
	 عزائي المواطنین والجیران في مدینة كامن
  

  مدینتنا بحاجة الى عمدة (رئیس بلدیة )جدید
  

بعیداً عن تأثیر أي حزب سیاسي ،أنا أعمل كمرشح مستقل للمكتب بصفتي رئیساً لبلدیة 
 مدینة كامن .

في ساحة  سنة في إحدى مشافي كامن ،أمضیت سنتي االولى مباشرةً  ٥٣منذ والدتي قبل 
 السوق القدیم ھناك ،أنا متجذر بعمق في ھذه المدینة وھذه المنطقة في أعماق الغرب .

ھنا ترعرعت ،ھنا قضیت سنوات دراستي ،ھنا استنشقت عبق الفحم األسود الممزوج 
  بالھواء النقي في منطقتنا .

 ھنا تعلمت أن أفھم ماذا یعني أن تكون إنساناً .
كنت أعمل كخبیر تنمیة ومخطط اجتماعي وثقافي في كافة أنحاء  خالل العقدین األخیرین

اوروبا ،بالتالي انا أعلم التحدیات والفرص التي تواجھ المدن الصغیرة مثل كامن أوائل 
 . ٢١القرن 

بینما أعمل على مھامي كنت قد أیقنت باكراً كیف ھو مھم المفھوم التشاركي ،كیف ھو 
  ومزدھر للمدینة.مھم سكان المدینة ،لتصمیم الئق 

  
یمكن قھر تحدیات المجتمع فقط عندما تكون اإلدارة والمواطنون على اتصال وثیق 

 ویتصرفون بشكل منسق .
  

 كنت دائماً أالحق التطورات في كامن ،لكن اآلن أرید تصمیمھا!
 بالتالي اناعائد من اوروبا الواسعة الكبیرة إلى كامن ،لذلك أرید أن أصبح رئیساً لبلدیة

 كامن .
خالل السنوات القادمة أرید أن أمشي في طریق التجدید معكم جمیعاً ،أنتم الناس من كامن 

. 
ھناك الكثیر من األفكار التي من الممكن أن تدعم مسارنا المشترك للتنمیة ، اآلن علینا أن 

 نتجھ بصدد ھذا الموضوع !
 حزیران ! ١٧انتھز فرصتك للحضور والتصویت ألجلي في 

  
  الحملة :

تھدف حملتي االنتخابیة كرئیساً لبلدیة كامن إلى جعل كل الناس في المدینة أقرب الى 
 بعضھم البعض ،نحن بحاجة إلى استراتیجیة مشتركة لتحسین التعاون وتجدید كامن.

 ھذه الحملة تتضمن أربع عناصر : االستماع ،التحدث ،التفاوض والتجدید .
أساسیة لالتصال الناجح والبنّاء والتغییر اإلیجابي في مدینة ھذه ھي أحجار البناء األكثر 

 كامن .
ھدفي ھو تطویر خطة رئیسیة محلیة ،رؤیة استراتیجیة لمدینة كامن والتي یتم تشكیلھا 
وتحملھا بشكل مشترك ومقبول من قبل جمیع الناس في المدینة ، ھذه العناصر األربعة 

 یل بھا مستقبل حیاتنا وعملنا في كامن .ترمز بنفس القدر إلى الطریقة التي أتخ
  

حزیران .أرید أن ألتقي بكافة المواطنین المھتمین في موقعنا كامن "مؤتمر  ٢٦السبت 
 المدینة " في قاعة المدینة .

حیث یمكننا بناء أھداف ملموسة ولبدء سیر عمل مكتب رئیس البلدیة في الصیف ،أنا 
 المؤتمر . أدعوكم جمیعاً لالنضمام إلینا في ھذا

نحن بحاجة إلى وعي سیاسي جدید في كامن : فھم سیاسي لجمیع األجیال ، جمیع الثقافات 
 وأنماط الحیاة .

لكل الناس الذین یعیشون في كامن ،ھذا العمل السیاسي الجدید قد ترسخ مرة أخرى 
 سالشراك جمیع الناس بالتساوي في التطور المستقبلي بكامن بغض النظر عن منطقة النا

 السكنیة وقدراتھم المالیة وتأثیرھا الحالي على تصمیم مدینتنا.
  

 َمن الذي مناقشتھ ھو التصرف .دعونا نبدأ!
	


