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  2020 جوان 10

 
اوب :          إلتصالا    ي    غكر                 سوزان ستر

 
 ّماكك

 3117-258-859: المكتب           3111-258-859 :المكتب

   7911-608-859 : المحمول           2564-576-859: المحمول  
 

 

ى ىىحت   
 
،ىوباءىانتشارىىحالةىف ناريةىألعابىهناكىستكونىعالم   

 

ى    حت 
 
ىو...  2020 سنة ف    حت 

 
ى...  عالم   وباء خضم ف    حت 

 
ة  تحديات فيه توجد  الذي الوقت ف  ألعاب هناكىستكون...  كثتر

 . نارية

ء  
   السماء ليكسينغتون ستض 

 
 ضمن بعيدة مسافة من مرئيا  ليكون مصمم رائع عرض خالل من هذا ( يوليو) جويلية من الرابع ف

   اإلطالق لوحة من ميل بحوال   يبعد  نطاق
 
 . دينةالم وسط ف

   األشياء من الكثتر  هناك كان". "فقط ونستمتع بوطنيتنا، ونحتفل مدينتنا، معنويات نرفع أن نريد : "غورتون قالت
 علينا  كان  التر

  "  ل "  لها  نقول أن
 
ة األسابيع ف    النارية لأللعاب بالنسبة. األختر

 
 "! نعم" لنقول الوقت حان لقد  يوليو، من الرابع ف

 من سيكون بدونها : "R.J. Corman ل شكرا . "اإلطالق موقع  R.J. Corman ستستضيف أخرى، مرة: " غورتون قالت و 

   النارية األلعاب نوع عىل الحصول للغاية الصعب
   ليكسنغتون تتوقعها  التر

 
 ". المدينة وسط ف

 رئيسة تبمك مع العمل يسعدنا :" R.J Corman Railroad Group لمجموعة التنفيذي والمدير  الرئيس كوين،  إد  قال و 

فيه الحدائق وإدارة لكسينغتون، ومدينة غورتون، البلدية    النارية األلعاب لتقديم والتر
 
 منطقة. 2020 لعام الستقالل يوم ف

ا  عزيز  المجتمع وهذا  وطننا، ه   كنتاك    وسط
ً
كة  علينا  جد كتنا  ألن سعيد  أنا . كشر  Railroad Company Central  شر

Kentucky Lines  هنا   
 
 اإلستمتاع من الجميع يتمكن حتر  ومناسبة آمنة إطالق منطقة ستوفر  ليكسينغتون نةمدي وسط ف

 . "باإلحتفالت 
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ء أي مثل ، غورتون وقالت  
ا  النارية باأللعاب اإلحتفال سيكون العام، هذا  آخر  شر

ً
ء بعض مختلف  

   الشر
 
"  وأضافت. 2020 عام ف

COVID-19   علينا  يتعير   يزال ل  ا لذ". "جويلية بالرابع لالحتفال إجازة يأخذ  ل   
 وارتداء اإلجتماع   التباعد  خالل من الحذر  توخ 

 ". قناع

 السيارات لوقوف مخصص مكان إل القيادة عىل منازلهم، من النارية األلعاب رؤية يمكنهم ل  الذين المواطنير   تشجيع يتم

   األماكن من الكثتر  هناك“. سياراتهم من واإلحتفال مناسب
وا . للسيارات مواقف بها  التر  بجانب واجلسوا  الحديقة كراش     أحض 

، التباعد  مسافة عىل حافظوا : "غورتون قالت". السيارة  ". أقنعة  وارتدوا  اإلجتماع 

، والحفل يوليو، من الرابع ومهرجان موكب إلغاء عىل المدينة أجت   COVID-19 أن من الرغم عىل   
 الحدائق إدارة أن إل  الوطت 

فيه  : الجديدة األفكار  من العديد  لديها  للكسينغتون والتر

 
ىىميلى10000:ىلىىالعدوىىسباق     •  

اض    لكن و  المفعول ساري زال ل  السباق هذا : Bluegrass 10K Virtual Race اإلفت 

   بشكل
اض  نت عت   بالتسجيل قوموا . افتر    دولًرا  35 مقابل يوليو  1 قبل اإلنتر

 
 ثم يوليو، 7 و  1 بير   ما  إجروا  lexingtonky.gov ف

نت عت   وقتكم أدخلوا   Cricket طرف من الغرض لهذا  المصممة القمصان. بالتسجيل متسابق 900 من يقرب ما  قام لقد . اإلنتر

Press للتوصيل متاحة . 

  

يدىصناديقىأوىىاألبوابىتزيي  ىىمسابقة   • موا : Door or Mailbox Decorating Contest  التر
ِّ
 أو  باب تزيير   حفلة نظ

   بريد  صندوق
 
كمح   ف   . يِّ

 
لعوا  كعائلة  مًعا  امشوا  يوليو، من الرابع ف

ّ
 لرئيسة مسابقة هناك ستكون! اإلبداعات جميع عىل واط

 . الفائز  إلختيار  البلدية

 

فيه و  الحدائق إدارة ستخطط: Week of Festive Crafts  اإلحتفاليةىالحرفىأسبوع    •  يوم كل  مختلفة حرف لعرض التر

   األفكار  نشر  سيتم. و يولي من الرابع أسبوع خالل
 
 . الحدائق بإدارة الخاصة ArtWorks صفحة ف
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