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نبذة عن المشروع
تعمل مدينة كليف )Clive( على إنشاء خطة للمنطقة 1، والمعروفة 

أيًضا باسم “أحياء شارع 86”، بهدف توجيه سياسات المدينة ولوائحها 
واستثمارات رأس المال بها.

كانت عملية التخطيط قد بدأت في صيف 2020، وستستمر قرابة 18 شهًرا. 
وستشمل العملية المحادثات المجتمعية المتعلقة برسم ملمح مستقبل المنطقة. 

هناك العديد من القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن تكون نقاًطا محورية 
أثناء المحادثات المجتمعية، وهي:

رفع قيم العقارات التجارية والسكنية.. 1
المحافظة على الطابع الحالي للحي وتحسينه.. 2
إرساء إستراتيجيات مرنة لتخفيف وطأة الفيضانات على . 	

األحياء.
توسيع شبكة المشاة وقيادة الدراجات لتحسين اتصالها . 4

.)Greenbelt Trail( بممر الحزام األخضر
إعادة االستثمار والتحسينات داخل منطقة لينان بارك . 	

.)Linnan Park(
إضفاء حياة جديدة وقيمة غير مسبوقة على الحي، مع . 6

حماية التنوع والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وهما 
السمتان اللتان تكسبان األحياء طابعها الفريد.

إبجاد الهوية المشتركة للحي، وتحديد الرؤية حول كيفية . 	
تحقيق النجاح.

يمكنك التواصل مع طاقم عمل مدينة كليف وتوجيه أي أسئلة تتعلق 
بالمشروع إلى:

أماندا جروتسماكر)Amanda Grutzmacher( ، مسؤولة التخطيط

com.cityofclive@agrutzmacher

 	1	-86	-	126

نهتم بمعرفة رأيك!
تعتمد جهود التخطيط على اآلراء والملحظات التي تصلنا من المجتمع. فساعدنا في فهم احتياجاتك وبناء رؤية لمستقبل الحي، تتسع لتشمل سكانه الحاليين 

والمستقبليين.

 وفي حين أن جهود التخطيط ستستغرق بعض الوقت، فإننا مهتمون بمعرفة أفكارك بصدد الصيانة أو التحسينات التي يمكن إجراؤها على الفور )كبيرة أكانت 
create- أو صغيرة( في المنطقة تلتزم المدينة باإلصغاء إلى أفكار مشروعات المجال العام واالستثمار فيها في الوقت الحالي. تفضل بزيارة موقع الويب.

clive.com أو اتصل بنا على الرقم 126	-	86-	1	  لتخبرنا بأفكارك!

ونظًرا لمناخ الصحة العامة الحالي، ستستخدم المشاركة العامة طرقًا رقمية وعبر اإلنترنت وذاتية التوجيه؛ لتشجيع التباعد االجتماعي. ومع تطور إرشادات 
الصحة والسلمة، فقد تنشأ فرص إلقامة فعاليات الحضور الشخصي في األشهر المقبلة.

ابق على اطلع حول هذا المشروع الشائق من خلل االشتراك على الموقع لتلقي التحديثات عبر البريد اإللكتروني.

تفضل بزيارة  createclive.comلمعرفة مزيد من المعلومات!

An InTrODUCTIOn TO ThE nEw CLIvE BrAnD IDEnTITy

I’m excited to present this document that introduces and outlines the new identity for 
Clive. I believe the new logo, tagline and copy tone wonderfully represents our great city 
and all that it offers.

The new Clive identity was developed to refresh our image and accurately reflect what 
the City means for citizens, business owners and visitors.

I was involved with the entire process, from research to final design, and feel that the 
multi-stage process helped direct us to the right logo design and tagline. I’m confident 
that with the help of our citizen leadership through our Brand Advisory Panel, the final 
output certainly addresses all of the needs of our community.

This document has been developed as a guideline to help us use our new identity. It is 
very important that each and every one of us does our best to follow these rules to be 
sure our city is represented accurately and consistently.

I know that many questions about our new brand identity may come up, so I invite 
anyone to contact the Clive Branding Team at branding@cityofclive.com. we’ll do our 
best to answer your questions and give you insights into why you may or may not do 
specific things with our new brand elements.

I hope that you find the brand guidelines useful and that they suit your unique needs.

Mayor Les Aasheim
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