
 أدريان رشينري

رئيس البلدية

بريزبن واحدة
متعددة ثقافات 

Sunsuper Riverfire  ةيرانلا باعلألا ضرع اودهاش

2019 الثاين/نوفمرب  أيلول/سبتمرب إىل ترشين   :21 العدد 

نييسيئر نيثدحتم ىلإ )APCS( ئداهلا طيحملاو ايسآ ندم ةمق اورضح نيذلا نوبودنملا عمتسا

رسالة من رئيس البلدية 

أدريان رشينري
ًخرا عن الخطة الرامية إىل تحويل حديقة  لقد أعلنت مؤ

فيكتوريا إىل أكرب حديقة جديدة عىل صعيد بريزبن؛ وأنا 

أدعو اآلن أهايل بريزبن ملشاركة أفكارهم حول ما يرغبون 

يف إضافته إىل الحديقة الجديدة.

ميكنكم القيام بذلك عرب موقع املجلس اإللكرتوين 

)brisbane.qld.gov.au( أو شخصياً خالل 

الحفل الذي سيقام يوم األحد 22 أيلول/سبتمرب يف حديقة 

فيكتوريا. سيغلق باب املشاورات مع املجتمع يوم األحد 

29 أيلول/سبتمرب.

فصل الربيع هو موسم األحداث املثرية يف مدينتنا 

املفعمة بالحياة، ويشمل ذلك مهرجان مدينة بريزبن 

 Brisbane Open و Oktoberfestو

House، وهو وقت رائع للتواصل مع العائلة واألصدقاء 
يف األماكن التي تجعل من مدينتنا مدينة رائعة.

ستتاح كذلك لألشخاص الذين يحملون بطا قة 

Seniors Go املزيد من الفرص للقيام بذلك بالفعل 
اعتباًرا من 1 ترشين األول/أكتوبر، حيث سيتمكنون 

من استخدام الحافالت يف مدينة بريزبن وعبارات 

ّلتنقل مجاناً خارج أوقات  CityCats والعبارات ل
الذروة وكذلك استخدام الحافالت مجاناً طوال أيام عطلة 

نهاية األسبوع.

اجتامع القادة والخرباء من آسيا واملحيط الهادئ يف بريزبن
اجتمع أكرث من 1400 مندوب من 140 مدينة من جميع أنحاء منطقة آسيا واملحيط الهادئ، مبا يف ذلك 83 من رؤساء البلديات، يف بريزبن يف 

يوليو/متوز لحضور قمة مدن آسيا واملحيط الهادئ )APCS( الثانية عرش ومنتدى رؤساء البلديات.

ّلتنقل يف مدن املنطقة وصالحية العيش فيها واستدامتها. وقد ناقش رؤساء  اجتمع املندوبون ملناقشة مواضيع مرتبطة باالبتكارات وإمكانية ا

البلديات وقادة املدن التحديات والفرص وقاموا يف نفس الوقت بتبادل الحلول حول قدرة التغيريات اإليجابية عىل تعزيز النمو. وقد تّم دمج 

املناقشات يف االتفاق الذي عقده رؤساء البلديات خالل قمة مدن آسيا واملحيط الهادئ للعام 2019APCS( 2019( والذي تّم توقيعه يف اليوم 

األخري للقمة.

ا، مبن فيهم املتحدثون   الرئيسيون مارك راندولف )املؤسس املشارك  تضّمن برنامج   قمة مدن آسيا واملحيط الهادئ )APCS( أيًضا 196 مقدًم

لرشكة Netflix( وأندرياس ويجيند )كبري العلامء األسبق لدى رشكة أمازون( وبيجي ليو )رئيسة التعاون   املشرتك بني الصني والواليات املتحدة يف 

مجال الطاقة النظيفة(.

apcsummit.org 2021 يف دينباسار )بايل(. للمزيد من املعلومات، يرجى االطالع عىل الرابطAPCS سيتّم عقد

إنه موسم املهرجانات!
من املوسيقى والرقص واأللعاب النارية إىل املهرجانات الثقافية، هناك الكثري ملشاهدته والقيام به 

يف جميع أنحاء املدينة.

يقدم مهرجان مدينة بريزبن أحداثًا مجانية وأحداثًا تستوجب قطع التذاكر لجميع األعامر 

واالهتاممات، من 5 إىل 28 أيلول/سبتمرب. شاهدوا حدائق املدينة النباتية املضاءة 

باملنحوتات املتقدة وكذلك العروض املقدمة من فرق دولية واستمتعوا بعروض األضواء 

اللييل املجاين عىل ضفاف النهر بدءاً من ضفة South Bank باإلضافة إىل عرض 

األلعاب النارية املذهل، Sunsuper Riverfire. اطلعوا عىل الربنامج الكامل 

عرب الراب ط 

brisbanefestival.com.au

ستلتقي جاليات مدينة بريزبن املتعددة الثقافات كذلك عىل مدى األشهر 

 MOSAIC ومهرجان Oktoberfest القادمة لحضور مهرجا ن

وFiesta Latina – اطلعوا عىل قامئة األحداث يف هذا اإلصدار.

للبقاء عىل علم بآخر املستجدات عىل صعيد األحداث املقبلة يف مدينة 

بريزبن، اطلعوا عىل الراب ط 

brisbane.qld.gov.au/whats-on
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لقد تّم بذل كل مجهود للتأكد من أّن المعلومات صحيحة وقت 

الطباعة.

ً
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ساعدونا يف عملية التخطيط ألكرب حديقة جديدة 
يف مدينة بريزبن

ّلتعرف عىل أفكاركم للمساعدة يف تحويل حديقة فيكتوريا يف منطقة  يسعى املجلس ل

ر مرافق  هريستون إىل حديقة من الطراز العاملي بحيث تستقطب املزيد من األحداث مع توفّ

أفضل.

انضموا إلينا يف الحفل الذي سيقام يوم األحد 22 أيلول/سبتمرب يف حديقة فيكتوريا 

من الساعة 10 صباحا إىل 3 من بعد الظهر لتحظوا بفرصة استكشاف املوقع وتبادل 

أفكاركم واالستمتاع بنفس الوقت باألنشطة الرتفيهية املخصصة لجميع أفراد العائلة.

شاركونا آراءكم ملساعدتنا يف صياغة رؤيتنا لحديقة فيكتوريا سواء كانت أفكاركم 

كبرية أم صغرية، إبداعية أو عملية.

ويف حال لن تتمكنوا من حضور الحفل، اطلعوا عىل املوقع اإللكرتوين 

للمجلس )brisbane.qld.gov.au( وابحثوا عن "رؤيتنا لحديقة 

فيكتوريا Victoria Park Vision" . ميكنكم إكامل استطالع 

األراء أو كتابة طلباتكم أو إرسال الصور أو طرح أفكاركم حول التصميم. 

سيغلق باب املشاورات يوم األحد 29 أيلول/سبتمرب

ً

مويلا ايروتكيف ةقيدح

؟ةزئاجب زوفيس نم

احتفوا باملشاريع التجارية املتعددة الثقافات
لنعرب عن تقديرنا للمساهامت البارزة التي تقدمها األعامل املتعددة الثقافات القتصاد ومجتمع 

بريزبن خالل حفل العشاء وتقديم الجوائز املخصص لألعامل التجارية املتعددة الثقافات برعاية 

رئيس البلدية، يوم الجمعة 4 ترشين األول/أكتوبر يف الساعة 6:30 مساًء يف قاعة املدينة.

يتضّمن حفل العشاء أمسية من الرتفيه وقطع فريدة من نوعها للبيع باملزاد العلني، باإلضافة 

إىل اإلعالن عن الفائزين بالجوائز املخصصة لألعامل التجارية املتعددة الثقافات للعام 2019 

برعاية رئيس البلدية.

يجمع هذا الحدث ما بني أفراد املجتمع وقطاع األعامل بهدف جمع األموال لربنامج املِنح 

الدراسية التجارية والربنامج اإلرشادي لذوي الثقافات املتعددة برعاية رئيس البلدية.

لحجز تذاكركم، اطلعوا عىل الرابط brisbane.qld.gov.au. سيغلق باب 

املبيعات يف الساعة 5 مساء من يوم اإلثنني 23 أيلول/سبتمرب.

قضاء عطلة مدرسية ممتعة يف الهواء الطلق
هناك الكثري لرؤيته والقيام به يف مدينة بريزبن الرائعة خالل العطلة املدرسية القادمة.

تقدم املراكز البيئية التابعة للمجلس أنشطة مجانية ومنخفضة التكلفة، مبا يف ذلك التجول سرياً عىل األقدام برفقة مرشدين وورش عمل 

للتعرف عىل الطبيعة والبيئة.

هل تبحثون عن االستمتاع يف قلب املدينة؟ توجهوا لحضور برنامج Kids Collective يف روما سرتيت يف باركالند للمشاركة يف أنشطة 

مجانية لألطفال من سن 5 إىل 12 عاًما.

ملزيد من اإلثارة، قوموا بزيارة مسارات دراجات BMX ذات املستوى العاملي يف Bracken Ridge و Darra، أو أي  من الحدائق 

ًيضا ركوب دراجات BMX يف بعض الحدائق  العرشين األخرى عرب مدينة بريزبن التي تتضمن مرافق خاصة بدراجات BMX.  ميكنكم أ

املخصصة للتزحلق بالزالجات. اطلعوا عىل الرابط  brisbane.qld.gov.au للعثور عىل حديقة بالقرب منكم.

األحداث
21 أيلول/سبتمرب - املهرجان الغنايئ الخاص 

 Festival of Slavic بالثقافة السالفية

Culture Gala Concert - مدرج شارع 
ا،  ًهرا، مجانً روما سرتيت يف باركالند، الساعة 12 ظ

slavfestbrisbane.com

11-13 و 20-18 ترشين األول/أكتوبر - مهرجان 
Oktoberfest Brisbane - ساحة 

املعارض يف بريزبن، بوين هيلز، أوقات وأسعار مختلفة، 

oktoberfestbrisbane.com.au

12-19 ترشين األول/أكتوبر – دورة األلعاب 
العاملية INAS - مواقع وأوقات وأسعار مختلفة، 

inasglobalgames.org

 MOSAIC 13 ترشين األول/أكتوبر - مهرجان
املتعدد الثقافات - روما سرتيت يف باركالند، من الساعة 

 10 صباحا إىل 5 مساًء، الدخول عن طريق التربع، 
mdaltd.org.au/mosaic/

 19-20 ترشين األول/أكتوبر - 
Garage Sale Trail - عىل نطاق بريزبن، يف 

garagesaletrail.com.au ،أوقات مختلفة

26 ترشين األول/أكتوبر - مهرجان ديوايل – سوق تشاينا 
ا،  تاون، فورتيتيود فايل،  4-9 مساًء، مجانً

myvalley.com.au/events-guide

2 ترشين الثاين/نوفمرب - فييستا التينا - روما سرتيت 
ا،  يف باركالند، من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساًء، مجانً

lacaqld.org.au

13 ترشين الثاين/نوفمرب - منتدى األعامل الدويل برعاية 
رئيس البلدية - نادي Easts Leagues ، كوربارو، 

من الساعة 5.45 إىل الساعة 7.30 مساء، مجاناً، 

brisbane.qld.gov.au

ملحوظات للمذكرة اليومية
ندعوكم لدخول املباين واملعامل الفريدة يف بريزبن خالل 

حدث Brisbane Open House، يف الفرتة 

من 12 إىل 13 ترشين األول/أكتوبر. يتيح هذا الحدث 

املجاين للزوار فرصة االطالع عىل داخل املباين الشاهقة 

واملنازل الخاصة واألماكن التابعة للمجلس مثل قاعة 

املدينة وبرج الطاحونة القديم، باإلضافة إىل جوالت 

برفقة مرشدين وورش عمل وغري ذلك الكثري. اطلعوا عىل 

brisbaneopenhouse.com.au الرابط
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