
ةلاعفلا طاقنلا ةجلاعمل ,+*مزلا لودجلا  

+= حالصإلا لامعأ تأد5
ةنخاسلا" و "ةئفادلا" و "ةدراOلا" تاMافنلا ةجلاعمو رفحلا لامعأ ,Jو ، لامعألا ەذهو .2020 ويلوي 1 , " 

ةرمتسم . 

ةئeبلا ةMامح ةلاbو aإ تاMافنلا رمطل ةنخاسلا طاقنلا ةجلاعم م^مصت مMدقت مت - 2020 رياXYف . 

+= ةXhiضحتلا لامعألا تأد5 - 2020 سرام
رمطل ةنخاسلا طاقنلا ةجلاعم م^مصت nع ةئeبلا ةMامح ةلاbو تقفاو - 2020 لkiبأ ,  

تاMافنلا . 

ةXhiضحتلا لامعألا ترمتسا - 2020 ويام . 

+= ةلقتسملا تادعملاو نولواقملا لوصو - 2020 وينوي
لئاسر عــ|kم م^لس} مت .ةتقؤملا ط^طختلا ةقطنم ءاشtإ مت .قفألا ,  

عمتجملا تامولعم . 

ل^لقتل ةممصملاو ، ة|�لطملا ة^لمعلا تالMدعت nع ةئeبلا ةMامح ةلاbو قفاوت .رفحلا لامعأ تأد5 - 2020 سطسغأ - ويلوي  
+�اثلا عمتجملا تامولعم لئاسر قودنص طاقسإ لمت�ا .حالصإلا لام�إل ,aامجإلا تقولا

, . 

نأ جئاتنلل ,+*فلا ل^لحتلا رهظأو ، ةئeبلا ةMامح ةلاbو عم ه^لع قفتملا وحنلا nع ة^لمعلا تانeسحت ة|kجت تمت - XY 2020مت�س  
ة^لصألا ة^لمعلا5 ةنراقم فعاضت دق رفحلا لدعم . 

رارمتسا حي�ي امم ، تاMافنلا رمطل ةنخاسلا طاقنلا حالصإل لدعملا م^مصتلا nع ةئeبلا ةMامح ةلاbو تقفاو - 2020 ر|�ت�أ  
+= اهت|kجت مت ,�*لا ةنسحملا ة^لمعلا

رفحلا لامعأ ترمتسا .XYمت�س , . 

�أ عم ةدMا+�Xملا ب^قنتلا تالدعم تلصاوت - XY 2020مفونX� م 20000 نمX� ءد5 ذنم اهتجلاعمو اهرفح مت ,�*لا داوملا نم بعكم  
+= حالصإلا لامعأ

رفحلا لامعأ ترمتسا .ويلوي رهش ةMاد5 , . 

+= لمعلا قالغإ �*ح رفحلا لامعأ رمتس} - XY 2020مس�د
+= فنأتس}و XYمس�د 23 ,

ررقملا دعوملا نم ع�بسأ لOق 2021 رياني 4 ,  
+= ةدعاسمللو ًالصأ

حالصإلا لامعأ لام�إ هقرغتس� يذلا ,aامجإلا تقولا ل^لقت , . 

بكملا ةرادإ ح�Xقت .دMدج قالغإ / دال^ملا د^ع لالخ ,£*يب ثداح يأ نع فش¡لا متي مل .رفحلا لامعأ فانئ�سا - 2021 رياني  
حالصإلا لام�إل بولطملا ,aامجإلا تقولا ل^لقتو لمعلا لدعم ةداi¥ل ةئeبلا ةMامح ةئيهل اهب ح�مسملا لمعلا تاعاس دMدمت . 

+= 3 مقر ةنخاسلا ةطقنلا نع فش¡لا مت - 2021 رياXYف
,ªمتجم ىدتنم دقع مت .عمتجملاو ةئeبلا ةMامح ةلاbو ه^ب¨ت مت .رياXYف 9 ,  

+= زرحملا مدقتلا سا^قل حسم ءارجإ مت .تن�Xنإلا nع ثلاث
�أ ةجلاعم تمت ، حسملا تقو �*ح رفحلا لامعأ ءد5 ذنم .لامعألا ,X�  

هنأ5 عمتجملا مالع¯ب بكملا ةرادإ موقت .ةق5اسلا حسملا ة�Xف ذنم مدقتلا لدعم فعاضت دقو .داوملا نم بعكم �Xم 49000 نم  
XY 2021مت�س ةMاهن لولح5 لامعألا لمتكت نأ عقوتملا نم . 

+= لامعألا رمتس} .دMدج ف^ظنت راعشإ ةئeبلا ةMامح ةئيه ردصت - 2021 سرام
نم دحلا ,  Hotspot # 3 مقطأ لمعت ث^ح  

+= لمعلا
وحن دحاو تقو ,  Hotspot # 4 نم برقلا5 ةعقاولا  Sunshine Avenue Boundary 5ءاطغ قيبطت متي .عقوملا  

مسا5 اًمومع اهيلإ راش� ةقطنم nع جزاطلا +Åhطلا  Hotspot # 1 نا ل^لقتلOحئاورلا تاثاع . 


