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 األلعاب  بطولة قبيل دوالر ماليين 104  بقيمة بالسيد ليك األولمبي المركز تجديد من االنتهاء عن تعلن هوكول الحاكمة
  2023 لعام (FISU) الجامعية لأللعاب الدولي لالتحاد العالمية الجامعية

      
  البيئي المستوى لرفع  وتحسينات الطعام، وتناول بالتجزئة للبيع جديدة  ومناطق  الشتوية، الرياضات لمرافق  ترقيات يتضمن

  المستقبل في  المضيفة للمدن
   

  األولمبي بالسيد ليك مركز في غدا   افتتاحه سيتم احديث   تجديده تم الذي األولمبي بالسيد ليك متحف
   

  هنا في ليك بالسيد 2023( لعام FISUولة األلعاب الجامعية العالمية في )تتوفر التذاكر لبط
   

   
ماليين دوالر قبيل بطولة  104أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن االنتهاء من تجديد مركز ليك بالسيد األولمبي بقيمة 

 22إلى  12، والتي ستقام في الفترة من 2023( لعام FISUاأللعاب الجامعية العالمية في االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية ) 
لتجديدات، التي أكملتها هيئة التنمية اإلقليمية لألولمبياد في والية نيويورك، ترقيات لمرافق  . تشمل ا2023يناير/كانون الثاني 

المركز األولمبي على مدار العام، باإلضافة إلى متجر بيع بالتجزئة جديد تماًما، ومنطقة لتناول الطعام داخلية وخارجية،  
ديسمبر/كانون األول. تمثل هذه التحديثات مجتمعة   8غًدا الخميس ومتحف ليك بالسيد األولمبي المحدث بالكامل، الذي سيفتتح 

   اكتمال االستعدادات النهائية لأللعاب وستدعم األحداث الرياضية الشتوية المستقبلية في ليك بالسيد.
    

"يحيي تحول مركز ليك بالسيد األولمبي تاريخ الرياضة الشتوية الغني في المنطقة ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للرياضات 
. "مع اكتمال هذه التجديدات اآلن، أصبحت نيويورك جاهزة رسميًا للترحيب  قالت الحاكمة هوكول الشتوية لعقود قادمة،"

لعالم في بطولة األلعاب الجامعية العالمية العام المقبل. إنني أتطلع إلى رؤية الساحات  بالرياضيين والمتفرجين من جميع أنحاء ا
والمتاجر ومناطق تناول الطعام الجديدة شخصيًا الشهر المقبل، وأشجع جميع سكان نيويورك على شراء تذاكرهم لهذا الحدث 

    الرياضي الذي يحدث مرة واحدة في العمر."
  

يوًما،   11هي حدث متعدد الرياضات ومهرجان تعليمي مدته  2023ألعاب جامعة ليك بالسيد الشتوية للجامعات العالمية لعام 
حدثًا  86رياضة شتوية و 12جامعة للتنافس في  600دولة و 50رياضي من أكثر من  1,500ومن المتوقع أن يجتذب 

    .هنا للميداليات. تذاكر األلعاب متوفرة
   

تشمل التجديدات التي تم إجراؤها على المركز األولمبي، الذي تتم صيانته وتشغيله من قبل هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية 
(ORDA تنشيط ملعب ،)Herb Brooks 1980 وملعب  1932وJack Shea وإعادة بناء حلبة ،James C. 

Sheffield سيشمل موقع ميركل بالزا   ر للضيوف معاد تصميمها. للتزلج السريع، ومحطة تبريد مطورة، ومساحات أكب
أيًضا متجر تجزئة جديد حيث يمكن للزائرين شراء الهدايا والتذكارات ومساحة لتناول الطعام في الداخل والخارج في مقهى  

    رومرز مع إطاللة رائعة على قمم آديرونداك العالية.
   

سيضم المركز األولمبي أيًضا متحف ليك بالسيد األولمبي الذي تم تجديده حديثًا، وهو موطن لواحدة من أكبر مجموعات  
التذكارات األولمبية الشتوية في العالم. يتميز المتحف بعروض تفاعلية، وتصورات ثالثية األبعاد، ومعارض تعليمية تجريبية،  

   تاريخ الرياضات الشتوية الغنية في ليك بالسيد ومستقبلها الجريء. وعروض جذابة وتحف تساعد على سرد قصص
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يعد المركز األولمبي أحد أبرز المرافق الرياضية في البالد ويعمل كمركز لليك بالسيد ومنطقة شمال نيويورك. استضاف  

، حيث وقعت المعجزة الشهيرة على الجليد وفاز المتزلج السريع 1980و 1932المركز األولمبي األلعاب األولمبية لعامي 
قًما قياسيًا عالميًا. خالل بطولة األلعاب الجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب إريك هايدن بخمس ميداليات ذهبية، مسجاًل ر

(، سيكون المركز األولمبي موقعًا لحفلتي االفتتاح والختام، والتزلج على الجليد، والتزلج السريع، والتزلج FISUالجامعية )
   رجال والسيدات.السريع على مضمار قصير، وجوالت ميداليات الهوكي على الجليد لل

   
مليون دوالر في مرافق هيئة التنمية اإلقليمية   550على مدى السنوات الست الماضية، استثمرت والية نيويورك أكثر من 

ماليين دوالر في المركز األولمبي، للمساعدة في إعادة وضع المنطقة كوجهة عالمية   104(، بما في ذلك ORDAاألولمبية )
األماكن مفتوحة على مدار العام لألحداث وتدريب الرياضيين والترفيه، مع توفير تجارب ومسابقات   للرياضات الشتوية.

مليون زائر، مما أدى إلى زيادة اإلنفاق المباشر للزوار بما  68.5في الشتاء الماضي، استقبلت نيويورك  عالمية المستوى.
    الشهر الماضي. 2023-2022الحاكمة هوكول عن بدء موسم التزلج لعامي  أعلنتمليار دوالر.  16.1يزيد عن 

   
( تدابير ORDA(، نفذت هيئة )FISUبصفتها شريًكا مضيفًا في األلعاب الجامعية العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية )

( التثقيف والتوعية حول Save Winterاستدامة مهمة في األماكن التي ستكون موقعًا لمعظم المسابقات. توفر مبادرة ) 
يعد المؤتمر العالمي للجامعة جانبًا مهًما من األلعاب، حيث سيقدم المتحدثون معلومات حول المبادرات االستدامة البيئية. 

واإلجراءات الالزمة لدعم التخفيف من التغيرات المناخية. يضع الشركاء المضيفون ووالية نيويورك معًا معايير جديدة 
   لألحداث المستقبلية مع االلتزام بالبيئة.

  
"تعد هيئة التنمية اإلقليمية لألولمبياد واحدة من  يس والمدير التنفيذي لهيئة التنمية اإلقليمية األولمبية مايكل برات:قال الرئ

كانت التحوالت التي طرأت على المالعب رائعة، مما يضمن قيمتها    أبرز المنظمات ذات اإلرث األولمبي في العالم.
  نحن فخورون باإلشراف على هذه األصول الخاصة بوالية نيويورك."  بل.للرياضيين والزوار لفترة طويلة في المستق

    
"لن توفر التحسينات والتحديثات في   قال روس دي ليفي نائب رئيس وكالة إمباير ستيت للتطوير والمدير التنفيذي للسياحة:

المركز األولمبي والمتحف تجربة أفضل للضيوف الذين يحضرون بطولة األلعاب الجامعية العالمية القادمة لالتحاد الدولي 
( فحسب، بل ستشجع الزيارات المستقبلية للمسافرين من جميع أنحاء العالم المهتمين بإرث  FISUلأللعاب الجامعية )

( إلى مواصلة الشراكة مع زمالئنا في  I LOVE NYالشتوية الغنية في المنطقة. تتطلع مبادرة أنا أحب نيويورك ) الرياضات
هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية لعرض طرق جديدة يمكن للضيوف من خاللها أن يكونوا جزًءا من تجربة الميدالية الذهبية في  

  والية نيويورك."
   

، 2023( في ليك بالسيد لعام FISUقالت أشلي والدن، الرئيسة التنفيذية للعمليات بلجنة تنظيم األلعاب الجامعية العالمية )
هذه لحظة خاصة جًدا حيث نحصل على لمحة عن مستقبل المركز  وعضو مجلس إدارة متحف ليك بالسيد األولمبي: "
(، يسعدني أن أرى  LPOMجلس إدارة متحف ليك بالسيد األولمبي )األولمبي بما في ذلك المتحف، وبصفتي عضًوا في م

يوًما فقط على بطولة األلعاب العالمية   36باإلضافة إلى ذلك، ومع بقاء  المتحف ينبض بالحياة بمحتوى وعروض جديدة. 
(، أشعر بسعادة غامرة ألن جميع المشاركين ستتاح لهم  FISUللجامعات التي ينظمها االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية )

ل إريك هايدن ومايك إروزيوني وفيل  الفرصة لتجربة هذا التاريخ الرياضي الفريد أثناء تدريبهم والتنافس في نفس األماكن مث
   ماير." 

   
( لعام  FISU"إن األلعاب العالمية لالتحاد الدولي لأللعاب الجامعية ) قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية دان ستيك:

كانت التجديدات التي تم إجراؤها على المركز األولمبي حيوية لضمان استعداد  ستجلب ماليين العيون إلى منطقتنا.  2023
ليك بالسيد لأللعاب. مع اكتمال التجديدات، سيتمكن المشاركون والزوار على حد سواء من تجربة تاريخنا األولمبي ومع  

   األلعاب القادمة، وسيخلقون تاريًخا جديًدا مثيًرا خاًصا بهم."
   

"والية نيويورك، وهيئة التنمية اإلقليمية األولمبية، والعديد من أصحاب المصلحة الذين   قال عضو الجمعية مات سيمبسون:
اجتمعوا لخلق مكان عالمي حقًا في حين القيام بذلك بطريقة تحدد معياًرا دوليًا لالبتكار العالمي واإلشراف البيئي وذلك يعد 

ك والمواطنين في جميع أنحاء البالد أن يفخروا به. إن إنشأنا لمثل هذه البيئة الرائعة  إنجاز يمكن لجميع سكان نيويور 
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للرياضيين في جميع أنحاء العالم للتنافس ورؤية أحالمهم أصبحت حقيقة واقعة تجلب شعوًرا بالفخر يمكننا جميعًا مشاركته  
   هدها وهي تؤتي ثمارها."معًا. هذه لحظة تاريخية لنيويورك ويسعدني أن أتيحت لي الفرصة ألش

  
ليك بالسيد على  1980و 1932"وضعت دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعامي  قال عمدة ليك بالسيد آرت ديفلين:

( حافًزا لجلب الترقيات الالزمة لشارع القرية الرئيسي،  FISUالخريطة. لقد كانت ألعاب االتحاد الدولي لأللعاب الجامعية )
تية الخاصة والمرافق الرياضية، والتي تم تجديدها اآلن لتصبح أحدث األماكن على مستوى عالمي. ستفيد هذه  والبنية التح

التحسينات المنطقة لسنوات عديدة قادمة وقد أصبحت ممكنة بفضل والية نيويورك، وتحت قيادة الحاكمة هوكول والذراع 
بالزا وافتتاح المتحف، أصبحت ليك بالسيد جاهزة مرة أخرى  (. مع اكتمال موقع ميركل ORDAالمحلي للوالية في هيئة )

   للترحيب بالعالم."
  

###  
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