صوتك يف يوم  13سبتمرب
االختيار بني يدَيك!

دعونا نصنع التغيري سويًّا!
أرغب يف التقدم بالشكر لجميع األشخاص الذين قدموا يل الدعم يف ترشيحي
مستقل ،فأنا أكرث اعتامدًا عىل الدعم من
ًّ
لعام  !2020بصفتي مرش ًحا
األشخاص املقيمني يف مدينة كولونيا ممن أدركوا أن مدينة كولونيا تستحق
التغيري! كل صوت يؤيد الحملة االنتخابية مهم للغاية! كل
صوت مهم يف
صندوق االنتخاب! أتطلع إىل تألق مدينة كولونيا لتصبح مدينة عاملية مرة
أخرى مبساعدتكم!
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يف يوم  13سبتمرب ،ستتاح لك الفرصة لبدء مرحلة التغيري يف مدينة
كولونيا .امنح صوتك لروبرتو
كامبيوين (مرشح مستقل).

لقد فقدت كولونيا بريقها وجاذبيته
تتعامل إدارة املدينة بال عقالنية أو إجراءات فعلية ودون رؤية بعيدة املدى تنظر إىل
العواقب طويلة األمد املرتتبة عىل القرارات .ماليني من املشاريع املبالَغ فيها ،والتي تجاوزت
بالفعل مواعيد إنجازها املخطط لها ،ومل تُصبح عاملة بعد كام أن مظهرها ليس جامل ًيا .عىل
ٍ
سنوات كانت مدينة كولونيا موق ًعا فريدً ا من نوعه ،يف حني أن بها العديد من األماكن
مدى
غري املستغلة .فهناك  48منطقة من املناطق غري املسموح باستخدامها تُ َعدّ رم ًزا لهذا النوع من
الخضوع العمراين واالجتامعي .يجب أن تعود مدينة كولونيا مجددًا لتصبح املدينة العاملية
ذات الصيت الذائع دول ًّيا كام كانت يف سابق عهدها! وذلك األمر يتطلب وضع مفهوم شامل
يربط باستمرار بني املوضوعات املختلفة للمدينة؛ ألن الكائن الحي „املدينة“ هو نتيجة
تفاعل معقد بني البنية التحتية واالجتامعية وقضايا االستدامة والثقافة .وجدي ٌر بالذكر ،يجب
أال نقوم بالتفكري يف هذه املواضيع وتخطيطها بشكل مستقل بعضها عن بعض .ففي بؤرة
االهتامم ،يجب وضع رؤية التخطيط الحرضي مبثابة مبدَ ئِنا التوجيهي .ومبساعدة مواطني
هذه املدينة ،أود
أخريًا إعادة هيكلة املدينة!

برنامج االنتخاب املكون من  11نقطة
 40.000 .6شقة يف فرتة الوالية :بذلك ُيصبح
السكن يف متناول الجميع.
 .7يجب أن يشعر الجميع باألمان يف مدينة
كولونيا النظيفة!
 .8من أجل رؤية التخطيط العمراين التي يتم
إجراؤها باستمرار وتنفيذها بكفاءة!
 .9جذب املستثمرين وتشجيع رواد األعامل
الشباب بحيث ميكن خلق فرص عمل جديدة.
 .10نحن ال نُجري تغيريات يف مدينة كولونيا.
 .11جودة الحياة تبدأ باالهتامم بصحتك!

 .1ال ميكن تحقيق التنقل السلس بصورة
مستدامة إال من خالل مزج حركة املرور
بصورة ف ّعالة!
 .2من أجل وضع مفهوم شامل يتطلع إىل
املستقبل ،بحيث تصبح مدينة كولونيا املدينة
املناخية األكرث رياد ًة يف أملانيا!
 .3لتنمية املؤسسات التعليمية ،بحيث يرسي
مبدأ تكافؤ الفرص عىل كل حي!
 .4قيادة مدينة كولونيا بكفاءة مؤسسية!
.5يجب أن تعود مدينة كولونيا مرك ًزا لجذب
األطراف البارزة عىل مستوى العامل يف مجاالت
الفن والثقافة مجد ًدا!

