارات غير مسبوقة لدعم البنية التحتية للسياحة والرياضات الشتوية في المنطقة، ونحن متحمسون لبدء 

  العد التنازلي لهذا الحدث الخاص الذي سيرحب بالمزيد من السكان والزوار في مجتمعات أديرونداك الخاصة بنا."
  

"هذه فرصة رائعة لعرض مدى خصوصية شمال والية نيويورك للعالم. ستولد األلعاب الوعي  يناتور دان ستيك:قال الس
ليس فقط ببحيرة بالسيد، بل للمنطقة الشمالية بأكملها لسنوات قادمة. هذه األلعاب لن تفيد الرياضيين الذين سيتنافسون فيها  

  ين، مع تعزيز ودعم وتنمية أعمالنا التجارية المحلية في الوقت نفسه." فحسب، بل ستؤثر أيًضا على الرياضيين المستقبلي
  

: "عندما حصلت ليك بالسيد على جائزة االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية العالمية في  قال آرت ديفلين، عمدة ليك بالسيد
، أصبحت ليك بالسيد خلية تعج بالنشاط. خضعت مواقعنا األولمبية لتنشيط كامل. بحلول الوقت الذي تأتي فيه  2018مارس 

المية إلى ليك بالسيد، ستكون جميع مواقعنا ذات األلعاب الشتوية الجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية الع
مستوى عالمي وستستفيد منها ليك بالسيد لسنوات عديدة قادمة. ستترك ألعاب االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية العالمية إرثًا  

خال تحسينات على  من التحسينات التي ستجلبها إلى منطقة ليك بالسيد. إسكان ميسور التكلفة، وتنشيط الشارع الرئيسي، وإد 
، ستكون ليك بالسيد جاهزة وتفخر بالترحيب  2023يناير   12في  الفنادق واألعمال التجارية، من بين أمور أخرى كثيرة. 

  بالعالم مرة أخرى."
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-adirondack-mac-will-serve-official-mascot-lake-placid-2023-fisu&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdfd15c6af0b24c738a6e08d9d5f7d046%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776082601020005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NCRbmEL1884DXSRvWzIwTGJrK6lxlUhDqQ5wxjNc594%3D&reserved=0


"هذا وقت مثير لنورث إلبا ومنطقة أديرونداك الكبرى. مع استمرار االستعدادات  قال مشرف بلدة نورث إلبا ديريك دوتي: 
في ليك بالسيد، يوفر العد  2023يل األلعاب الشتوية الجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية العالمية لعام قب

التنازلي لمدة عام واحد للمقيمين والزائرين فرصة لالحتفال باأللعاب والمنطقة، ومعرفة المزيد حول كيفية المشاركة،  
  عاب هي األفضل حتى اآلن."والمساعدة في ضمان أن تكون هذه األل

  
: "بلدة ويلمنغتون، موطن جبل وايتفيس، متحمسة للغاية لتكون جزًءا من  قال روي هولزر، مشرف مدينة ويلمنغتون

  يتطلع مجتمعنا بأكمله إلى الترحيب بالرياضيين والزوار في منطقتنا." األلعاب. 
  

يمكن للمشجعين متابعة االستعدادات المؤدية إلى األلعاب على فيسبوك وإنستغرام وتوبتر باستخدام هاشتاغ  
lakeplacid2023# وهاشتاغ @lakeplacid2023.  

  
في ليك   2023لمزيد من المعلومات حول األلعاب الشتوية الجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية العالمية لعام 

  .www.lakeplacid2023.com بالسيد، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع اإللكتروني
  

###  
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