
أطيب التهاني باألعياد من 

Moorebank Logistics Park

أطيب التمنيات لجميع أفراد مجتمعنا مع إصدار رسالتنا اإلخبارية 

األخيرة للعام 2021 التي نطوي معها سنة مليئة بتحّديات مّرت 

على جميع أبناء مجتمعنا ومجتمع نيو ساوث ويلز. 

لقد تأّثرت سنتنا الرابعة في البناء باإلغالق العام في الوالية 

بسبب جائحة كوفيد وما رافقها من  توّقف ألشغال البناء 

والقيود التي ُفرضت على القوى العاملة. لكن رغم ذلك كان 

اإلثنا عشر شهراً الماضية فترة منتجة إذ تمكّنا من المضي 

قدماً في العمل على إكمال مشروع إنشاء مدينة توّفر نحو 

7000 وظيفة وعمل، وتخّفف من حركة الشاحنات الثقيلة 

على الـM5 والطرقات األخرى بنسبة 2700 شاحنة في اليوم 

الواحد، مما يقّلل من انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 110000 طن 

في كل عام ويرّسخ مستقبل Moorebank كمركز رئيسي في 

Western Parkland City الجديدة. 

وبالرغم من أننا أنجزنا الكثير هذه السنة )راجع األخبار 

في هذه النشرة(، فإن إحدى المحصالت األكثر إرضاًء كانت 

مواصلة المشاركة اإليجابية مع أبناء مجتمعنا وانخفاض عدد 

شكاوى أفراد المجتمع إلى 16 شكوى فقط في السنة الماضية 

حتى تاريخه )نهاية تشرين الثاني/نوفمبر(، وهذا إنجاز نفتخر 

به نظراً إلى أن حجم المشروع يعادل حجم كامل الـCBD في 

سدني. ونحن نشدد دائماً على قوانا العاملة أهمية التقليل 

من تأثير األشغال التي يقومون بها على المجتمع والعمل بأناة 

وتعّقل – خصوصاً خالل األشغال الليلية – لذا فإننا مسرورون 

ألن ذلك قد أدى إلى انخفاض شجون أفراد المجتمع. 

نتمنى لكم عطلة أعياد آمنة ونتطلع قدماً للعودة في 2022 

لمتابعة استكمال هذا المشروع الوطني المهم. 

شكراً للمتطوعين من أبناء 

مجتمعنا

نتوجه بالشكر إلى متطوعّي 

Community Consultative Committee إلسهامهم المتواصل 

في المشروع.

 Fiona McNaught, Ian Pryde, لقد اضطلع كل من

Jeffrey Thornton, Michael Russell, Sharyn Cullis و 

John Anderson بدوره منذ العام 2019 وقدموا أراءهم 

بخطط المشروع ونشاطاته، وطرحوا األسئلة نيابًة عن 

المجتمع العريض وأوصلوا المعلومات الرئيسية إلى شبكاتهم 

المجتمعية وقدموا تعليقاتهم.  

وشارك مع ممثلي المجتمع المذكورين  

CCC Chair Dr Colin Gellatly )المعّين من جانب 

 )Department of Planning, Industry and Environment

.Luke Oste السيد Liverpool City Council وممثل
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مستجدات األخبار للمجتمعمستجدات األخبار للمجتمع

كانون األول/ديسمبر 2021

ArabicArabic



 .Moorebank Logistics Park لقد كان 2021 عاماً حافاًل للمصالح التجارية المستأجرة الجديدة التي انتقلت إلى

:2021 

إنجازات هذا العام

بالرغم من أن 2021 كان عاماً صعباً إلدارة 

مشروع تعمير بسبب التحديات الناجمة 

عن اإلغالقات والقيود، فإننا مسرورون 

جداً للتقدم الذي تم إحرازه في الـ12 

شهراً الماضية.

لقد رّحبنا بعدد متنوع من المصالح 

 Moorebank التجارية الجديدة في

Precinct East التي استأجرت المستودعات 

التي اسُتكملت خالل األشهر المبكرة من 

هذه السنة، بما فيها Catch بعد انسحاب 

Target من السوق المحلية. وال شك أن 

 Moorbank السائقين الذين يستخدمون

Avenue قد الحظوا الفتات Catch التي 

بدأت تبرز في األسابيع األخيرة. 

وفي هذه السنة أنجزنا تعبيد تحويلة 

 Moorebank مسار محسنة جداً لشارع

Avenue ووضعناها قيد االستخدام أثناء 

قيام المقاولين بإجراء التحسينات الواسعة 

على الطرقات في المنطقة. وال شك 

أن جودة هذا المسار المؤقت يعطي 

فكرة للسائقين الذين يستخدمونه عن 

التحسينات اآلتية من ضمن التحسينات 

  Anzac Road المختلفة التي نجريها بين

  .East Hills وخط قطارات

كذلك تسارعت وتيرة العمل على محطة 

قطارات االستيراد والتصدير هذا العام، 

مع زيادة أعداد المستوعبات الواصلة إلى 

مرفقنا، مما خّفف حركة مرور الشاحنات 

على M5 Motorway وحّسن الخدمات إلى 

مستأجرينا ومستوردي البضائع اآلخرين 

عن طريق الشحن في جنوب غرب سدني. 

هذا ويواصل مركزّي Woolworths الجديدين للتوزيع نشاطهما في 

 .Moorebank Precinct West
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النشاط المتوّقع في 2022

يعمل طاقم Kalmar بنشاط بمحاذاة محطة القطارات لتجهيز 

المعدات اآللية التي سيتم تشغيلها بالنتيجة في المحطة. 

وُيتوقع بدء التجارب في أوائل العام 2022. 

وسوف يشهد العام المقبل المزيد من التطورات في 

Moorebank Precinct West، إذ سيتواصل تجهيز مركزّي 

وولورث للتوزيع، واستكمال الطرقات الداخلية وإنشاء نقاط 

دخول وخروج جديدة لموقعنا مما يعطي لمحة عن سير 

العمل في المنطقة عند إكمال المشروع.  

وبعد الحصول في تشرين األول/أكتوبر على الموافقة على 

تخطيط تغيير مسارMoorebank Avenue، سوف تبدأ األشغال 

المطلوبة على قدم وساق. وسوف تمتد الطريق الجديدة 

المكّونة من أربع مسارات إلى المحيط الشرقي من المنطقة 

 Glenfieldو Moorebank وتوفر تحسيناً كبيراً للمسافرين بين

 Moorebank Logistics Park عالوًة على القادمين إلى

والمغادرين منها.   

وسوف تشمل األعمال المهمة في 2022 تحسين شبكة 

الكهرباء المحلية لضمان جودة التيار الكهربائي لجميع أبناء 

مجتمعنا. وسوف نواصل العمل مع طواقم مقاولي التحسينات 

الكهربائية للتقليل من تأثير أشغالهم على المجتمع. 

خالل الـ12 شهراً الماضية أنجز طاقمنا تقدماً جباراً في المشروع ونتطلع قدماً لمواصلة هذا التقدم في 2022. 
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مركز التلقيح وّفر لقاحات لـ5000 مواطن

 Moorebank الموجود في Covid-19 أنهى اآلن مركز تلقيح

Precinct East تقديم خدماته نظراً لبلوغ معدالت التلقيح في 

مختلف أنحاء الـLGAs المحلية وغيرها في سدني أكثر من 90 

بالمائة وانخفاض الطلب على اللقاحات إلى حّد كبير. 

وكان المركز قد فتح أبوابه أساساً لخدمة عمال الخطوط 

األمامية من جنوب غرب سدني وبعد توسيع برنامج التلقيح 

أصبح يقّدم اللقاحات إلى كافة السكان البالغين 12 سنة من 

العمر وما فوق قبل إغالقه في منتصف تشرين األول/أكتوبر 

بعدما كان مخصصاً إلى فئات سكانية معينة.     

 Company Medical وكان المركز الذي عمل بالتعاون مع

Services، قد فتح أبوابه من 2 أيلول/سبتمبر إلى 13 تشرين 

األول/أكتوبر وتم إعطاء ما مجموعه 5164 جرعة من لقاح 

Pfizer Covid-19  فيه – أي أكثر من 170 جرعة باليوم 

الواحد.   

ووّفر المركز وظائف لثمانية أشخاص شملت موظفي 

االستقبال والتوجيه والحراسة واالختصاصيين الطبيين الذين 

أجروا التلقيحات.  

تم إعطاء ما يزيد عن 5000 جرعة من لقاح Pfizer Covid-19 في موقعنا في أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر. 
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لالستفسارات الخاصة، يرجى االتصال على الرقم: يرجى زيارة موقعنا:  

لالتصال هاتفياً: 465 986 1800

Level 15, 207 Kent Street

Sydney NSW 2000

وسائل االتصال 

 أو أرسلوا استفساراتك الخطية أو تعليقاتكم إلى   الجديدة
moorebank@tsamgt.com

 www.simta.com.au 
للمزيد من المعلومات


