شان بريي

لعمدة لندن 2016

شان بريي مرشحة حزب الخرض ملنصب عمدة لندن،
يف إنتخابات  5مايو .2016
شان هي عضو مجلس كامدن وترشّ حت ملنصب عمدة لندن عام  .2008يف إنتخابات لندن األخرية ،حاز حزب
الخرض عىل املركز الثالث متغلباً عىل الدميقراطيني األحرار وحزب اإلستقالل.
من خالل عملها يف مناهضة النقل واملواصالت ،حازت شان عىل مئات املاليني من الحكومة ملشاريع
املواصالت والنقل الخرضاء يف أرجاء البالد .يف كامدن ،تح ّدت شان التخفيضات يف برامج اإلسكان اإلجتامعي
يف كينغز كروس ،وأقنعت كل األحزاب يف املجلس إلنشاء صندوق مايل بقيمة مليون جنيه إسرتليني للح ّد من
إقفال املراكز اإلجتامعية واملكتبات.
من أهداف شان:
 lإنشاء منازل بأسعار معقولة ،وحامية عقارات املجلس وإنشاء
إت ّحاد للمستأجرين يف لندن ملساعدة املستأجرين الخاصني من التع ّرض لالستغالل
 lتوفري أسعار مواصالت أكرث عدالً للجميع من خالل تذاكر أقل تكلفة للقطارات داخل وخارج لندن ،والتقليص من
النطاقات حول وسط لندن والتوصل إىل أسعار تذاكر متساوية بحلول عام 2025
 lإنشاء رشكة طاقة متجددة ال تهدف للربح يف لندن
 lالتأكد من تنظيف جميع مناطق التلوث الهوايئ غري القانونية بحلول عام  2020كحد أقىص

بإمكان جميع مواطني اإلتحاد األورويب والكومونويلث التصويت يف هذه اإلنتخابات .تس ّجل لتنتخب قبل اإلثنني  18أبريل عىل املوقع https://www.gov.uk/register-to-vote

ص ّوت لحزب الخرض عىل البطاقة الربتقالية
سوف تجري دورتا انتخابات يوم  5مايو  –2016إنتخابات عمدة لندن و إنتخابات
جمعية لندن.
تحرص جمعية لندن عىل تحميل عمدة لندن مسؤولياته وتحديد ميزان ّيته.
أياً يكن الشخص الذي ستص ّوت له يف إنتخابات العمدة ،مع من تريد أن يتعامل
العمدة؟
ص ّوت لحزب الخرض عىل بطاقة اإلقرتاع الربتقالية النتخاب املزيد من األعضاء الخرض يف الجمعية إلجبار العمدة أياً يكن عىل تح ّمل مسؤولياته بشأن
اإلسكان ،والنقل واملواصالت ،وتل ّوث الهواء وحفظ النظام.
تجري اإلنتخابات يف ظل نظام تصويت عادل ،لذا فإ ّن لكل صوت قيمته .ال توجد أصوات ضائعة.
لصوتك أهمية قصوى .يف االنتخابات األخرية ،كان ينقص حزب الخرض نسبة  1%فقط النتخاب عضو مجلس ثالث .ص ّوت لحزب الخرض عىل بطاقة اإلقرتاع
الربتقالية النتخاب املزيد من األعضاء الخرض يف املجلس.

بإمكان جميع مواطني اإلتحاد األورويب والكومونويلث التصويت يف هذه اإلنتخابات .تس ّجل ليك تص ّوت عرب املوقع اإللكرتوين
 GOV.UK/register-to-voteأو عرب التواصل مع مجلس بلديتك املحيل

