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  ماليين دوالر 7الحاكمة هوكول تعلن عن اكتمال تحديث مركز ساراناك ليك سيفيك بحوالي 
  

  العالمية القادمة 2023سيستضيف المكان مسابقات الكيرلنغ خالل دورة ألعاب جامعة ليك بالسيد 
  

منشأة ُمعاد تنشيطها تعزز البنية التحتية الرياضية اإلقليمية لدعم األحداث المستقبلية وتكمل استثمارات الوالية في مرافق 
  ORDA 

  
  هنايناير/كانون الثاني في كافة أنحاء نورث كونتري؛ التذاكر متوفرة    22إلى  12األلعاب التي ستقام في الفترة من 

  
  

ماليين دوالر في مركز ساراناك ليك سيفيك في   7أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استكمال مشروع تحديث بحوالي 
مقاطعة فرانكلين. خضعت منشأة الترفيه والفعاليات غير الهادفة للربح على مدار العام إلى تحسينات داخلية وخارجية كبيرة  

 ,International University Sports Federationالعالمية ) 2023سيد ويتزامن اكتمالها مع ألعاب جامعة ليك بال
FISU يناير/كتنون الثاني وسيستضيف المركز مسابقات الرجال والسيدات في لعبة الكيرلنغ. تم دعم   12( التي تبدأ في

ر ستيت من خالل مجلس  ماليين دوالر في تمويل مبادرة تنشيط نورث كونتري من وكالة تطوير إمباي 5المشروع بأكثر من 
  التنمية االقتصادية اإلقليمي في نورث كونتري.

  
"بينما ترحب نورث كونتري في نيويورك بالزوار من كافة أنحاء العالم لحضور دورة األلعاب   قالت الحاكمة هوكول،

الجامعية العالمية لدينا فرصة فريدة لعرض مرافق الرياضات الشتوية التنافسية ذات المستوى العالمي من خالل مركز  
ه تجربة مثالية لالعبي كرة القدم والمشجعين فحسب  لن يوفر مركز سيفيك الذي تم تحديث ساراناك ليك سيفيك الذي تم تحديثه.

 بل وسيعزز أيًضا األجيال القادمة من مجموعات الشباب الرياضية ومجتمعاتنا المحلية ومنطقة نورث كونتري بأكملها."  
  

ة ليك بالسيد  "مع اقتراب دورة ألعاب جامعقالت هوب نايت رئيسة وكالة تطوير إمباير ستيت والمديرة التنفيذية والمفوضة، 
نحن متحمسون لالحتفال باستكمال مركز ساراناك ليك سيفيك الذي تم تجديده. يعد المركز شريًكا   FISUالعالمية   2023

  حيويًا للمجتمع وستضمن التحديثات بقاءه مكانًا رئيسيًا للرياضات الشتوية واألحداث لسنوات قادمة."
  

ماليين دوالر ترميمات داخلية وخارجية إضافة إلى تحسينات كفاءة   7حوالي تضمن المشروع الرأسمالي الذي تبلغ تكلفته 
الطاقة والحرائق والسالمة. ضمنت تحسينات حلبة التزلج أن سطح الجليد يلبي معايير المنافسة العالمية. توفر التحديثات  

والزوار وموقعًا أفضل لبحيرة  اإلضافية للمطبخ ومرافق غرفة خلع المالبس ومقاعد المتفرجين تجربة أفضل للرياضيين
ساراناك لجذب األحداث المستقبلية وتعزيز البنية التحتية للمنافسة الرياضية اإلقليمية. يتزامن المشروع مع إستراتيجية مجلس  

حداث التنمية االقتصادية اإلقليمي في نورث كونتري لتعزيز العالمة التجارية الرياضية العالمية في المنطقة من خالل جذب األ
الرياضية الدولية التي من شأنها تحفيز االستثمار الخاص ونمو الوظائف وتحفيز تجديد مرافق الرياضة والضيافة في  

  المنطقة.
  

  12يوًما ويقام في الفترة من  11هي حدث رياضي شتوي متعدد ومهرجان تعليمي لمدة  FISU 2023إن ألعاب ليك بالسيد 
رياضي من أكثر من   1,500يناير/كانون الثاني في المجتمعات في كافة أنحاء نورث كونتري. سيشارك حوالي  22إلى 

قات تزلج على الثلج والبياتلون حدثًا جوائزها ميداليات. تشمل المساب 86رياضة شتوية و  12دولة في  46جامعة و   540
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والتزلج الريفي على الثلج والكيرلنغ والتزلج على الجليد والتزلج الحر وهوكي الجليد والتزلج على الجليد وركوب األلواح 
  والتزلج السريع.

  
مجتمعات المحيطة  ستجذب األلعاب أيًضا اآلالف من عشاق الرياضات الشتوية إلى بحيرة ساراناك وليك بالسيد إضافة إلى ال

بما في ذلك كانتون ونورث كريك وبوتسدام وويلمنغتون. يتوفر المزيد من المعلومات حول األلعاب بما في ذلك خيارات شراء  
  .هناالتذاكر 

  
"بالنيابة عن مجلس إدارة مركز ساراناك ليك سيفيك   قال أولي بورغيس عضو مجلس إدارة مركز ساراناك ليك سيفيك،

وفريق اإلدارة نحن فخورون باالحتفال باستكمال تحسين رأس المال لدينا و مشروع التوسع. نود أن نشكر الحاكمة هوكول 
لوالهم لما كان  ووكالة تطوير إمباير ستيت والمجلس اإلقليمي للتنمية االقتصادية في نورث كونتري وداعمينا المحليين الذين 

هذا المشروع المذهل ليحدث. بينما نستعد الستضافة مجتمع الكيرلنغ الدولي عززت عمليات التحديث والتحسينات في المرفق  
  منطقة ليك ساراناك كوجهة عالمية للرياضات الشتوية ورائدة في دعم األطفال والعائالت والمجتمعات في نورث كونتري."

  
على مدى السنوات الست  يكمل هذا المشروع استثمارات الوالية األخرى لتعزيز البنية التحتية للرياضات الشتوية في المنطقة.

مليون دوالر في منشآت هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية بالوالية للمساعدة في   550الماضية استثمرت نيويورك أكثر من 
 Olympicللرياضات الشتوية. إن المواقع التابعة إلى هيئة التنمية اإلقليمية األولمبية ) إعادة وضع المنطقة كوجهة عالمية 

Regional Development Authority, ORDA)   مفتوحة على مدار العام للفعاليات وتدريب الرياضيين واالستجمام
مليون زائر، مما أدى إلى   68.5في الشتاء الماضي، استقبلت نيويورك مع توفير الخبرات والمسابقات ذات المستوى العالمي.  

  مليار دوالر. 16.1زيادة اإلنفاق المباشر للزوار بما يزيد عن 
  
، تم إنشاء   1989تم بناء مركز ساراناك ليك سيفيك في األصل في السبعينيات لدعم شباب الهوكي في المنطقة. في عام  

Inc ،rSaranac Lake Civic Cente  .يستضيف المركز الرياضات الشتوية . لتولي عقد إيجار الساحة وتشغيل المرفق
بما في ذلك الهوكي والكرلنغ والتزلج على الجليد إلى جانب األحداث غير الرياضية مثل المزادات والمعارض التجارية.  

قدم مربع من مساحة األرضية المفتوحة المستمرة   15,000قدم مربع على  24,000يحتوي المركز الذي تبلغ مساحته 
ف خلع المالبس الجديدة إضافة إلى ردهة جديدة مدفأة ومكيفة الهواء وطابق نصفي مدفأ في الطابق ويشتمل على ست غر

  الثاني.
  

"لقد خضع مركز ساراناك ليك سيفيك لتحول مذهل في فترة   قال المدير التنفيذي لمجلس آديرونداك الرياضي آشلي والدن، 
المشروع. تتمثل إحدى المهام األساسية أللعاب جامعة ليك بالسيد زمنية قصيرة جًدا. شكرا لكل من عمل بال كلل في هذا 

في ترك إرث دائم. سيترك المركز المدني إرثًا دائًما لمجتمع ليك ساراناك لسنوات قادمة. أنا أشجع   FISUالعالمية   2023
  الجميع على حضور أحداث الكيرلنغ في األلعاب ومشاهدة ما تم إنجازه بأنفسهم."

  

"مع بدء األلعاب الجامعية العالمية األسبوع المقبل فإن استكمال التحديثات في مركز   قال السناتور عن الوالية دان ستيك،
ساراناك ليك سيفيك هو جزء آخر في ضمان استعداد منطقتنا لتدفق الرياضيين والزوار. ستجعل هذه التحسينات المركز  

  بعد األلعاب أيًضا وأتوقع أن يكون جزًءا مهًما من مجتمعاتنا لسنوات قادمة." مركًزا رئيسيًا للرياضة واألحداث األخرى 

  

يُحدث الوصول إلى الترفيه فرقًا هائالً في نوعية الحياة كما أن استثمار الوالية في مركز   " قال عضو الجمعية بيلي جونز، 
ساراناك ليك سيفيك سيجلب العديد من األحداث والفرص الرياضية إلى المنطقة ليستمتع بها كل من السكان المحليين والسياح. 

الخريطة للمسابقات الرياضية الدولية المستقبلية مع إجراء   تعد التحديثات األخيرة جزًءا أساسيًا من وضع نورث كونتري على
 FISUتحسينات مهمة أيًضا على مورد مجتمعي عزيز. إنني أتطلع إلى رؤية التحسينات خالل دورة األلعاب الجامعية 

  " العالمية القادمة وأشجع الجميع على مشاهدة منافسات الكيرلنغ في مركز سيفيك. 

  
"ال يمكنني التعبير عما يعنيه مركز ساراناك ليك سيفيك لمجتمعنا على مدى عقود.   قال جيمي ويليامز، عمدة ليك ساراناك،

لقد غيرت حياة عدد ال يحصى من الشباب نحو األفضل وقربتنا جميعًا كرياضيين وآباء وجيران فخورون. منذ أن كنت طفالً  
كافح كل عام من أجل البقاء على دماء وعرق ودموع المتطوعين والمتبرعين الكرماء.  صغيًرا أتعلم التزلج كان مركز سيفيك ي

لم يكن هذا اإلصالح الكامل للمرفق ممكنًا بدون مساعدة والية نيويورك. ستضمن التحديثات والتحسينات أن يبقى عنصًرا  
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من جعلوا ذلك ممكناً. نظًرا ألننا نرحب بمجتمع  أساسيًا لألجيال القادمة. أود أن أتقدم بخالص الشكر لوالية نيويورك وجميع 
  الكيرلنغ الدولي في دورة األلعاب الجامعية العالمية فإننا نتطلع إلى عرض ليك ساراناك على العالم."

  

"أنا متحمسة بشأن مركز ساراناك ليك سيفيك الذي تم تحدبثه وأتطلع إلى  قالت جوردانا ماالش، مشرفة هاريتستاون،
العالم خالل دورة األلعاب الجامعية العالمية األسبوع المقبل. شكراً جزيالً ألفراد مجتمعنا بذلوا الجهد والوقت في  الترحيب ب

هذا المشروع. شكًرا للحاكمة هوكول و تطوير إمباير ستيت على دعمكم وال أطيق االنتظار حتى أتزلج على الجليد بعد ظهر  
  يوم األحد".

  

###  
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