
 
 الحاكمة كاثي هوكول  17/ 11/ 2022 للنشر فوًرا: 

 
 

 
في صاالت هيئة   2023-2022الحاكمة هوكول تعلن مواعيد افتتاح موسم التزلج على الجليد في جبال األلب والشمال للعام 

(ORDA)  
  

  افتتاح صالتي جبل غور وجبل بليير للتزلج على الجبال غًدا؛ من المقرر افتتاح صاالت أخرى من الطراز العالمي هذا الشهر
  

 16تتبع استثمار والية نيويورك في التحديثات والتجديدات وصنع الثلج لدعم صناعة السياحة الشتوية في نيويورك البالغة 
   مليار دوالر

  
  هنا ؛ ال تزال التذاكر متوفرة ليك بالسيدفي  2023( لعام FISUتدعم ألعاب االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية )

  
  

بافتتاح العديد من   23-2022أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن بدء مواسم التزلج في جبال األلب والتزلج الشمالي لعام  
(. سيتم Olympic Regional Development Authorityأماكن التزلج التي تديرها هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية )

ل غور في نورث كريك، وجبل بيليير في هايمونت، وجبل وايتفيس في  التي تشمل جب -هذا الشهر افتتاح الصاالت 
بعد استثمارات في التحديثات والتجديدات والبنية التحتية لصناعة الثلج قبل   -ويلمنجتون، وجبل فان هوفينبرج في ليك بالسيد 

دوالر، ستدعم هذه التحسينات دورة مليار  16موسم الشتاء. باإلضافة إلى دعم صناعة السياحة الشتوية في نيويورك البالغة 
في ليك بالسيد، والتي ستقام   2023( لعام FISUاأللعاب الجامعية العالمية الشتوية القادمة لالتحاد الدولي أللعاب الجامعية )

 .  2023يناير/كانون الثاني  22إلى  12في الفترة من 
  

مليار   16موسم الذروة لصناعة السياحة الشتوية البالغة "مع افتتاح أماكن التزلج عالمية المستوى، تدخل نيويورك في 
مليون دوالر في مرافق الرياضات الشتوية لدينا، وقمنا بتحديث   550"لقد استثمرنا أكثر من  قالت الحاكمة هوكول.دوالر،" 

يسعدني أن أرحب بالزوار مرة  بنيتنا التحتية وإعدادها لموسم التزلج وتوفير التنقل إليها قبل دورة األلعاب الجامعية العالمية.
ع الجميع على االنضمام إلينا في العام المقبل في ليك بالسيد في أحد أكبر األحداث الرياضية   أخرى في المنحدرات وأشج ِّ

 الشتوية في تاريخ والية نيويورك." 
  

( التعافي المستمر لصناعة  ORDA)ستدعم االستثمارات والتحسينات في مرافق التزلج في هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية 
( على مدى السنوات الست ORDAالسياحة في والية نيويورك. بلغ مجموع استثمارات والية نيويورك في مرافق هيئة )

مليون زائر، مما أدى إلى زيادة اإلنفاق المباشر  68.5في الشتاء الماضي، استقبلت نيويورك مليون دوالر.   552الماضية 
  273.6( لوالية نيويورك مؤخًرا بمبلغ ORDAمليار دوالر. تم قياس التأثير االقتصادي لهيئة ) 16.1للزوار بما يزيد عن  
مليون   156البالغ  2017-2016قياس السابق للفترة في المائة عن ال 75، بزيادة قدرها 2020-2019مليون دوالر للفترة 

 دوالر. 
  

( بشكل مطرد على تحسين البنية التحتية لصناعة الثلج في جميع أنحاء مناطق التزلج الخاصة بها، ORDAتعمل هيئة )
تح التضاريس خاصة على مدى السنوات العشر الماضية. وقد زادت هذه التحديثات من كفاءة عمليات صنع الثلج، مما سمح بف

بشكل أسرع في الجبال، وفي وقت مبكر من الموسم عندما تسمح درجات الحرارة بذلك. تعد األنظمة الحديثة، التي تستخدم 
 (. ORDAالطاقة بشكل أكثر فاعلية، جزًءا أساسيًا من مبادرات االستدامة الحائزة على جوائز من هيئة )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lakeplacid.com%2Fevents%2F2023-world-university-game-tickets&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246024678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PIl5ZT9iD2HJ%2FRP6dROkKGAc9ZkzZ4gtkIsCX9hVxuE%3D&reserved=0


  
"نحن متحمسون الفتتاح موسم شتاء رائع آخر في  هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية: قال مايك برات الرئيس والمدير التنفيذي ل

جبال آديرونداكس وكاتسكيلز. لقد أحرز فريقنا تقدًما رائعًا منذ بدء صناعة الثلج، ونحن على استعداد للترحيب بالمتزلجين 
 وراكبي متزلجات ألواح الجليد." 

  
"يعتبر الشتاء دائًما وقتًا رائعًا للسفر إمباير ستيت للتطوير والمدير التنفيذي للسياحة: قال روس دي ليفي نائب رئيس وكالة 

( للتزلج عالمية  ORDAفي نيويورك، التي تضم مناطق تزلج أكثر من أي والية أخرى في البالد. توفر مرافق هيئة )
اء الوالية، تجربة تزلج ال مثيل لها. وعند  المستوى، جنبًا إلى جنب مع العشرات من مناطق التزلج الخاصة في جميع أنح

ق النبيذ الجليدي وإجازات السبا إلى األلعاب  إقرانها باألنشطة التي تمتد من التزلج على الجليد والكرنفاالت الشتوية إلى تذوُّ
رض العجائب الشتوية (، فإنه يمكن للزوار أن يكونوا جزًءا من أFISUالجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية )

 المطلقة والعثور على ما يحبونه في والية نيويورك." 
  

 من المقرر افتتاح الصاالت التالية هذا الشهر:  
 جبل بيلييروصالة  جبل غور -نوفمبر/تشرين الثاني  18الجمعة،  •

   جبل وايتفيس -نوفمبر/تشرين الثاني  19السبت،  •
  جبل فان هوفينبرج -نوفمبر/تشرين الثاني  23األربعاء،  •

  
األحد سيتم االفتتاح في كل من صالة جبل غور، وصالة جبل وايتفيس، وصالة جبل بيليير، وصالة جبل فان هوفينبرج حتى 

  25نوفمبر/تشرين الثاني، ويتم اإلغالق في منتصف األسبوع لمزيد من التحضير، ثم يُعاد االفتتاح يوم الجمعة،  20
 فيما يلي التفاصيل لكل صالة.   نوفمبر/تشرين الثاني للموسم.

  
   جبل غور

الجديد هذا الموسم هو باكوودز )االفتتاح في يناير/كانون الثاني(، وهو مسار وسيط يبدأ في الجزء العلوي من جبل برانت 
رايد ويوازي باركيتير جليدز. ينتهي المسار صعوًدا من جسر رورينج بروك ويوفر وصوالً أسرع وأكثر توجيًها إلى جبل 

بندقية ثلجية جديدة عالية الكفاءة في باكوود وسوكيس  230تم تثبيت أكثر من غور الصغير ومنتجع نورث كريك سكي باول. 
 وأونكاس وبارادوكس ووبيسفول فالي وشاتيماك. 

  
(. سيكون FISUسيستضيف جبل غور مسابقات التعرج الحر والتزلج الحر والهواء الكبير والتعرج على الجليد أللعاب )

الجبل مفتوًحا للجمهور للتزلج وركوب الخيل والمشاهدة، مع تعديالت لهذا الحدث عالمي المستوى. لقد طورت الطواقم  
إلى تعزيز صناعة الثلج وتوسيع المساحة. وتم أيًضا تعزيز مسار السباق  الدورات المنحدرة والعابرة المسموح بها، مما أدى

Echo  ( المعتمد منFIS  مع زيادة القدرة على صنع الثلج الستيعاب الجدول الزمني المزدحم للصالة ألحداث جبال األلب ،)
 والمتزلجين وراكبي األلعاب الترفيهية طوال الموسم.  

  
  .تقرير الثلج في جبل غور ارةلمزيد من المعلومات، تفضل بزي 

  
  يسجبل وايت ف 

الجديد هذا الموسم هو أوزابيل ران، وهو مسار مبتدئ من مصعد وور هورس كواد، ويلو دوت، وهو مسار خبراء يربط قمة 
بندقية ثلجية عالية   160قدم من األنابيب الجديدة و 35,000فيكتوريا مع الور سكايوورد. تم في صالة وايتفيس تركيب 

 لى ذلك، ينضم إلى األسطول اثنان من استماالت بريستون بولي الثلجية الجديدة.  صنبوًرا جديًدا. باإلضافة إ  245الكفاءة و
  

يستعد جبل وايتفيس ليوم افتتاحه للمتزلجين والفرسان والتحضير للحدث الخاص بألعاب االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية  
(FISU الشتوية لعام )في ليك بالسيد، حيث ستستضيف مسابقات جبال األلب. وبعد ذلك، ستستضيف صالة جبل   2023

(، والبطولة  NCAA Regionalsرابطة الوطنية لرياضة الجامعات )وايتفيس العديد من المسابقات، بما في ذلك دوري ال
الوطنية في جبال األلب، وألعاب إمباير ستيت، وغيرها من السباقات اإلقليمية. سيكون الجبل مفتوًحا للجمهور خالل تواريخ  

لمصممة حديثًا. تشمل الحدث للتزلج وركوب الخيل، ويمكن للمشاهدين مشاهدة األحداث في منطقة أندرو ويبرخت فينيش ا
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التحسينات اإلضافية على منطقة السباق تحسينات لمصعد الطريق السريع وأنظمة التوقيت والراديو والطاقة حتى المبنى 
 النهائي. 

  
  .تقرير الثلج على جبل وايتفيس لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

  
  جبل بيليير

بندقية ثلجية   300قدم إضافي من األنابيب الجديدة، ومضخة جديدة لصنع الثلج، وإضافة  60,000تم في جبل بيليير تركيب 
 Discoveryعالية الكفاءة إلى األسطول. وتم نقل مساحة جديدة للبيع بالتجزئة في الطابق العلوي من ديسكفري لودج )

Lodgeمع إطاللة.   (، مما يوفر للضيوف تجربة تسوق متجددة 
  

  .رتقرير الثلج في جبل بيليي لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة
  

   جبل فان هوفينبرج
كيلومترات من مسارات   5، مما يوفر مرفقًا على مستوى عالمي و2020تم االنتهاء من تحويل جبل فان هوفينبرج في عام 

التزلج الريفي على الثلج المصنفة لبطولة العالم للتدريب والسباقات. تحمل المسارات قوة هائلة في صناعة الثلج، بدًءا من عدد  
 ر المياه إلى سعة خزانها، مما يوفر أحدث صنع للثلج لمركز نورديك. بنادق الثلج عالية الكفاءة وصنابي 

  
( العديد من مسابقات كأس العالم. في اآلونة األخيرة، حصل  ORDAنظًرا الستثمارات والية نيويورك، ستستضيف هيئة )

. هذا  2026( لعام International Biathlon Union, IBUعلى كأس االتحاد الدولي للبياثلون ) جبل فان هوفينبرج
 International Bobsled and Skeletonباإلضافة إلى كأس العالم االتحاد الدولي للزالجات الجماعية )

Federation, IBSF 18إلى  16( في الزالجات والهايكل الذي يقام في مركز جبل فان هوفينبرج للتزلج في الفترة من  
الذي سيعود  FISنون األول، وفي مكانه الشقيق، مجمع سكي جامبينج األولمبي، وكأس العالم للتزلج على الجليد ديسمبر/كا 

 .  2023فبراير/شباط   12-10هذا الشتاء، 
  

  .تقرير الثلج في جبل فان هوفينبرجلمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 
  

أكبر قدر من المرونة والتوفير للتزلج وركوب الخيل في وايت فيس وبيليير   SKI3 Season Passتوفر تذكرة العبور 
ديسمبر/كانون األول. تذاكر اليوم الواحد هي أيًضا بأقل أسعار الموسم  7وغور. تتوفر أفضل األسعار المتاحة للعبور حتى 

 ويجب شراؤها مسبقًا لتأمين األيام المرغوبة هذا الشتاء. 
  .lakeplacid2023.com في ليك بالسيد على الرابط 2023( الجامعية لعام ISUFتتوفر تذاكر ألعاب )

  
والرابط  iloveny.com/winterتتوفر معلومات عن التزلج واألنشطة الشتوية األخرى على مستوى الوالية على الرابط 

iskiny.com .  تتوفر تقارير محدثة عن التزلج عبر المنحدرات عبر البالد لجميع مناطق والية نيويورك من سكي نيويورك
 .  iloveny.comوعلى الرابط  ILOVENY-800-1ومناطق التزلج عبر البالد في نيويورك على 

  
###  
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