
 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  1                                                          اللغة: العربية

 

   Bruce Harrellاسم المرشح:  

 بروس من أجل سياتل  اسم الحملة: 
الموقع اإللكتروني للحملة:  

BruceForSeattle.com   

 العمدةالمنصب في المدينة:  

 0377-486 (206)رقم هاتف الحملة:  

 مقدمة المرشح:
 

أرشح نفسي لمنصب العمدة لتوحيد سياتل حول قيمنا المشتركة من تكافؤ 
معًا،  سنتخذ خطوات جسورة لمعالجة الفرص، والشمولية، والمساواة. 

د، وقيادة جهود ضخمة للتعافي االقتصادي لألنشطة التجارية  أزمة التشرُّ
الصغيرة والعائالت في سياتل، وتنفيذ إصالحات في جهاز الشرطة تُغي ِّر  

 من ثقافة ضبط األمن، وليس فقط
 الممارسات، لضمان تمتع جميع األسر باألمان.

 
 -عاملة تنحدر من عِّرقين، وقضيت معظم حياتي ومسيرتي المهنية في سياتل. أحب هذه المدينة  نشأت في أسرة من الطبقة ال

وذلك  هذا مبدأنا وبإمكاننا أن نبقى كذلك. لقد عملت في مجلس المدينة على إزالة الحواجز التي تعترض طريق النجاح، 
الماضي الجنائي لمنع التمييز العنصري في أماكن   باعتماد أول قوانين لمواجهة تحيُّز الشرطة في سياتل، وعدم السؤال عن

زت الدعم لألطفال من مجتمعات السود والسكان األصليين واألشخاص من ذوي البشرة الملونة ) ( BIPOCالعمل، كما عزَّ
 في مدارسنا الحكومية.

 
واجهة أزمة المناخ، والحد  من أطلقت حملتي بخطط قابلة للتنفيذ للتصدي للمشاكل األكثر إلحاًحا في سياتل، وسأعمل على م

أعمال العنف المسلح، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية لكل المقيمين في سياتل، واالستثمار في البنية التحتية للنقل العام ووسائل 
 المواصالت.

 
قادة المجتمع تحظى حملتنا الشعبية بكل فخر بتأييد االئتالف األكثر تنوعًا ألي مرشح لمنصب العمدة؛ حيث يشمل السود و 

، ومؤيدي الحقوق Norm Rice، والعمدة السابق Gary Lockeاألمريكيين المنحدرين من أصول آسيوية والمحافظ السابق 
 المدنية وإصالح جهاز الشرطة، والجيران في جميع أنحاء سياتل. يشرفني الحصول على دعمكم.

 

 
 قسائم الديموقراطية(.)برنامج   Democracy Voucher Programهذا المرشح مشترك في  

 

 



 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  2                                                          اللغة: العربية

 لورينا غونزاليساسم المرشح: 
 لورينا من أجل سياتلاسم الحملة:  

 www.Lorenaforseattle.com  الموقع اإللكتروني للحملة:

 العمدة المنصب في المدينة:
 206.651.5668رقم هاتف الحملة:  

   مقدمة المرشح:

أنا أمريكية من الجيل األول ألبوين مزارعين مهاجرين في وسط واشنطن.  

أتي، كانت سياتل حلمي، وكرست نفسي لها من خالل عملي طوال  وخالل نش
دراستي في الكلية، وحصولي على شهادتي في القانون من جامعة سياتل،  

  وأصبحت محامية حقوق مدنية وأسست عائلتي هنا.

وتوسيع نطاق حقوق ترشحت لعضوية مجلس المدينة وعملت على جمع الناس معًا لتمرير قانون اإلجازة العائلية مدفوعة األجر 

األطفال في برامج تعليم ما قبل الروضة وحقوق مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  
(LGBTQ  وحماية ضحايا االعتداء الجنسي، واإلصالحات االنتخابية، ومساعدة العمال وشركات األعمال الصغيرة خالل ،)

  هذه الجائحة.

اتل عند مفترق طرق حاسم، وقد حان الوقت اآلن التخاذ إجراءات تقدمية جريئة تتغلب على الوضع الراهن وتمهد تقف سي

تحقيق الرخاء الجماعي المشترك في سياتل. لتكن سياتل التنوع فيها هو مصدر قوتنا، ويمكن لجميع األعمال فيها   الطريق أمام 
نا. سياتل التي تقود مسيرة العالم نحو حماية مناخنا، وتوفر مساكن آمنة وبأسعار  أن تنمو، وأن تدفع وظائفنا أجًرا يكفي معيشت

 معقولة لجميع سكانها، وتغي ر العدالة الجنائية والسالمة العامة لتلبية متطلبات هذه اللحظة في حياة الحقوق المدنية.

 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programهذا المرشح مشترك في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  3                                                          اللغة: العربية

 

 

 آن دافيسوناسم المرشح: 

 جيران من أجل آناسم الحملة:  
 /https://www.neighborsforann.comالموقع اإللكتروني للحملة:  

 المدعي العام للمدينةالمنصب في المدينة: 

 206-775-8838  رقم هاتف الحملة:

 مقدمة المرشح:  
  

إنني أترشح لمنصب المدعي العام لمدينة سياتل ألن مدينتنا يجب أن تتصالح مع  
ات األضعف باإلضافة إلى القيام بالوظائف حقيقة أنها تفشل في تلبية احتياجات الفئ

   األساسية من أجل حماية الصحة والسالمة العامة.

، كان السير إلى مبنى المحكمة في وسط المدينة آمنًا. ولكن بحلول 2008في عام 
أصبحت شوارعنا خطرة. واآلن،   2011الوقت الذي أنجبت فيه طفلي الثاني في عام 

ين عدم استخدام المدخل الرئيسي ألنه غير آمن بدرجة كبيرة. ويمكن قول ذلك على كثير من  يُطلب من الموظفين والمحلف
   أحيائنا.

لقد بدأ أطفالي يطرحون أسئلة حول سبب عيش الناس بجانب طرق سياتل في ظروف غير مقبولة، وأقل إنسانية من مخيم  

ية. حتى أطفالنا يعرفون أن ما يحدث في مدينتنا ليس الجئين تابع لألمم المتحدة حيث عملت مع الفارين من الحرب األهل
   صحيًحا.

سأكون قائدًا متعاونًا يجلب إلى   قيادة استباقية وليست تفاعلية. سأقدم نموذج قيادة متوازنة تجعلنا أذكياء في التعامل مع الجريمة:
   ومنطقتنا الستعادة السالمة العامة.التعاطف والسعي إلى التقدم وإنشاء عالقات عمل داخل مدينتنا  المعادلة 

ومن خالل إصالح هذا الرابط الهام للصحة والسالمة العامة، سنبدأ في رؤية تحسن في صالحية العيش في مدينتنا. بتصويتك  
  يمكننا إنشاء مدينة أكثر أمانًا ورحمة للجميع.

 

 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programهذا المرشح مشترك في 

 

 

 

 

 



 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  4                                                          اللغة: العربية

 

 نيكول توماس كينيدياسم المرشح:   
 ن.ت.ك. من أجل العدالةاسم الحملة:  

 /https://ntk4justice.com  الموقع اإللكتروني للحملة:
 المدعي العام للمدينة المنصب في المدينة:

 رقم هاتف الحملة:
 مقدمة المرشح:

تستعد سياتل لخطة جديدة للعدالة والسالمة العامة؛ وذلك من خالل وضع حد لتجريم الفقر 

نحتاج إلى مدعٍ عام للمدينة    للجميع.  واإلعاقة، وإعادة االستثمار في المجتمعات الصحية

يدرك أن المعاقبة على الجرائم الصغيرة ال تؤدي إال إلى زعزعة استقرار األشخاص األكثر 

تضرًرا بالفعل من عدم المساواة في سياتل. إن العقاب لم يجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا، ومع 

والسكان األصليين والملونين، والفقراء، وذوي  ذلك، تنفق المدينة الماليين كل عام في محاكمة أفراد مجتمعنا الم شردين، والسود 

 اإلعاقات. حان وقت التغيير.  

قد الماضي. وبدالً من إهدار األموال في   نحتاج إلى تحول محوري من النماذج التفاعلية والعقابية التي تبنتها المدينة خالل العِّ

بحماية الصحة،  ائدة، سأركز على التقاضي الذي سيسمح لسياتل  مقاضاة األفراد بسبب إخفاقاتهم المتعلقة بالسياسات الس

وتعزيزها. سأناضل من أجل حقوق المستأجرين والعمال، وتوفير السكن الميسور  والسالمة، والبيئة، والمصلحة العامة للناس 

 التكلفة، والتخلص من الوقود األحفوري.

الفئات األضعف من خالل عمليات المداهمات واالعتقال. عندما   ستكون سياتل أكثر أمانًا عندما نتوقف عن زعزعة استقرار

أعمل بصفتي مدعيًا عاًما للمدينة، سأفكك نظاًما نعرف أنه ال يُجدي. يمكننا إنهاء الحبس الجماعي، وبدالً من ذلك، توفير 

ية وأمان حقيقي لجميع سكان االحتياجات اإلنسانية األساسية. وبفعل ذلك، سنبني األساس الجوهري الالزم لخلق عدالة حقيق

 سياتل.  

 

 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programهذا المرشح مشترك في 

  



 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  5                                                          اللغة: العربية

 كينيث ويلسون  اسم المرشح:

 في المجلس  8كين من أجل منصب    اسم الحملة:

 KenForCouncil8.comالموقع اإللكتروني للحملة:  

 في مجلس المدينة 8المنصب رقم  المنصب في المدينة:

 206-637-4994  رقم هاتف الحملة:

 مقدمة المرشح:

إن قيادة المجلس تسير في االتجاه الخاطئ.  يبدو أن السياسيين الحاليين ال يمكنهم  

إيجاد حلول لزيادة التشرد، وفشل الطرق والبنية التحتية، وإغالق الشركات.  ولذا 

 ول منطقية تحل محل سوء اإلدارة الحالية.إليجاد حلتصويتكم فأنا أطلب 

لقد شاهدُت بإحباط وسط المدينة يصبح خارج القانون ويتعرض للهجوم، وزيادة  

، وإجبار قائد شرطة صالح على االستقالة، وفصل 911أوقات استجابة خدمة  

غرب سياتل عن المدينة بسبب سوء الصيانة واألخطاء المستمرة في إدارة البنية  

مالذات لإلدمان التحتية ا لقيمة.  وتفاقمت تحديات التشرد التي نواجهها دون مساعدة، بينما أصبحت الحدائق والمدارس 

بأسعار   والمشاكل العقلية.  ومع كل تطوير جديد فقدنا ظالل األشجار القديمة الحيوية، إلى جانب استبدال المساكن المؤجرة 

 ة إلى واحد وتضغط على المجاري الحالية.معقولة بمنازل ال يمكن تحمل تكلفتها بنسبة خمس

( ولدي PE SEعاًما، وقد ُولدت زوجتي وابنتي هنا.  وأنا مهندس إنشاءات جسور مرخص )  28إنني مقيم في سياتل لمدة 

والهندسية،  ، سأعتمد كثيًرا على خبرتي التحليلية،  عضوكم في المجلس .  وبصفتي  2005شركتي الهندسية الصغيرة منذ عام  

عاًما في العمل على مشروعات النقل والبنية التحتية لكي تضم أعمال المجلس اتخاذ قرارات عقالنية    30وخبرتي البالغة  

 ومتابعة مراقبة التقدم.  إنني أتمتع بالخبرة الالزمة إلعادة سياتل إلى المدينة التي نريدها.

 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programهذا المرشح غير مشترك في 

  



 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  6                                                          اللغة: العربية

 

   Teresa Mosqueda اسم المرشح)ة(:
 Teresaالشعب يدعم   اسم الحملة االنتخابية:

 TeamTeresa.org الموقع اإللكتروني للحملة االنتخابية:
له في المدينة:  في مجلس مدينة سياتل  8المنصب رقم   المنصب المرشح)ة( 

  رقم هاتف الحملة االنتخابية:
 التعريف بالمرشح)ة(:

أترشح إلعادة االنتخاب ألن مدينتنا تقف عند مفترق طرق. فإن بعضًا منا ممن  
يعملون، ويعيشون، ويزورون سياتل لديهم قواسم مشتركة أكثر بكثير عما تدفعنا 
الخالف بين العامة إلى االعتقاد به. خالل فترة عملي في المجلس، شاركت في  

تغيرات سياسية شديدة ا ألثر. بداية من تمرير مشروع قانون تحالفات متنوعة لتجاوز 

 JumpStartحقوق العاملين في الخدمة المنزلية وحتى خطة العائدات المستمرة 
Seattle  تنشيط سياتل( من خالل الجمع بين حلفاء غير تقليديين يعملون على التركيز على الحاجة المشتركة، فقد شم رنا عن(

نحو سياتل التي تعكس  قيمنا المشتركة. سواعد الجد واالندفاع 

لقد قمت بتكريس مسيرتي المهنية للتأكد من عدم استبعاد أي شخص أو إهماله. لقد وقفت مع األسر العاملة، والنساء،  

واألفراد من ذوي الدخل المحدود للتأكد من معالجة القضايا األكثر إلحاًحا   واألشخاص من ذوي البشرة الملونة، والمهاجرين، 
. ومن خالل دعمكم المستمر، يمكننا مساعدة جميع جيراننا في التعافي من األزمة الصحية العامة الناجمة عن التي تواجه مدينتنا

والتباطؤ االقتصادي، ومعالجة مشكالت المشردين وتوفير المساكن بأسعار معقولة، وخلق المزيد من   COVIDفيروس  
ئف ذات أجور معيشية جيدة، واالستثمار في الصحة، ووسائل  الفرص التعليمية والفرص المتعلقة برعاية األطفال، وخلق وظا

أشكركم عن كل قسيمة، وأشكر   -المواصالت، والبنية التحتية. أشكركم للنظر في التبرع بقسائم الديموقراطية الخاصة بكم إلي  
 كل شخص فيكم على حدة، دعونا نعمل على بناء سياتل أقوى من ذي قبل.  

 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programيشارك هذا المرشح)ة( في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  7                                                          اللغة: العربية

)تدعم   Nikkita Oliverاسم المرشح: 

 جميع التوجهات الجنسية(  

 لصالح الشعب    Nikkitaاسم الحملة:  

   www.nikkita4nine.comالموقع اإللكتروني للحملة:  
 في مجلس مدينة سياتل 9المنصب رقم  المنصب في المدينة:

   2778-712 (206)رقم هاتف الحملة:  

 مقدمة المرشح:

 

لية. وتأتي لية من    تتطلب األزمة غير المسبوقة استجابة تحوُّ معظم الحلول التحوُّ

 هؤالء المتأثرين بشكٍل أكبر من األزمات التي نواجهها.

قة مجتمعية، ومحامية. إنني   إنني مدافعة عن الحقوق، وُمعل ِّمة، وفنانة، وُمنس ِّ
كني ونمت في  مستأجرة. لقد عملت خالل المرحلة الجامعية، كلية الحقوق وكلية الدراسات العليا. لقد شهدت عدم االستقرار الس

سيارتي. وكناجية منالعنف األسري، فإنني على علم بما يعنيه البقاء في حالة سيئة؛ نظًرا لعدم وجود إسكان ميسور التكلفة وعدم 
مي الخدمة. وكمحامية، فقد  وجود شخص للمساعدة. وإنني أعمل مديرة تنفيذية لمنظمة غير ربحية، وقد بدأت في طليعة ُمقد ِّ

 حاالت االستبعاد من المدرسة، والطرد، والتمييز. دعمت العمالء في

العدالة االبتكارية في منطقتنا. وأستمر في كوني  -(  RJلقد ساعدت في تأسيس أحد برامج العدالة اإلصالحية االبتكارية )

في مقاطعة كينج، مثل المسارات المجتمعية اإلصالحية بقيادة المجتمع المحلي، ومركز    RJجزءًا من إعداد إستراتيجيات  

 Africatown Community Landومنظمة    Community Passageways( مع منظمة  YACإنجازات الشباب )

Trustمركز   . وسيقومYAC    بالتعاون لتحديد أماكن اإلسكان والخدمات المجانية وميسورة التكلفة للشباب في جنوب شرق

 سياتل.

يستند العمل الذي أقوم به إلى كل من تجربتي الحياتية والمهنية، ولكن األهم هو أنه يتم فعله في المجتمعات األكثر تأثًرا 

 ومعها.

 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programهذا المرشح مشترك في 
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 مقدمات المرشحين          

 

 2021_08_23تم النشر في  8                                                          اللغة: العربية

نيلسون اسم المرشح:  سارة 
 سارة من أجل مجلس المدينة  اسم الحملة:

 Saraforcitycouncil.com  الموقع اإللكتروني للحملة:

 في مجلس مدينة سياتل 9المنصب رقم  المنصب في المدينة:
 8762-910 (206)  رقم هاتف الحملة:

 مقدمة المرشح:

سياتل هي مدينة مذهلة ومحظوظة؛ نحن مباركون بموارد رائعة وجيران 

يهتمون حقًا ببعضهم بعضًا. غير أننا نواجه أوقاتًا عصيبة، وال تقدم مدينتنا  
حتى الخدمات األساسية. إنني أترشح لمجلس المدينة ألنني أعلم أننا نستطيع  

 تحسين حياة سكان سياتل عن طريق العمل معًا على تحقيق نتائج قابلة للقياس.
 

كة لشركة عائلية ص سة مشارِّ غيرة،  وبينما نتعافى من جائحة كوفيد، نحتاج إلى قيادة تستطيع إعادة القوة إلى أحيائنا. بصفتي مؤس ِّ
نعامل موظفينا معاملة حسنة،    Fremont Brewingفإنني أعرف كيفية بناء ركائز المجتمع من القاعدة إلى القمة. في شركة  

 ونرد الجميل للمجتمع، ونقود الصناعة باستدامة. هذا باإلضافة إلى أننا نصنع بيرة جيدة!
 

األساسية، ولكن لم تكن هناك نتائج كافية. إنني أركز دائًما على لقد رأينا الكثير من التصريحات المنمقة عن التشرد والخدمات 
وتحقيق النتائج. وبصفتي مستشارة للسياسات في مجلس المدينة، فقد كتبت تشريعات ساعدت على جعل سياتل   إنجاز األمور 

، وصيانة حدائقنا، وتقليل  مدينة رائدة وطنية في السياسات البيئية. وكعضو في مجلس مدينتكم، سأقوم بإصالح طرقنا وجسورنا
 عدد األشخاص الذين يعانون من التشرد، واستعادة الثقة في حكومة المدينة.

 
نيلسون في مجلس المدينة! توا لسارة   لقد حان الوقت لكي تنتبه مدينتنا إلى األساسيات وتفي بالوعود. صو 

 
 )برنامج قسائم الديموقراطية(.  Democracy Voucher Programهذا المرشح غير مشترك في 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


