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حتىىفىىحالةىانتشا ىرىوباءىعالم،ىستكونىهناكىألعابىنارية
كثتة  ...ستكونىهناك ألعاب
حتى ف سنة  ... 2020وحتى ف خضم وباء عالم  ...حتى ف الوقت الذي توجد فيه تحديات ر
نارية.
ستضء ليكسينغتون السماء ف الرابع من جويلية (يوليو) هذا من خالل عرض رائع مصمم ليكون مرئيا من مسافة بعيدة ضمن
نطاق يبعد بحوال ميل من لوحة اإلطالق ف وسط المدينة.
الكثت من األشياء ر
الت كان علينا
قالت غورتون" :نريد أن نرفع معنويات مدينتنا ،ونحتفل بوطنيتنا ،ونستمتع فقط"" .كان هناك
ر
األختة .بالنسبة لأللعاب النارية ف الرابع من يوليو ،لقد حان الوقت لنقول "نعم"!
أن نقول لها " ل " ف األسابيع
ر
و قالت غورتون " :مرة أخرى ،ستستضيف  R.J. Cormanموقع اإلطالق" .شكرا ل " :R.J. Cormanبدونها سيكون من
الصعب للغاية الحصول عىل نوع األلعاب النارية ر
الت تتوقعها ليكسنغتون ف وسط المدينة".
و قال إد كوين ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ": R.J Corman Railroad Groupيسعدنا العمل مع مكتب رئيسة
البلدية غورتون ،ومدينة لكسينغتون ،وإدارة الحدائق ر
والتفيه لتقديم األلعاب النارية ف يوم الستقالل لعام  .2020منطقة
ً
جدا علينا ر
كشكة .أنا سعيد ألن رشكتنا Railroad Company Central
وسط كنتاك ه وطننا ،وهذا المجتمع عزيز
 Kentucky Linesهنا ف وسط مدينة ليكسينغتون ستوفر منطقة إطالق آمنة ومناسبة ر
حت يتمكن الجميع من اإلستمتاع
باإلحتفالت" .
تابعوا رئيسة البلدية غورتون من خالل:
www.facebook.com/MayorGorton www.twitter.com/MayorGorton
www.lexingtonky.gov
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ً
مختلفا بعض ر
الشء ف عام  .2020وأضافت "
وقالت غورتون  ،مثل أي رشء آخر هذا العام ،سيكون اإلحتفال باأللعاب النارية
يتعي علينا توخ الحذر من خالل التباعد اإلجتماع وارتداء
 COVID-19ل يأخذ إجازة لالحتفال بالرابع جويلية"" .لذا ل يزال ر
قناع".
المواطني الذين ل يمكنهم رؤية األلعاب النارية من منازلهم ،عىل القيادة إل مكان مخصص لوقوف السيارات
يتم تشجيع
ر
الكثت من األماكن ر
الت بها مواقف للسيارات.أحضوا كراش الحديقة واجلسوا بجانب
مناسب واإلحتفال من سياراتهم“ .هناك
ر
السيارة" .قالت غورتون" :حافظوا عىل مسافة التباعد اإلجتماع ،وارتدوا أقنعة".
عىل الرغم من أن  COVID-19أجت المدينة عىل إلغاء موكب ومهرجان الرابع من يوليو ،والحفل الوطت ،إل أن إدارة الحدائق
ر
والتفيه للكسينغتون لديها العديد من األفكار الجديدة:
• سباقىالعد ىوىىل:ى10000ىميلىاإلفتاضى  :Bluegrass 10K Virtual Raceهذا السباق ل زال ساري المفعول و لكن
افتاض .قوموا بالتسجيل عت ر
بشكل ر
ً
دولرا ف  lexingtonky.govإجروا ما ربي  1و  7يوليو ،ثم
اإلنتنت قبل  1يوليو مقابل 35
أدخلوا وقتكم عت ر
اإلنتنت .لقد قام ما يقرب من  900متسابق بالتسجيل .القمصان المصممة لهذا الغرض من طرف Cricket
 Pressمتاحة للتوصيل.
ِّ
تزيي باب أو
• مسابقةىتزييىىاألبوابىأ ىوىصناديقى ر
التيد  :Door or Mailbox Decorating Contestنظموا حفلة ر
ّ
صندوق بريد ف ح ِّيكم .ف الرابع من يوليو ،امشوا ً
معا كعائلة واطلعوا عىل جميع اإلبداعات! ستكون هناك مسابقة لرئيسة
البلدية إلختيار الفائز.
• أسبوعىالحرفىاإلحتفالية  :Week of Festive Craftsستخطط إدارة الحدائق و ر
التفيه لعرض حرف مختلفة كل يوم
خالل أسبوع الرابع من يوليو .سيتم ر
نش األفكار ف صفحة  ArtWorksالخاصة بإدارة الحدائق.
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