
بريزبن واحدة
متعددة  ثقافات 

العدد 22: كانون األول/ديسمرب إىل شباط/فرباير 2020

ةرحاسلا ةقيدحلا

يل نايف

بايڨي بيوتو

نيه لجيان

رسالة من رئيس البلدية 
أدريان رشينري

بريزبن هي مدينة آمنة ومفعمة بالحياة وخرضاء – 

واألمور فيها يف تحسن مستمر. 

يسعى املجلس إىل تعزيز أمناط الحياة يف بريزبن من خالل 

توفري طرق ووسائل نقل عامة أفضل، مبا يف ذلك مرشوع 

ارات CityCats الجديدة املؤلفة من  مرتو بريزبن وعبّ

طابقني، باإلضافة إىل املبادرات املخصصة لألعامل التجارية 

الصغرية والحسومات عىل الرضائب البلدية لألشخاص 

ّتنقل كبار السن  الذي يشرتون منزالً للمرة األوىل وإمكانية 

ا خارج أوقات الذروة. مجانً

ستعمل الجسور الخمس الخرضاء الجديدة عىل تسهيل 

عملية التجول يف مدينتنا باستخدام وسائل النقل العام أو 

الدراجات أو سرياً عىل األقدام.

نحن نعمل كذلك عىل حامية ضواحينا الفريدة من 

نوعها من خالل تخطيط األحياء السكانية فضالً عن إعادة 

 Village Precinct تنشيطها من خالل مرشوعات

وتحديث املكتبات والحدائق وحاممات السباحة. ونقوم 

ًيضا بوضع املخططات لحديقة فيكتوريا، أكرب حديقة  أ

جديدة عىل صعيد بريزبن.

وهذا كله جزء من مخططتنا لجعل مدينة بريزبن 

املستقبلية أفضل من مدينة بريزبن الحالية.

أدريان رشي نري

رئيس البلدية

بدأ العد التنازيل لعيد امليالد
تتألق مدينة بريزبن ببهجة االحتفاالت يف شهر كانون األول/ديسمرب، من خالل برنامج احتفايل مجاين بعيد امليالد عىل مدى أربعة أسابيع يف 

جميع أنحاء املدينة وحدائقها.

سيبدأ االستعراض املمتع لجميع األعامر  الخاص بعيد امليالد مسريته عرب سوق كوين سرتيت كل ليلة يف الساعة 7 مساًء )13-22 كانون األول/

ديسمرب(. اتبعوا األقزام إىل ميدان امللك جورج الذي يحتضن شجرة عيد امليالد املتألقة والتي يبلغ طولها 22 مرتًا، وشاهدوا الرسوم املتحركة 

الخاصة بعيد امليالد )Gold Lotto City Hall Lights Christmas animation( التي سيتّم عرضها عىل حائط قاعة بلدية 

املدينة كل 15 دقيقة، ابتداء من الساعة 7.30 مساًء )6-24 كانون األول/ديسمرب(.

ّتنكم عرض الحديقة الساحرة )The Enchanted Garden( يف Roma Street Parkland )من 29 ترشين الثاين/ ال يفو

نوفمرب إىل 13 كانون األول/ديسمرب( أو العرض الخاص بعيد امليالد يف South Bank Parklands )من 20 إىل 23 كانون األول/

ديسمرب(، حيث ستجدون املزيد من العروض الضوئية والرتاتيل املسائية الرائعة وعرض األلعاب النارية املذهل. 

christmasinbrisbane.com.au للحصول عىل برنامج عيد امليالد الكامل يف بريزبن، اطلعوا عىل الرابط

تهانينا لكل الفائزين!
لقد اجتمع أكرث من 450 من رواد األعامل لحضور حفل العشاء وتقديم الجوائز املخصصة لألعامل 

التجارية املتعددة الثقافات برعاية رئيس البلدية يف ترشين األول/أكتوبر.

وقد حصلت عازفة البيانو فيان لني عىل الجائزة املخصصة لشخصية العام من رواد األعامل التجارية 

من الشباب. فيان، املولودة يف الصني، هي مديرة ومالكة مر كز 

Harmonie Music Center و Harmonie International يف 
Runcorn وهي مراكز متخصصة يف مجال تعليم املوسيقى والعالج باملوسيقى، فضالً عن 

الرتويج للموسيقيني املحليني والدوليني.

وكانت الجائزة املخصصة لشخصية العام من رواد األعامل التجارية املتعددة الثقافات 

من نصيب بايڨي بيوتو، املالكة واملصممة يف رش كة 

Janie Collins Interiors يف منطقة ريد هيل. بدأت بايڨي، الفنلندية 
األصل، كمديرة للتسويق يف Janie Collins Interiors قبل رشاء الرشكة يف 

العام 2017.

وقد حصل نايجل هني عىل لقب شخصية العام من أصحاب املشاريع من ذوي الثقافات 

املتعددة. ترعرع نايجل يف رسيالنكا ثّم سار عىل خطى والده حيث قام بالتخصص يف مجال 

التكنولوجيا. وقد أسس رشكة REDD Digital يف العام 2016 والتي كان مقرها يف توونج.
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لقد تّم بذل كل مجهود للتأكد من أّن المعلومات صحيحة وقت 

الطباعة.

NEWSLETTER SIGN-UP

10 طرق نعمل من خاللها عىل تحسني مدينة بريزبن
بريزبن هي مكان رائع للعيش والعمل واالسرتخاء - ونحن نعمل عىل تحسينها من خالل املشاريع التي ستجلب املزيد من الحياة إىل 

الضواحي وتسهل عليكم عملية التنقل يف أنحاء املدينة وتخفف من التكاليف الناجمة عن الضغوط املعيشية.

1. مرتو ذو تردد رسيع وطاقة استيعابية عالية مع توفري الخدمات كل ثالث دقائق خالل فرتات الذروة، مام يتيح وجود املزيد من 
الحافالت لالستخدام ضمن الضواحي ويحد من ازدحام الحافالت يف املدينة.

.USB املؤلفة من طابقني واملزودة مبساحة أكرب ومناظر أفضل ونقاط شحن بكابل CityCats 2. عبارات

3. ستضم أكرب حديقة جديدة عىل صعيد بريزبن يشء ما لكل شخص وسيتّم قريباً إصدار الرؤية الفريدة لهذه الحديقة، حديقة 
فيكتوريا، يف بريزبن.

4. ستعمل الجسور الخمس الخرضاء الجديدة التي تّم التخطيط لها مع أخذ مالحظاتكم باالعتبار عىل تسهيل عملية التجول باستخدام 
وسائل النقل العام أو الدراجات أو سرياً عىل األقدام.

 CityCats ارات ا لتنّقل املجاين خارج أوقات الذروة لحاميل بطاقات senior go card يف الحافالت التابعة للمجلس وعبّ .5
ارات خالل أيام األسبوع يف خارج أوقات الذروة واستخدام الحافالت طوال اليوم والليل يف عطالت نهاية األسبوع. وغريها من العبّ

6. خصم %50 عىل الرضائب البلدية لألشخاص الذي يشرتون منزالً للمرة األوىل، مام يساعد من يتملكون منزالً للمرة األوىل عىل توفري 
ًيضا مجموعة من اإلعفاءات الرضيبية املتاحة للمتقاعدين واملتقاعدين الجزئيني واملنظامت غري  1000 دوالر كحد أقىص. هناك أ

للربح. الهادفة 

7. إنشاء أكرث املدن األسرتالية الصديقة لألعامل التجارية الصغرية مع توفري ورش عمل جديدة لقطاع األعامل التجارية، وأنشطة الربط 
الشبيك وتخفيضات بقيمة 2 مليون دوالر عىل الرسوم واألجور املفروضة عىل املشاريع التجارية الصغرية.

8. تنشيط مناطق التسوق يف البلدة، مبا يف ذلك مشاريع التجديد يف Aspley وDarra و Carina و Seven Hills و
.Sunnybank

ا الستثامر يف تحسني الضواحي بتخصيص 550,000 دوالر كل عام عىل مدى األربع أعوام القادمة لتعزيز فرص العمل والرتفيه  .9
التجزئة. وتجارة 

10. اآلالف من األسواق واملهرجانات واألحداث التي ندعمها كل عام، مبا يف ذلك دور السينام يف الهواء الطلق يف الضواحي.

اطلعوا عىل موقعنا اإللكرتوين وابحثوا عن "Brisbetter" لقراءة املزيد عن األشياء املتاحة بالقرب منكم والتي يجب عليكم رؤيتها 

والقيام بها والتطلع إىل املشاركة بها.

Printed on sustainable paper

مهرجان BrisAsia يعود مرة أخرى يف العام 2020
ّلتعرف عىل نكهات ومعامل الثقافات اآلسيوية املتنوعة يف بريزبن وأساليبها  يحتفي مهرجان BrisAsia بأفضل الفنون والثقافات اآلسيوية املعارصة والتقليدية، مام يتيح لكم فرصة ا

املوسيقية.

وا عام الفأر باملشاركة باألحداث التي ستقام يف )Sunnybank 26-22 كانون الثاين/يناير( وسوق كوين سرتيت )24-25 كانون الثاين/يناير(. قوموا بحضور احتفاالت  استهلّ

رأس السنة القمرية الجديدة يف سوق شايناتاون والتي يحرضها املئات من الناس يف كل عام، حيث سيتّم تقديم برنامج من العروض الثقافية التقليدية الصينية والكورية 

والفيتنامية عىل مدى يومني باإلضافة إىل أكشاك التسّوق )1-2 شباط/فرباير(.  

 The Block in QUT Kelvin Grove يف The Love Inn لألعامل املوسيقية والراقصة، شاهدوا العرض األول لفيل م

)14 شباط/فرباير( أو توجهوا إىل الحفل الصيفي للثقافة الشعبية اآلسيوية يف Reddacliff Place يف مدينة بريزبن )22 شباط/فرباير(.

اطلعوا عىل موقعنا اإللكرتوين للحصول عىل برنامج مهرجان BrisAsia الكامل.

األحداث
22 كانون األول/ديسمرب – مهرجان الحانوكا يف املدينة - 
Reddacliff Place، مدينة بريزبن ، 4-8 مساًء، 

ا ،  مجانً

chabadbrisbane.com/chanukah

  6-12 كانون الثاين/يناير – فعالية بريزبن إنرتناشيونال 

- مركز كوينزالند للتنس، تينيسون، أوقات وأسعار مختلفة، 

brisbaneinternational.com.au

1 شباط/فرباير - األسواق الليلية ذات األلوان الرباقة يف 
رأس السنة الصينية - املركز املجتمعي املتعدد الثقافات، 

ا،  نيوماركت  ، 4-9 مساًء، مجانً

mccbrisbane.org

1 شباط/فرباير - حفلة عىل السطح مبناسبة رأس السنة 
القمرية الجديدة - موقف السيارات الخاص بسينام هويتس، 

ا،   Sunnybank Plaza، 9-4 مساًء، مجانً
facebook.com

1-2 شباط/فرباير - السنة القمرية الجديدة - سوق 
ا،  شايناتاون، Fortitude Valley، أوقات مختلفة، مجانً

brisbane.qld.gov.au

6 شباط/فرباير - Yundi Li Sonata يف جولته 
العاملية - قاعة الحفالت املوسيقية، QPAC، جنوب 

بريزبن، السا عة 7.30 مساًء، بأسعار مختلفة، 

qpac.com.au

13-14 شباط/فرباير - املؤمتر الخاص بالخيارات 
 QUT Gardens Pont - البديلة لالجئني

Campus، مدينة بريزبن، يف أوقات وبأسعار مختلفة، 
refugeealternatives.org.au

29 شباط/فرباير - بريزبن هويل: مهرجان األلوان – حديقة 
 ،Seventeen Mile Rocks ، روكس ريفرسايد

eventbrite.com.au ،12 ظهراً وحتى 6 مساًء
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