
  الشخصية البطاقة
  

 ثم دارٌ  عاروالش أرصفةعلى  كانت بدايتھا, صعبةفي بيئة ھناك حيث نشأت , أيرانھو و مسقط رأسي أسمي يوناس 
. قيلوح في ا?فقد  ربماأفضل بدون أي بارقة أمل لُمستقبل حتى و أھل أو أكانت حياة بدون عائلة ھناك  أيامي. 8يتامل

تتبناني عائلة سويدية و أحصل يومھا على أسمي , الرائعةالخيالية و كأنني في أحدى القصص الموعود  حتى جاء اليوم 
السويد و أكن كل الحب للعائلة التي بلدي في  كون جزٍء من ھذا المجتمع و سعيد جداً ُمنھكة نجحت بأن أبخطوات . ھذا

أسكن حالياً في . شركة للُمقاو?ت و ا?عمار لكنني أعمل كذلك في, تخرجت Qكون مدرساً لطلبة ا?عدادية. أستقبلتني ھنا
  .و عضو في حزب الوسط السويدي) ستاڤكني( مدينة

  
كم من .  جتمع على وشك ا?نحراف عن مبادئِه ا?ساسيةالذي دفعني كي أكون عضواً في حزب الوسط ھو قناعتي بأن المُ 

أي شكل الضمان الصحي او  معوناتالحصول على من اجل بشكل او بآخر ن النصب مرة نسمع عن البعض الذين يحاولو
لماذا؟ أنھا ثقافة الضمانات المجانية التي طالما ينادي و يعمل بھا حزب . ا?خرى ا?جتماعية معوناتال نواعأمن  ثاني

. رفاھية أكثرلتحقيق  دافعاً ? يمكن أن يكون  التقاعسشخصياً أعتقد بشدة بأن ). السوسيالحزب (المجتمع الديمقراطي 
 خنوعالحزب الوسط يؤكد بشدة على أھمية العمل بدل . راطورية الرومانية سقطت حينما توقف شعبھا عن العملا?مب

التعليم . تتمركز في ث8ثة محاورفأھتماماتي السياسية أما . في حزب الوسطعضو و لھذا السبب فأنا  ةا?جتماعي معوناتلل
البدء بأعطاء درجات . الطلبة تدليعفرغبتي ھي التوقف عن  فيما يتعلق بالتعليم. المواص8تم ثو مكافحة الجريمة و 

أنھاء شھر العسل مع أما فيما يتعلق في مجال مكافحة الجريمة فما أريده ھو . لتقويم السلوك و ا?نظباط في المدرسة
أما بخصوص المواص8ت فما أريده ھو حركة . رفع معدل العقوبات و عقوبة مدى الحياة ستكون مدى الحياة. جرمينلمُ ا

  .الدوارات في المدينةتوسيع الشوارع و السماح بالمزيد من . أسھل في مدينة أوبسا?
  

  أوبسا?
  

يسي في السويد من كلية الجزء الرئبو , 1477و بجامعتنا من عام . نسمة 125000كرابع أكبر مدينة في السويد بـ 
و كتدرائية أوبسا? و شواھد المدينة من حواضر البنايات  و كمركز رئيسي Qوب8ند و كمركز للمطرانية الزراعة

حيث بأمكان الزائر استشعار الروح التأريخية لھذه , سو القصر في حديقة كارلوس لينيو جوستافيانومو  خيتيانومكـ
  . كل ھذا يضع على عاتقنا واجبات و يجعل من مدينة أوبسا? معروفة ليس فقط محلياً و لكن عالمياً كذلك. المدينة

  
لمستشفى الطويلة لنه الطوابير إ, شكل مستمرب اlخذة با?رتفاعالبطالة  ا نسبنھإ. لكن ھناك وجه آخر لھذِه المدينة

خطر نزوحھم الى سلك يقبع دائماً فھناك , عندما ? يملك الناس عم8ً ما. المحلولةعدد الجرائم  تقلصا?كاديمي و 
الى أنظر فقط , اليوم كاملة للمجرمينسانحة و  فرصةھناك . أنني أشعر بأن النظام ھذا بدأ با?نحدار شيئاً فشيئاً . الجريمة

أو?ئك الذين نعمل و نحترم , و نحن. تلك العلميات المتعاقبة خلف بعض. لعمليات السطو على سيارات نقل ا?موا
  .في قلوبنا عن ھذا النظام الذي أتى بِه حزب المجتمع الديمقراطي Qسىبابدأنا فع8ً نشعر , القوانين

  
لقد قمت بجو?ت عديدة قرعت فيھا على ا?بواب و أستمعت الى الكثير من المقترحات حول كيف نستطيع أن نجعل 

  . أدناه بعض ا?فكار التي سمعتھا منكم أيھا الناخبون و التي سأعمل من أجل تحقيقھا. أوبسا? أفضل مما ھي عليه اlن
  
  :ُمقترحاتال

 .إنشاء المزيد من مواقف السيارات •
 .س/كلم 30ع حد لھستريا تحديد سرعة السيارات في كل المدينة بـوض •
 .إنشاء المزيد من الدوارات المرورية في التقاطعات الخطرة •
 .أستثمار المزيد من المھارات و تطويرھا لدى الكادر التعليمي في البلدية •
 .رعالحفاظ على أوبسا? مدينة خالية من الكتابات على الجدران و ا?وساخ في الشوا •
 .لھا قوى الشرطة للمداھمة السريعة يجب أن تتناسب و حجم الحاجة المتزايدة •
 .تحسين المواص8ت حتى مع المناطق خارج المدينة •
 .بيوت للطلبةيئة الشروط المناسبة للمزيد من التھ •
 .التقليل من ضرائب البناء •
 .البيوت و ا?وقاف التابعة للبلديةبيع شركات  •
 .للجمعيات من أموال دافعي الضرائب الممنوحة المادية المعوناتأعادة النظر في جميع  •
 .مراجعة موضوع فصل النفايات و البدء بأخذ أجور مناسبة له •



 .ضمان نظافة المدينة و جمالھا •
 
  ستاڤيكن
  

لدينا موارد جيدة و ھذه . حلمي ھو دفع عجلة التطور الى ا?مام. فأن ا?دارة برجوازية و ھذا جيد ڤستايكنفي بلدية 
  . فترات الرخاء ا?قتصادي في يتم ا?دخار كي يتم ,الموارد يجب ان يتم أستخدامھا في فترات الكساد

  
  :ة أطمح لتحقيقھا في البلديةا?ھداف التالي

  
و   Gradelbyvägenو   Gradelbyleden! تحسين الطرق في المناطق المكتضة بالسكان •

Staffansvägen  حصلنا على شوارع غير صالحة ل8ستخدامفي نھاية المطاف . قد تم ترقيعھم أكثر من مرة .
 .بالكامليجب ان يتم أعادة تأھيلھا فبدل الترقيع و التصليح المتواصل ارى انا بان ھذه الشوارع 

لذھاب حتى أوبسا? للحصول على ھذه يث ? داعلي لح. فتتاح متجر Qبتياع المشروبات الروحية في البلديةأ •
با?ضافة الى وجود مساحة كافية في . أمت8ك متجر كھذاستا بلدية عصرية و لھذا فبأمكاننا ڤنيك المشروبات؟

 .مركز الشراء لدينا لوجود مثل ھذا المتجر
تكون مھمتھا مطاردة من يقومون  وحدة, مكافحة الكتابات على الجدران في مركز الشرطة المحليلوحدة توفير  •

 .ب ان تبقى نظيفة و جميلة و لھذا يجب ان نكافح الكتابة على الجدرانبلديتنا يج. بمثل ھذه ا?عمال
 .في البلدية تمديد مواعد الدوام للمكتبة •
حرس لحفاظ على مواعيد الدوام بواسطة بسياج و ا) Särstabadet(المدينة  مكان السباحة فيأحاطة  •

 اتيت ذوي العج8ت النارية يقودون عج8تھم على المساحأرو شخصياً كنت ھناك عدة مرات . المسابح
حرس المسابح الذين ا? نستطيع توفير بعض  .بوقت و بغير وقتو يعبثون بھا  الخضراء الموجودة ھناك

 .في البحيرة كي ? يغرق أحدبدورھم سيمنعون قيادة الدراجات النارية ھناك با?ضافة الى متابعتھم للزوار 
بتسھيل بناء وكخطوة بھذا ا?تجاه سنقوم , ستاڤسنقوم بتشجيع المواطنين الجدد في البلدية على السكن في كني •

اليوم . بھذا التخصص آخرمن خ8ل توظيف مسؤول  البناء تصاريحمعام8ت  زمن سنختصر. البيوت للجدد
ما أقصده . لوحدھما في جميع تصاريح البناء ادينا مسؤولين اثنين فقط وث8ثة أشھر غير كافية كي ينظريوجد ل
 .ختصر الوقت بتوظيف مسؤول ثالثسن, لبناءة الث8ثة أشھر مدة طويلة في حال غياب أي مانع لأن مد

   
  :التمويل من خ8ل

  
8ھداف و لو صياغة  اlلياتلكنھا تحتاج لتغييرات في , ? تحتاح لكلفة ماديةالكثير من المقترحات أع8ه  •

شركات البيوت و لبيع عوائد الفي تلك الحا?ت حيث تتواجد تكلفة مادية فسيتم تمويلھا من خ8ل . الخدمات
 .ا?وقاف المملوكة من البلدية

 .أعادة النظر في جميع المعونات المادية الممنوحة للجميعات من أموال دافعي الضرائب •
 .العائدات من قطاع السياحة •
 .الجھات الداعمة ا?خرى •

  
ل سبعة أيام حيث خ8. سأكون ساھراً من أجل مصلحتك و سأعطيك ضمان ا?يام السبعة! قم بأختياري في ا?نتخابات

  .ستحصل على أجابة مني شخصياً 
  .يأتي بالمقام الثانيكل ما عداه . و رفاھيتنا جميعاً , أو?ً  أمنك

  
  يوناس دالجرين

  .أوربي. سويدي. ُمتَبنى
  

  :حول ا?نتخابات الشخصية
  

لو تم . 2014و من المحتمل أنه سيتم أعدادھا في ربيع , لم يتم أعدادھا بعد 2014ا?قتراع للبرلمان Qنتخابات  ورقة
أن . ترشيحي و في حال رغبتكم بالتصويت علّي شخصياً فبأستطاعتكم التأشير على المربع الصغير الموجود أمام أسمي

  .ن ُممثلك في البرلمانھذه ا?شارة ذات قيمة عالية و قد تحدد أن كنت سأكو


