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Titelblatt innen (Seite2) 

 

  :النظر الیھ' ما الذي یجب علي

  .في التصویت البریدي التأكد جیدا بأن شھادة تأمین الیمین االنتخابي معبأة بالكامل -

  .عند الحضور الى مكتب التصویت احضار وثیقة شخصیة مرفقة بصورة شمسیة -

موعد التطبیق النھائي وارسال وثائق االنتخابات ، ملئ ورقة یخ ، خاصة بالتصویت البریدي تواراالنتباه الى ال -
  .خانات وایضاً شھادة تأمین الیمین االنتخابي  ١٠االقتراع أقصى حد ب 

  .طلب التصویت البریدي یجب إرسالھ مدمغ، اعادة اإلرسال غیر خاضعة للرسوم البریدیة -

  .نوان على ظھر ورقة التصویت یجب ان یكون مرسل الى مكتب المنطقةنرجو التأكد من ان حقل الع -
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(Logoleiste oben) 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin ...... 

 المكتب االجتماعي لنشاطات المسنین في منطقة فریدریشھاین كرویزبرغ

 

 

  

  ٢٠١٧/  ٣/  ٣١ الى ٢٠١٧/  ٣/ ٢٧ انتخابات ممثلي كبار السن من

  

 .حضرات المسنات والمسنین ، في آخر أسبوع من شھر آذار

 .سنوات بإمكانكم مجددا انتخاب ممثلین عنكم ٥وأخیرا وبعد  

  

أنتم تریدون طبعا ان تؤخذ مصالحكم واحتیاجاتھم واقتراحاتكم في الحیاة اإلداریة للمنطقة في عین االعتبار ، 
،لذلك انھ شيء مھم جدا ان تبرھنون ذلك بالمشاركة الكثیفة والواضحة في وان یكون لدیكم الحق ایضا بالتكلم 

  .االنتخابات

  

  .مھتمة ومھتم رشحوا أنفسھم لالنتخابات ٣٤  في ھذه االنتخاباتلدیكم لحسن الحظ إعداد كبیرة من الخیارات، 

  

  .ھذا العدد الكبیر من المتحمسین یسرنا للعمل معا من اجلكم
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  .شخصیة عنھم بھذه الطریقة معلومات  المرشحین  ة االولى التي یقدم فیھاانھا المر

وذلك  شمسیة،  صور وفیھا مرشح ومرشحة  34معلومات عن   التي یوجد فیھ أنشاء ھذا الكتیب ،  لھذه الغایة تم  
  .نقاط الضعف للعمل المستقبلي وتحدید   بھدف تشجیع نشاطكم

نتخابات في مناطق ومواقع مختلفة في المنطقة أیضا في اإلنترنت على صفحة متوفر حتى موعد اال ھذا الكتیب  
  .مكاتب االجتماعیةال

  .الذي یختار التصویت البریدي ، ستصلھ معلومات عن المرشحین الى المنزل 

 .ومن یرید یستطیع أن یتعرف على المرشحین شخصیا في الثالث جلسات المنوي القیام بھا 

  

ھذا الكتیب التعرف قلیال على المرشحین والمرشحات ونرجو منكم المشاركة في  ندعوكم من القلب في 
   .االنتخابات

  

  مع جزیل الشكر

  السید كنوت ملدنر شبندلر  

 .والصحة العامة,ومنسق العمل وخدمة المواطنینبرغ زكرویت نائب عمدة منطقة فریدریشھاین 

Knut Mildner-Spindler 

stellvertretender Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Arbeit, Bürgerdienste, 
Gesundheit und Soziales  
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  المرشحون یقدمون أنفسھم

 

Die Kandidierenden  

stellen  

sich vor 

 

 

 ان ادارة منطقة فریدریشھاین كرویزبرغ لیست مسئولة عن التعریف المقدم

 

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist für den Inhalt der Vorstellungstexte 
nicht verantwortlich    
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  إغناتیوس :االسم 

  ش.عارفین م :الشھرة 

  .عاما٦١ :العمر

 

  :معلومات شخصیة

  .دبلوم بالكیمیاء الحیویة عملت لفترة طویلة ضمن علماء العقاقیر في مستشفى فیرشو وما زلت االن أستاذ لغة -

  .لدي حس تحفیزي وارسم أھدافي بدقة . صادق محب للغیر من الممیزاتیف ولط 

  

  :حوافزي

و البحث عن حلول حقیقیة لمشاكل المسنین  یسرني أن اكون نائب نشیط اعمل مع الغیر لتطویر األفكار -1
  .یجب علینا مناقشة َبعُضَناالبعض ألجل مصلحتنا جمیعا ونحن كمسنین  الیومیھ ،

  .ضد بعضنا البعض من الخالف  ة بسبب المرض والتقلیلریق العزلالبعد عن ط -2

وناجح في مجلس تمثیل لخارج و أتمنى أن اكون عضو نافع في الداخل وابسبب خبرتي وعملي المنوع   -3
  .المسنین

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

  - اللقاء ھو الحیاة  -

  

  .البتعاد عن الال مباالةطرق التعامل مع بعضنا البعض وا  -1

  .من في األماكن العامة مثل اإلنارة، الطرق ألسالكة وغیرھا التركیز على األ  -2

  .ارید االھتمام بالجوار وبالطبیعة وما فیھا  -3
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  رینھارد :االسم

   بنزین :الشھرة

  .عاما ٧٤ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

    ولدان بالغان لدي  -

  .الطالء والدھان ومارستھا رست مھمة د  -

  .عاما في القطاع االجتماعي 20أزور الكلیة التقنیة لرعایة المسنین، وأعمل منذ   -

  اجتماعیا منضم   -

  .أھتم بالثقافةـ  

 

  :حوافزي 

  .احترام كبار السن  -

  .ارفض العنصریة للمسنین في نطاق العائلة وخارجھا  -

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  من العمرالحذر   -

  .المساعدة التضامنیة بین الناس -

  .تشجیع التنقل   -

  .تشجیع الثقافة واالھتمام بھا  -

   .السكن حمایة المادیة للمسن كدفع آجار ال  -

  .التأثیر على نظام البناء  -
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   دانیال :االسم 

    بھلر :الشھرة 

  .عاما ٦٢ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

وأیضا في مجلس العمل تشغیلي عملت في عدة شركات تأمین األعمال واالقتصاد ال بعد إتمام ا دراسة. اعدمتق
  .وحل جمیع المشاكل  واتحاد العمال و كسبت خبرة وكثیرة في الوساطة بین الصراعات 

  

   :حوافزي 

  

المسن للحصول للجیل مخاوف ارید أن اخصص وقتي وإنما أیضا النھ لدي فقط ألنني مسن رشحت نفسي لیس  
نفسي على إنني ابحث عن المساعدة للمسنین وأیضا أداء الواجب االجتماعي  انظر الى طالب المرجوة، على الم

  .المطلوب

  

   :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

بقوة وكفاءة  ارى الحاجة في العمل . ارید أن اكرس وقتي من أجل تحسین العیش المتكامل للمسنین في المجتمع 
أیضا والسكنیة والعروض الجدیدة وأرى  لصالح المسنین وذلك عن طریق تسجیل الحاجة في المساعدات الطبیة

  .أن ھناك مشكلة وھي الفقر بین المسنین 

وأیضا ھناك في منطقتي العدید من المسنین من جنسیات مختلفة ارید أن یحصلوا ھم أیضا على خدمات اجتماعیة  
  .جیدة

    



  

teSei 14  

  

   ھیدیماري :االسم 

   كرامر :الشھرة 

    عاما ٧٤ :العمر 

  

  :معلومات شخصیة

كنت متزوجة ولدي ولدان وحفید  ١٩٩٩نة لغایة س. طفولتي وشبابي في منطقة اشتكلتز من موالید برلین قضیت  
  ة. في شترالوأقیم  واآلن عشت في كرویزبرغ و نیكلن ، 

  

  :حوافزي

  

ات واألعمال أرید أن أحمي النشاط االفضل والسرور وحب الحیاة،  النھ مفید للتعایشأحب العمل مع اآلخرین  
مساعدة الجیل الشاب ارى أشیاء كثیرة یستطیع بھا المسن  ن في مواقع وأماكن مختلفة، المسنیالتي یقوم بھا لجنة 

  .اعلھوأن ھناك موارد كثیره لكنھا بطیئة ومھملة یمكن للمجتمع أن یعمل بھا وان یّف 

  

   :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

والفعال بینھم وخاصة في أنا جدیدة في ھذا المجال لذلك ارید أن اتعلم من ممثلي المسنین الجد مكاني الصحیح  
 ,السكان,یجب طرح المشاكل التالیة  یمكن أیضا أن یكون ھناك إمكانیة التعاون في أماكن اخرى منطقتي، 
لمحاسبة والبناء كنت أدیر أقسام اخبرة في مشاریع السكن لبعض لدي مساعدة الجیران لبعضھم ا,الثقافة ,الصحة 

  .والسیاسیة المضمونة في الجمعیات  في المشاریع االجتماعیة

  .یسعدني أن اكون عنصر فعال 
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  ازیدورو :االسم

  مومبالیر-فرناندیز :الشھرة

  عاما ٨٢ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

وأنا اعمل في تمثیل 19 95من سنة وسكنت في منطقة كرویزبرغ 19 62سنة قدمت من إسبانیا إلى برلین  
  .والحوار بین األجیال شي مھمأؤمن أن التفاھم  یة الناس وأنا في قسم رعا AWOالمسنین وأیضا في 

  

  :حوافزي

  

وتحسین ھمة عن طریق المعرفة، كل تغییر الماتیة لعمل الجید لھم وتفعیل الحركة الذعلى اساعدة الناس رید أن اأ
االحترام والحیاة االفضل  مسنین ارید أن اطرح مشكلة ال  ویا نحن أقوى ، في جلسات مجلس وسیبدأ من النفس ، 

  .ألنھما األساس في الحیاة السعیدة

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في  

  

لذا علینا المبادرة عن طریق النقاش من قبل اناس متخصصین في  یجب احترام اإلنسان كفرد دائما ولیس أفكاره، 
؟التعامل مع الغیر؟  االجتماعي ؟احترام اآلخر  ي نفھمھ في الحیاة بسالم؟ التكافءما الذ.مواضیع متعلقة بالحیاة 

الغیر نجعلھا أكثر قیمة؟ الثروة االجتماعیة تكون في مساعدة  تنا الدیمقراطیة ؟وأنكیف یمكن أن نطور حیا
  .وتطویر ھذه المساعدة الى مساعدة ذاتیة 
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  أورسوال :السم 

  غودى :الشھرة 

  عاما ٧٢ :العمر 

 

  

  :معلومات شخصیة

  

عاما أرملة عملت في مجال برمجة الكمبیوتر واآلن اقوم بعمل اجتماعي كوسیطة لألشخاص الذین  72عمري  
  .یصعب علیھم الحصول على عمل

  

  :حوافزي 

  

جتماعیة ابط االواألشخاص ذات الر ,لالناس الذین لدیھم ظروف صعبة طورت منطلقل أنشغالي بعملي خال
را وأنا االن اعمل كثی اعلم جیدا أین تكمن المشاكل  خص المسنین ارید أن اكون بجانبھم وكمسنةوباأل ةالضعیف

   .والجل المسنین مع

  

  : ٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

عدة االفضل نقاط التواصل التعلم واكتساب المعلومات في كیفیة تقدیم المسا,ال انتخابي ارید عند البدأ في ح 
أن المسن . بحقوق المستھلك تمییز بین كبار السن ، عدم المس یجب أن تكون في البدء بمشاكل عدم الالعملي 

المستقبل والحركة واإلیجار سبل السكن صحة یستغل لیس فقط من المجرمین ، علینا أن نتكلم مع المسن حول ال
   .منھ المسن المعاش الذي یمكن یعتاش  ,ھو ممكنطالما 
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   سغرید :االسم 

   غفیاسدا :الشھرة

   ،عاما٧٢ :العمر 

  

  :معلومات شخصیة

  

ت في درست التجارة في مجال الفنادق وعملت فیھا لبعض الوقت كما إنني أیضا درست إدارة األعمال وعمل 
  .مجال تنظیم المؤتمرات والمعارض في برلین

  .في فریدریشھاین كرویزبرغ اعمل لدى ممثلي المسنین  2011ذ ،ومن 2009سنة متقاعدة منذ  

  

   :حوافزي 

  

ارید ان وأیضا ل في المشاریع المختصة بالمسنین وتنفیذ مشروع أطالس للحي ارید وبكل سرور أن اكمل العم 
حیاة أفضل انیة للمعارض الن ذلك یعكس صورة على بطاقات مج عن طریق الحصول یة انشط المشاركة الثقاف

  .لألجیال

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

 ل االھداف التي یتمناھا المسنین وأیضا لكي یكون الحوار بینحارب من اجفي االنتخابات المقبلة ارید أن ا 
   .أعضاء المناطق افضل
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   أفلین :االسم 

   دافیز-ھاركنتال :الشھرة

   عاما ٦٦:العمر 

  

  :معلومات شخصیة

  

ضاً في ألیكسا وایمحامیة عملت في متجر وسط برلین  وأیضا جدة الربع احفاد مھنتي ھي متزوجة وأم لولدین 
   .غالیریا كاوفھوف مصرف واآلن اعمل في متجر 

  

   :حوافزي

  

اسكن في فریدریشھاین  ٧٣یبزغ انتقلت الى برلین سنة ماركس الدراسة الحقوق في جامعة كارل بعد  
واآلن یسكن ھنا  ,الذین لم یعد لھم وجود الوالد والشباب ا كان یوجد ھنا عدد كبیر من ٧٨منذ كرویزبرغ 

   .ھناك تغییر واضح وكبیر في المحیطفقط  المسنین 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا لعام 

  

یجب نا صورة جاذبة للسیاح فقط وإنما ك في الحركة العمرانیة في المنطقة ال یجب أن تكون منطقتأرید أن اشار 
الطرق للسماح أن یكون ھناك  الساكنین فیھا ومن الجھة الثقافیة یجب ضا أن یكون ھناك نشاطات للمسنین أی

  .ال یستطیع أن یدفع رسوم الدخولعارض وأن تكون مجانیة الن المسن بالمشاریع الثقافیة للمللمسنین بالمشاركة 
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    یؤاخیم :االسم

   كلیت :الشھرة 

  عاما ٦٧:العمر 

  

  :معلومات شخصیة

  

رسیة والمھنیة المصرفیة دراستي المدفریدریشھاین ، بعد  منطقة زوجتي فيو أنا  عیشأ 2002شباط  شھر منذ 
  .التقاعد  كان لدي الفرصة ألحصل على 2009مركز كبیر ، في عملت في 

  

  :حوافزي 

  

عملت من أجل إنجاح مشروع لى فرصة للدراسة في جامعة برلین أحصل عاستطعت ان  2010الى  2009 
اللقاء لحیاة أفضل في المنطقة ھذا المشروع جعلني انظر إلى األشیاء التاریخیة اكثر والتطور الدینامیكي في 

ل بالنشاطات الموجودة ضعیف جدا و أرید أن ابحث عن حل لفتني أیضا أن مشاركة الرجا الحیاة االجتماعیة و 
  .العنصر الذكري في الحي  یجعل 

  

  : ٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

وأیضا النشاطات الناجحة الموجودة في المنطقة وتحقیق نقاط تخابي ارید التعرف على الناشطین في حال ان 
  .سنین والتي تخص الم 2017المشاكل لسنة والضعف 
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   دیتر :االسم 

    كلوز.د :الشھرة

  عاما ٧٠:العمر 

  

  :معلومات شخصیة

  

تجاري فارة البریطانیة في برلین كمفوض عملت في السنوات االخیرة في السحاصل على دكتوراه بالقضاء و 
  .یدریشھاینسنة في فر 20عاما ،ومنذ  ٥٠اسكن في برلین من حوالي . متزوج ولدي ولدان وأربع احفاد 

  

   :حوافزي 

  

عمل في لحافظ علیھ اولكي ن. لي الكثیر والطبیعة ھي مصدر راحة واستجمام استغلھ مع أحفادي المنطقة تعني  
قراطیة وأركز على دیم. فریدریشھاین لراحة جمیع السكان والسكن في مشروع التوصل إلى الحیاة الغنیة 

  .التفاعل في تنظیم حیاتنا

  

  :٢٠١٧جب العمل علیھا في نقاط الضعف الوا

  

ا یكمن فضولي ركز كل قوتي وشيء من وقتي لكي تعیش جمیع االجیال بسرور في فریدریشھاین ، وھنأرید أن ا 
االھتمام ، كما أرید  ا عام 60فوق یعة في المدینة وھذا طلب كل مسن والحفاظ على الطبالبناء في متابعة 

  .یاجات الخاصةاالحتالمقیمین في الملجأ وذوي لمسنین با
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   یوأخیم :االسم 

   كونیتزني :الشھرة 

    عاما ٦٢ :العمر 

  

  :معلومات شخصیة

  

   من سكان فریدریشھاینـ     

   لدي ولدان بالغانـ 

  ٢٠٠٩قبل تقاعدي عام كنت اعمل فران ـ  

   عامل ٣٠مسوؤل عن ـ 

   السیاسة الجیرة الشراكة: تجذبني ـ 

  

  :حوافزي 

  

یھا على عالقات قویھ مع التي نجحت وحصلت فواطن ضد غالء السعر قمت بإنشاء مبادرة الم 2012عام  
  .نفسي العالقة ھي التي دفعتني لتقییم ،وقوه ھذهالجیران 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

  :ارید ان احارب من اجل 

  .االحتیاجات الخاصة افر  ورخیص للمسنین و ذويو سكن  -

  .إلیھا وإتمام أوراقھ وطلباتھالتوجھ  ةالخاص اتسن وذوي االحتیاجفي الحي یستطیع المأماكن معینة     -

   .الخاص اترفع الحواجز عن الطرقات المعیقة للمسن وذوي االحتیاج -
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   حسین :االسم

  كركماز :الشھرة

   عاما ٧٨ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

في لدي مكتبة صغیرة  ھنتي محاسب وكانفي المنطقة ھنا م ١٩٨٠ین ومنذ في برل ١٩٧٢أعیش منذ أیلول  
  .كرویزبرغ 

  

   :حوافزي

  .ارید أن اكمل في خدمة و مساعدة العاملین معي في تمثیل المسنین 

  

  : ٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  .من جذور اجنبیة والمسنین وخاصة الذین ینحدروناھتم بالمسنات  ارید أن  
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   برند :االسم

   كرافت :الشھرة 

   ٦٠أتم ال ٢٢/٢/٢٠١٧عاما وفي٥٩ :العمر

  

  :معلومات شخصیة 

  

عندما أتیت عام في ھذه المنطقة المشكلة عرقیا ، لحظة على العیشعاما في كرویزبرغ ولم أندم  30ذ أعیش من 
منذ ست سنوات اقوم بتنظیم . TUوي في ال بعدھا اتممت تعلیمي الثان ,ت كبائع في دكان إلى برلین عمل 79

ان بعد سقوط ثیلي الجنس في نوالن دورف بالتس ومن اللطیف العمل في نادي فانومیتار قسم المسنین و م
  .الجدار انضمت فریدریشھاین لمنطقتنا

  

   :حوافزي

  

عروض كافیة وكثیرة سنكبر جمیعا ومن الضروري أن نجد  , ھناھنا أَو أتوا الى ھنا وأنا  رون ولدواالكثی 
   .للمساعدة والتعاون 

  

   :٢٠١٧لضعف الواجب العمل علیھا في نقاط ا

  

النھ من المھم أن نحافظ على التنوع في التعایش وعلى االحترام والتعامل مع الغیر واالھتمام بھ من ارشح نفسي  
  .دون النظر الى السن
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  ارنست :االسم 

   كوتزنر :الشھرة

   عاما ٧٩ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

بیئة في شركة لغایة توقفي عن العمل كنت مھندس في فریدریشھاین  ٥٨أسكن منذ عام من موالید برلین  
  .صناعات الطاقة في برلین 

  

  :حوافزي

  

 ر اللجنةمنذ سن السادسة عشر وأنا اعمل كمتطوع بجانب دراستي في ھیئة األوقاف المائیة واآلن بعد التقاعد ادی 
واقوم ھنا بالمتابعة لمسنین في فریدریشھاین كرویزبرغ تم انتخابي لتمثیل اسنتین  االجتماعیة للمنطقة ، ومنذ 

   .المالیة

  

   :٢٠١٧ضعف الواجب العمل علیھا عام نقاط ال

  

میالد للمسن علبة الالمالي للمسنین ، وان أحقق حلم  في حال اعادة انتخابي أرید أن أكمل عملي في المكتب 
  .في خبرتي وعملي لتطویر عمل المسلمینساھم ،وساحاول أن ا
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   مارتا :االسم 

  الدفیش :الشھرة

   عاما ٧٧ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

الى برلین ومنذ قدمت  69استي إدارة مكاتب ، عام ، درریة سنتا في یوغسالفیا السابقة في ق 39من موالید سنة  
   .متقاعدة  ٩٩سنة 

  

   :فزيحوا

  

القلیل من ما ینیین الجدد وعلى مساعدات كثیرة ومن وقتھا لدي االمل ان اقدم على ھویة البرلحصلنا  ١٩٦٩سنة  
   .حصلت علھ أنا وابني من مساعدة

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

  .االلتزام المدني للمسنین  

  .على مخاوفھمللتغلب تقویة المسنین المھاجرین  

  تصلیح الكثیر والوصول الى الكثیران ادعم المسار التقاطعي الذي یمكننا من خاللھ  2017رني في سنة یس 

   الفرحة الكبیرةمن خالل األحادیث الكثیرة تأتي 

  .الكثیر من الناسساعدة من خالل دعم المشاریع الصغیرة ألنافعة التابعة لمجلس مكتب المنطقة یمكننا م 
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  انتیي :االسم 

  ماس :الشھرة

   عاما ٧٧ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

في برلین وأعمل في مجال العالقات الخارجیة للمصرف وأیضا في أماكن  61مھنتي موظفة مصرف منذ سنة  
  .یوتردائم وتقویة معرفتي بالكمبعلى تجدد على شھادة إدارة المكاتب ألكون  أخرى ، بعد التخرج حصلت

  

   :حوافزي

  

  .شیط العمل االجتماعي للمسنین وحل مشاكلھم ومساعدتھم و ارید أن اطرح افكار جدیدةارید تن 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

  .في حل مشاكل العجز االجتماعي وأیضا مشاكل السكن ارید أن أساعد 
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   ھورست :االسم

   مارتین :شھرةال

   عاما ٧٨ :العمر

  

   :معلومات شخصیة

عاما أب لثالث أوالد ولدي خمس احفاد، مھنتي عامل  33متزوج منذ فولتي وأنا من سكان فریدریشھاین منذ ط 
   .لتمرین الكالب ، وعملت في مجال األمن في الشرطة حصلت على تدریب خاص . برید 

   .كمتطوع لمنطقتي اعمل  91منذ سنة ـ  

  .رئیس ثاني في لجنھ تمثیل المسنینـ  

  .ات مجلس المسنینانظم جلسـ 

   . ١٠رئیس اول في اللجنة االجتماعیة ف ـ 

  

   :حوافزي

  .بكل قوة وقدرة في العمل التطوعي ـ 

  .استمع وانظر جیدا للناسـ  

  .مثلي األعلى یوأخیم غورغ وویلي براندتـ 

   .سویا لنبقى بصحة وحركة جیدة و سویا الى درجة ثانیة في المسرح ـ  

   .احد من الخلفمنفتح جدي وال اطعن ـ  

  .بل كلنا سویا - لیس لوحدي ـ 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  .توصیل مخاوف المسن الى الضوء ـ 

  .ارید ان استمع وازاول العمل في اللجانـ 

   .المساعدة في حل مشاكل السكن خاصة المقعدینـ 

   .الیومیة  توصیل المشاكل الحیاتیة ـ 
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  غزى :االسم

  مولر :الشھرة

   عاما ٦٧ :العمر

 

  

  :معلومات شخصیة

  

عاما كقابلة قانونیة وعملت في  ٣٥في كرویزبرغ متزوجة، عملت لفترة  ٥٧من موالید تورینغن أعیش منذ 
حصلت على شھادة في الدراسات األلمانیة والعلوم  ١٩٨٣، وعلم ١٩٧٠عیادة ، تابعت الدراسة كممرضة عام 

   .السیاسیة

  

   :حوافزي

  

أحب العمل مع الناس وافتقده منذ تقاعدي ، وأرید ان یكون ھناك حوار اكثر بین الناس وان یتم تبادل الخبرة 
   .والسعادة في الحیاة

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

قر ال ان ارید ان ادعي الى برنامج القراءة بین األجیال ، ویجب علینا ان نتكلم وننفتح خاصة في مشكلة الف
   .ننعزل
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   انجلیكا : االسم 

   نایس: الشھرة 

   عاما ٦٨: العمر 

  

  :معلومات شخصیة

   .في برلین قبل ذلك كنت أدیر التعلیم الخاص لمركز الناقل في لوبك ٢٠١٤أعیش منذ 

  

  :حوافزي

  

في جامعة فورتزبرغ  راستيجمیع مراحل حیاتي وأنا متحمسة للسیاسة ، وناشطة في لجان عدة وخالل د في 
ِبي دي ، اس ي كنت في المجلس االجتماعي لحزب خاصتكنت ناطقة اجتماعیة ، بعدھا و في مجتمع السكن 

    .في برلین . لمساعدتھ باالنخراط في المجتمعجىء الوكنت أھتم ایضا بل

  

   :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

. في المراكز والمواصالت واألماكن المفتوحة لمساعدتھم على التطور االحتیاجات الخاصة أتمنى االھتمام بذوي 
 في معرفة ویجب التواصل معھم ومساعدتھمنھم نقطة أساسیة في المجتمع والبالنسبة للمسنین علینا االنتباه أل

    .تطور الحیاة العامة المساھمة في
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   شارلوتھ :االسم

  بربرغأً  :الشھرة

   عاما٩٣:العمر

  

  :یة معلومات شخص

  

عضو في المجلس العامي رئیسة أعضاء العاملین ، و عضو وفي . كاتب في مكتب مقاطعة كرویزبرغ برلین 
 ة ، مؤسسة لنادي اتصال جیل الحي سن ١٦االجتماعات المحددة للمقاطعة ،أشارك في االعمال التطوعیة منذ سن 

  .ة فریدریشھاین كرویزبرغ حاصلة على میدالیة الجدارة لدولة ألمانیا وایضاً میدالیة مقاطع

  

   :حوافزي

  

  ".التقاط األشیاء ومحاولة فھمھا وتحقیقھا"

  ."أحب الكالم والمناقشة والبحث عن الحلول "

   ."لیس لدي خط واحد وإنما اھتم بجمیع المواضیع "

  ".عند انزعاجي من شيء أغیر طریقي"

  ".وشارلوتیھ شتراسي المحافظة َعلى بیوت المسنین في غیتشینار شتراسي ، مرینغدام"

  

  :٢٠١٧لضعف الواجب العمل علیھا في نقاط ا

  

  ).تنظیم لقاءات السكان( موضوع السكن . 

  ).اسرى في المستشفیات یجب تغیره ٥الى  ٤نظام (موضوع الصحة . 

  ).ایجب تغییرھ دینة ضا السرعة القصوى في المالعجالت الھوائیة واألرصدة ای( المشاة . 

   .ر وزیادة الھدوء تقلیل التوت. 
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 یورغ :االسم

   باولي :الشھرة

   عاما٧٧:العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

   .عاما أعیش في فریدریشھاین وأتابع التطور بحماس أشارك بھ 44منذ  متزوج لدي ثالث احفاد ، 

  

   :حوافزي

  

التابعة للمنطقة ، ومنھا  من الوظائف ، أصبحت مواطن عامل في اللجان ط في عدة اتحادات ، أزاول العدیدناش 
واآلن أنا الناطق في التنظیم المنطقي للمحافظة كما وإنني لتضامن الوطني وكنت من االوائل، على عمل اتمرنت 

  .عضو في مجال التنمیة لتطویرھا

  

  :2017نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في سنة 

  

صول عاما واكثرھم من اال 60م فوق الف مسن عمرھ 36اإلحصائیات یعیش أكثر من في منطقتي وبعد  
   :طریقین  ثیل المسنین یستطیع أن یشقان تم لمھاجرة، باعتقاديا

  .مشاركة المسنین في التطور والتغییر الحاصل في المناطق. 1 

   .ول واخذھا بعین االعتبارمشاكلھم والبحث عن حل المشاركة المباشرة للمسنین لمساعدتھم في حل . 2 
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  إرمغارد :االسم

  بفیفلھ :الشھرة

   عاما ٦٦ :العمر

  

  :معلومات شخصیة 

  

أحب اسكن في برلین كرویزبرغ وال اشعر بالغربة،  2010متزوجة وأم لفتاتین ، منذ  یتنبرغ ، جذوري من بادنف
   .العیش المشترك فیھا ھي ھذه المدینة الكبیرة والثروة

  

   :فزيحوا

  

جزء من حیاتي عملت كقارئة في مدرسة ثانویة في منطقتي وأیضا في قسم االستقبال في  ان العمل التطوعي    
لمسنین في برلین االھتمام  با . م تحت السن القانونيبالالجئین الذین ھللمساعدة َوْقت الحوادث ألمعنیة یوھانیتا 

  .اؤھا یجب أن یكون لنا الفرصة للمساعدة بالبناء والتنمیةالنامیة و التي تنمو بسرعة وتغیر حیاتنا وأجو

  

  :2017نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في سنة  

  

 جدا الوحدة التي یعیشھا المسن والفقر الموجود وأعتقد أنھم لھم الحق بالتفاؤل بالمجتمع ومعرفة یزعجني ویھزني 
  .نالسكوحقوقھم والتي منھا التأمین 
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   غوندّل :سماال

  ریبھ :الشھرة

  عاما ٦٦:العمر

  

  :معلومات شخصیة 

  

لدي ولدان ، كانت مھنتي دبلوم صیدلیة في قسم  ١٩٧٠من موالید برلین اسكن في فریدریشھاین منذ سنة  
یدریشھاین كرویزبرغ للجان إدارة منطقة فر في قسم  متطوعة ١٩٩٠،منذ  2016عدي في سنة البحوث قبل تقا

  .استلمت رئاسة الموظفین في مكتب األبحاث 2016ولغایة  2008لین، من سنة في برالسكن 

  

  :حوافزي

  

المسنین الن نظام السكن في منطقتنا اصبح سیئ ، ان التغیر أن یكون ھناك اندماج بین لجان السكن ولجان   ارید
وأنا ارید أن لسكن خسارة افي حیاتھم االجتماعیة و أكبر من كل ذلك ھي على المسنین  تمر یؤثر بشكل سلبيالمس

   .اساعدھم

  

  :2017الضعف الواجب العمل علیھا في سنة  نقاط 

  

توصیل صرخة المسنین الى مكاتب المقاطعة واألماكن الخاصة بھا ، عملي سیركز على السكن  حتمیة  ارى 
  .ار السكنوالبقاء على المعاش وتقلیل اجألبنیة السكنیة الخاصة بالمسنین ومشاكلھ والمحافظة على ا
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   راینغارد :االسم

   ریس :الشھرة

   عاما ٦٩ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

ربیة مفیدین ، مھنتي حفي برلین مطلقة أم لولدین ولدي  2009 عاما منذ سنة 69عمري  ١٩٤٦موالید سنة  من 
  .ھانوفر كمسؤولة عن حقوق االجانب والالجئیناجتماعیة وأعمل في دیاكوني 

  

   :زيحواف

  

من الضروري وبجد البحث عن ممثلین لھم من جھات السیاسیین ، ان المشاكل  زیادة عدد المسنین اصبح بسبب 
المقابلة سأقبل  سیكونوا ھدفي في الفترة ھیكل الصحي االقتصاد التقاعدي ، ال,مصاریف الرعایة , االساسیة كالفقر

  .الجمیع مناقشة وعمل مشترك مع ,حب,فرح وعلى ھذه المواضیع بحماس 

  

  :2017الواجب العمل علیھا في   إلضعف  نقاط 

  

سیقوم اھتمامي في كیفیة المشاركة بأنواع وطریقة الحیاة للمسن مثل السكن ومشاكلھ وأیضا التقاعد  بالواقع 
  .والنقل
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   غونتر :االسم

   روزنوف :الشھرة

   عاما ٧٦:العمر

  

  : معلومات شخصیة

  

  .١٩٩٥جد ومتقاعدي منذ 

  

  :حوافزي

  

لدار بالناس ، إجراءات قابلة للدفع  صحي جید ، العالقة الجیدةدار المسنین ونظام  ن اجل اجارم سأحارب 
  !المسنین نشاطات اكثر لھم ، االنتباه الى ما یریدونھ 

    !نحنا بنینا ھذا البلد ھذه حقوقنا وھذه طلباتنا

 

   :2017الواجب العمل علیھا في   إلضعف  نقاط 
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   إلیزابیت :االسم

   شمیت :الشھرة

   عاما ٧٨ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

، وكنت نائبھ في برلین الجسدي والعقلي ، االن متقاعدة  العجزي المدارس المعنیة باألطفال ذوي تربیة خاصة ف 
  . ١٩٩٥ولغایة  ١٩٩٠من 

  

  :حوافزي

  

  .م ، وھذا عمل مشترك لممثلین كثر عنھإن المسنین في المجتمع بحاجة ـ  

  .ان المساعدة والتغییر یجعل حیاتنا أجمل وأفضلـ 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

   .یؤثر في جمیع الجھات ، ویحمل المخاوف الى مجالس المناطق وایضاً النوابالمرأة باللجان  التزام ـ 

أدخل واشارك اطرح أفكار لنجد حلول لیس لكل  یجب أن یكون الشعار بدوني ال یوجد شيء في المنطقة ،ـ  
  .شيء ولكن لجزء كبیر

  .منفتحة على جمیع المشاكل وأبحث عن حلولـ  

    .والمشاكل للجھات المعنیة بھا والقادرة على حلھاتوصیل األراء ـ  

  .ف متینةعارالعمل المشترك مع إدارة المنطقة مكان اللقاء مع المواطنین والتعرف على بعض وبناء شبكات تـ  

  .االلتزام اكبر وتفھم اكثر للمناقشات في حل المشاكلـ  
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   مارلیس :االسم

   سغرید :الشھرة

   عاما ٦٢ :العمر

 

  

  :معلومات شخصیة

  

علوم الریاضیات و الفیزیاء في جامعة ھومبولد في برلین ، سنة في فارنمودى ، أتممت دراستي في  مولودة
   .یا الغربیة الى ھولندا وعملت في عدة مدارس فیھا انتقلت من ألمان ١٩٨١

  

   :حوافزي

  

أحب العمل االجتماعي للمسنین ورأیي ان جمیع الناس یمكن تحسین حیاتھم لالفضل ، في حال انتخابي سأركز 
  .على الطرق السیاسیة واالستفادة في حل المشاكل 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا سنة 

  

   .فقط المھم ان یكون ھناك حیاة اجتماعیة معقولة وعروض صحیة مغریة وإنما ایضا ثقافیة  انھ لیس ارى 

  )الموسیقى ، المسرح ، األدب والرقص(ارى نفسي أستطیع ان أحقق الكثیر من العروض الثقافیة مثل 
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   لوثار :االسم

   شتولیھ :الشھرة

   عاما ٦٤:العمر 

  

  :معلومات شخصیة 

  

یدان، انتقلت الى برلین ،أعیش ھنا مع شریكتي في فریدریشھاین ، لدي ولدان وحف ١٩٧٧مام دراستي سنة بعد إت
  .ھا كان لدي شركة للتدفئةلب، وق ٢٠١٥متقاعد منذ آیار 

  

  :حوافزي

  

وانا ایضا كمتطوع في  وھذا جعلني ارى مشاكل المسنین بشكل أوضح ، مھنلاعلى  قمت بدورة للعنایة وتدریب
ان عملي كممثل للمسنین یعطیني الفرص إلظھار خبرتي وعملي . دراسة المفیدةلاللراغبین في ناصح واإلطفائیة 

   .بشكل إیجابي 

  

  :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في سنة 

  

كل االلتزامات االجتماعیة الخاصة بالمسنین مثل نصائح ممثلي الحكومة ، عروض للعاملین القدامى في مجال 
  .نایة و التنقالت وایضاً نشاطات حرةالسكن و الع
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   امینھ :االسم

   تكشي :الشھرة

   عاما ٧٠:العمر

  

  :معلومات الشخصیة

  

  .مھمتي ھي العنایة بالمسنین وعملت بھا لفترة طویلة 

  

  :حوافزي

  

الجتماعیة جمیع أجناسھم الى الحیاة ایا ، ارید فعال ان أوصل المسنین بمنذ وقت طویل وانا ناشطة سیاس
  .الصحیة، وخاصة مشاكل الناس ذات األصول المھاجرة 

  

   :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا سنة 

  

  .مواضیع ثقافیة . 

  .مشاكل السكن للسكان في المنطقة . 

   .مشاكل التنقل لدى المسنین . 

  .الفقر . 
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   بربرا :االسم

   فرنر :الشھرة

   عاما ٦٩:العمر

  

  :ات شخصیةمعلوم

  

  .في وقت ألمانیا الغربیة كنت اعمل كمھندسة منظمة في مشروع بناء 

عملت في ھذه  ٦٥بعد الجدار كان یجب ان أعاود ترتیب اوراقي من جدید ، درست المحاسبة ولغایة سن 
  .المنطقة، منذ عامین وانا اعمل في لجنة تمثیل المسنین كوزیرة وھو عمل یسعدني 

  

  :يحوافز

  

المسنین مھمتھا أن توصل المواضیع ، المطلوبة وھذا ما سأفعل لفھم وتوصیل الرأي اآلخر لحل  ان لجنة 
   .المشاكل ولفت االنتباه الى المطالب الملحة

  

   :٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في سنة 

  

  .جابیةوتحلیل كل المھام في ھذا المجلس ، ومحاولة حل المشاكل الكثیرة بطریقة إینقل  سأحاول 
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   راینر :االسم

   فیتزل :الشھرة

   عاما ٦٤ :العمر

 

  

  :معلومات شخصیة

  

 2013وبقیت فیھا لغایة عام د ، درست وعملت في جامعة ھامبلت موالید برلین متزوج آب لثالث أوال من 
ب المالي للمتطوعین في بالجان المنطقة المعني المواطن في مكتب لدراسة ھو العمل ، أعمل في لجنة واألھل في ا

   .المشاریع ، كما وإنني ریاضي

  

  :حوافزي

  

ناك الكثیر لنحققھ من أجل النھ لدي الشعور إنھ علینا االھتمام بأنفسنا الن السیاسیین ال یخدمونناجیدا ، أرى أن ھ 
وتنظیم التعایش  مع المسنین األجانب قل، الحوار التواصلالمدفوع وأیضا ضد الفقر ،التأمین الصحي ،النالسكن 

ارید االھتمام أكثر بالمسنین الجدد الذین لدیھم األمل في النقاش والكالم والرعایة أرید أن  . بین جمیع االجیال
  .حقیقیة تأخذنا الى األفضل واالحسنن ھناك انتخابات لممثلي المسنین یكو

  

  :٢٠١٧نقاطط الضعف الواجب العمل علیھا سنھ 

  

  .ساءالمنطقة والتركیز على الریاضة للنلجنة الممثلین في على العمل في  التعرف ـ 

  .التأثیر على نظام النقلـ  
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   ھارتموت :االسم

   فولفغرام :الشھرة

  عاما ٦٥ :العمر

  

  :معلومات شخصیة

  

درب عمل في مكتب العمل في برلین فریدریشھاین في آخر حیاتي العملیة كوسیط وم مارستھا معلم ، مھنتي 
  .فربومرن-خلقت وترعرعت في مكلنبرغ  ١٩٩٠فیھا منذ سنة یزبرغ أعیش كرو

  

   :حوافزي

  

ي دخل خبرتوالصحیة وأشیاء أخرى ارید أن أً  المسن في منطقتي من الناحیة االجتماعیة الثقافیةان اساند  ارید 
  .في فریدریشھاین كرویزبرغ العملیة من أجل العمل للمسنین 

  

  :٢٠١٧علیھا في نقاط الضعف الواجب العمل 

  

االجتماعیة أیضا مكتب العمل وخدمة المواطن  بسبب سیرة حیاتي یھمني ان اعمل بمجال الثقافة والتعلیم والحیاة 
  .في ھذه المجاالت یجب أن تقوى عروض المسن وتكبر وھذا ما ساھتم بھ
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   ونفنغ :االسم

   زھانغ.د :الشھرة

   عاما٧٢:العمر

  

  :معلومات شخصیة 

  

الى كرویزبرغ وعملت  92، في عام  ءالى المانیا عن طریق منحة دراسیة بالكیمیا 86في تشرین األول   قدمت
  .وأنا متقاعدة  2009كیمیائیة كھربائیة في أماكن مختلفة منذ 

  

   :حوافزي

  

طریق  شكل ناجح وأن أعمل أشیاء تنفع في الحیاة وتحقیق أھداف للمسنین عنب ارید أن اكمل حیاتي كمسنة 
نشاطات عدة  معھم و مشاركتھم في ن في المنطقة من خالل عمليالممثلین عنھم ، تعرفت على الكثیر من المسنی

   .ھذا العمل التطوعي في لجنة تمثیل المسنین  ، أرید أن أثبت وافعل

  

  :٢٠١٧في نقاط الضعف الواجب العمل علیھا 

  

المتعثرة ، لتمییز العنصري الفقر االیجارات العالیة اإلجارات ا,نوب عن المسنین واحارب من اجلھم ارید أن أ 
في جمیع أنحاء یة مجانیة للمسن وتوحید التقاعد والوصول إلى عروض ریاض وأیضا تحسین الجانب الصحي

  .ألمانیا
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   بُدُ  :االسم

   تسندرف :الشھرة

   عاما ٦٢:العمر

  

  :معلومات شخصیة 

  

وات ، حیاتي للقانون خمس سنالمتوسطة ودخلت جامعة ُكولن  یھا دراستيدرست ف من موالید دوسلدورف 
ن كمحلل أضرار ومدیر خدمة إلى برلیاتیت  87تنظیمي عام .ن أنا مفوض في التأمین واآلالمھنیة ابتدأت بھا 

لجنة التي أعیش فیھا أنا في  ، عدت وانتقلت الى بون لفترة وبعدھا مجددا الى برلین ، أحب المنطقة الضرر 
   .ومسؤول حزب المسنینالمستأجرین 

  

   :حوافزي

  

  .ھي وطني ، ھنا كبرت أنا وجیراني سویا ، ولذلك أرى ان تمثیل المسن یعني الكثیر فریدریشھاین كرویزبرغ 

  

   : ٢٠١٧نقاط الضعف الواجب العمل علیھا في 

  

الرابط بین العمل . ي ھذه االمور فح والنقاش ، وأنا معروف في حزمي أَنَّھُ یجب تحسین العمل المفتو ارى 
المواضیع الھامة . یعملون یزالون  ال % 35حوالي . سنة 65 الى 60وتحریك المسن ضروري جدا من سن 

  .واإلیجار والنقل ھة ھي تطور البالد وتطور السكن عندي والموج
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   المحتویات

  

  ٤٧                              . أي وقت متى سیقدم المرشحون انفسھم -

  ٤٨                                                     . من لھ حق التصویت -

  ٤٩                       . أین ومتى یمكن التصویت في مكتب المنطقة -

  ٥٠                                                      . كیف سیتم التصویت -

  ٥١                                                          . التصویت البریدي -

  ٥٢                                                     . سیراقب التصویت من -

  ٥٣                                               . ما ھي لجنة االنتخابات -

  ٥٥                                                       . مجلس االنتخابات -

  ٥٥                                                                          . النتائج -

  ٥٧                                            . أسئلة عامة عن التصویت  -

  ٦٣                                       ما الذي یجب علیّى أن أالحظھ  -

    



Seite 47   

  

  :الثالث التالیةزبرغ یقدمون أنفسھم في المواعید المرشحین لالنتخابات في منطقة فریدریشھاین كروی -

  

شارع اندریاس مركز المسنین بتْل فریدریشھاین  مساءآ في ١٧:٣٠لغایة ظھرا  ١٣:٣٠الساعة ١٠/٢/٢٠١٧<
   .برلین  ١٠٢٤٣برید رقم - ٢١رقم 

  

 ٢١ضھرنا ، في منزل الحي اوربان ، شارع اوربان رقم  ١٣الساعة صباحا لغایة  ٩من الساعة ٢٣/٢/٢٠١٧<
   برلین ١٠٩٦١، برید رقم 

  

، برید  ١كز اللقاء في شارع فالكنشتاین مساءآ ، مر ١٩بعد الظھر لغایة الساعة  ١٥من الساعة ١٣/٣/٢٠١٧>
   .برلین  ١٠٩٩٧رقم 
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  ؟من یستطیع االنتخاب

  

لتمثیلیة للمسنین في ا نتخاباتاركة  بإللدیھ الحق بالمش عاما ٦٠عمره ناھز الوكل شخص مقیم في برلین 
  . الجنسیة لیس لھا اي اھمیة. المناطق 
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  ؟ أین ومتى سیتم انتخاب في منطقة فریدریشھاین كرویزبرغ 

  

  . ٣١/٣/٢٠١٧ الى  ٢٧/٣/٢٠١٧ مناالنتخابات ستتم في برلین بأكملھا في األسبوع األخیر من شھر آذار  

  

   :أماكن االقتراع في المنطقة

التضامن الوطني " نحن في الحي " من الساعة العاشرة الى الثالثة بعد الظھر في حي اللقاء  ٢٧/٣/٢٠١٧> 
   .برلین  ١٠٢٤٣برید رقم  ٦٢برلین في شارع كوبن 

تیس للمواسم شارع بوشینغر في بیت فیفن صباحا لغایة الساعة الثالثة بعد الظھر  ١٠من الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٧> 
    برلین ١٠٢٤٩برید رقم  ٢٩

في مركز لقاء لذة الحیاة في شارع كادینر  من الساعة العاشرة صباحك لغایة الثالثة بعد الظھر  ٢٩/٣/٢٠١٧> 
   برلین ١٠٢٤٣بریدرقم  ١

   .برلین 10969.  1شارع فریدریش  رقم " مرینغكیز"مركز اللقاء في ال  ٣٠/٣/٢٠١٧> 

برید رقم  ٦صباحا لغایة الثالثة بعد الظھر مركز اللقاء في شارع فالكنشتاین  ١٠من الساعة  31/03/2017> 
  برلین ١٠٩٩٧
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   . جواز السفرو قیادة دفتر المثل  كمثیقة قانونیة علیھا صورة شمسیة لواو اي  م الشخصیةبطاقاتكاحضروا 

  . أشخاص كحد أقصى ١٠خابھ یمكنكم انتخاب بجانب اسم الشخص المنوي انت) x(ضعوا إشارة 
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  . فقط ١٢/٣/٢٠١٧ لغایة التصویت البریدي یجب ان یسجل

  .الطلب موجود على ظھر طلب االنتخاب  

  :ارسلوا الطلب بالبرید او بالفاكس على

   ١٠٧١٣صندوق برید  ١١٥-١١٢شارع برلینر  

  ٠٣٠/٩٠٢٨٣٠١٩ رقم الفاكس

  

برلین قسم نشاطات  الى مكتب فریدریشھاین كرویزبرغ  ٥٢/٣/٢٠١٧ نتخاب لغایةرجاء إرسال أوراق اال
  .برلین  ١٠٩٦٥برید رقم   ٤٠-١١المسنین في شارع بورك 
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  من یقود عملیة االنتخاب ؟

  

تب انتخابیة موجودة في مك یتم عن طریق لجنة  المرشحین لالنتخاب لممثلي المسنین  عضاءلل أالقائمة المقترحة 
  .إدارة المنطقة

   االنتخاب مجلس انتخابي في كل موقع تصویت مكتب المنطقة یكلف لمساعدة لجنة  

  .وأیضا في المجلس االنتخابي للمواقع یمكن أن یكونوا   ان أعضاء لجنة االنتخاب -
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  ما ھي لجنة االنتخابات؟

  

   .وا من مكتب إدارة المنطقةلجنة االنتخابات تؤلف من أربعة الى ثمانیة أعضاء یعین

في نھایة  ضمان عدم المساعدة ھذا في تمثیل المسنین    لجنة االنتخاب یجب أن یقدموا بشكل خطي أعضاء 
   .عملھم المھني

على األسماء  االنتخاب ینص على التحضیر والمتابعة العملیة االنتخابیة والتصویت  العمل االساسي للجنة 
  :المرشحة وأیضا

  .نتیجة االنتخابات النھائیة تقدیم  - أ

  .كتب المنطقة عند تعیین األشخاص المراقبین في مكاتب االقتراعمل أعطاء النصائح   -ب

   .التدقیق في مقترحات المھنة   -ت

  .وضع الئحة في مقترحات المھنة   -ث
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  .القانون توفیر موافقة االنتخاب مراعاة   -ج

  .مرشحین مع مراعاة القانونتنظیم حفل تقدیم ال  -ح

  .تدریب المجلس االنتخابي على سیر العملیة االنتخابیة  -خ
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  المجلس االنتخابي

  

وھو الذي یسلم قائمة  عمل المجلس االنتخابي یرتكز على مراقبة نظام االنتخاب في المواقع المخصصة،  ان 
   .لجنة االنتخاب حلة الفرز الى بعد انتھاء االنتخابات واالنتقال إلى مر التصویت 

  

  :النتائج 

  

   ؟النتائج  متى تظھر  -١

 رة المنطقة التي ھي بدورھا تعلنھاإداتسلم لجنة االنتخاب  األصوات  عد انتھاء االنتخاب وفرز ب خالل أسبوع  
   . وتظھرھا بعد أسبوع 
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   أین یتم وضع النتائج ؟-. ٢

  .في مباني البلدیات وعلى صفحات اإلنترنت النتائج في شكل واضح تعرض 

  

   المسنین ؟ وتحت أي معاییر یتم تعیین ممثلي متى -. ٣

قبل  من  یتم تبلیغ المرشحین الفائزین في منطقة فریدریشھاین كرویزبرغ  مرور أسبوعین قأقصى حد  بعد 
   .الحي  میندلر شبندلر ونائب عن عمدة   مجلس المنطقة  عضو 

  

  التواصل وقت فرز األصوات؟ ھل یمكنني. ٤

    .ألنھا تكون بشكل علني طبعا 
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   !أسئلة عامة حول االنتخابات 

  لمن یحق التصویت ؟ 1

في برلین یحق لھ االنتخاب في المنطقة التي یقیم  الستون عاما ومقیم  ٣١/٣/٢٠١٧ كل شخص تَّم او یُتم لغایة
  .فیھا

  

  ھل تلعب جنسیتي أي دور؟ 2 

   كال

  

  من یحق لھ الترشح؟  3

   .بھا ومن سكان المنطقة المصوت  ٣١/٣/٢٠١٧ عاما لغایة 60تم سن أكل شخص 
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  لقد نسیت بطاقتي ، ھل یحق لي بالرغم من ذلك االنتخاب في المكتب المخصص؟  4

ز السفر حیث الصورة الشمسیة او جواة مثل دفتر القیادة قانونیة ثانی أي وثیقة  إبراز  في ھذه الحالة یمكنك  نعم ، 
   .ولكن یجب علیك أیضا إحضار ھویة  في مكتب آخر ال یمكن ذلك أو المشاركة  علیھ وإال 

  

  في حال انتھاء تاریخ صالحیة دفتر السواقة أو البطاقة ھل یمكنني االنتخاب؟  5 

   .نعم 

  

  لي كیف یمكن أن أحصل علیھ؟ یتم إرسال التنبیھ اإلختیاري  لم   6

حصلون على جمیع ت الشروط  أكد إذا كنتم قد مألتمجدید وھناك یتم الت ترسل لكم تنبیھ اختیاري   ITDZال  ان
   .األوراق الخاصة االنتخاب
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   .مرشحین ؟ ١٠ھل یجب ومن الشروط ان اختار  7

   .كال یمكنك اختیار اقل من عشرة 

  

  االنتخاب ؟ على الئحة اسمھ ي ھل یمكن ان اكتبانتخب جار ارید ان  8

    .اذا كان غیر مرشح كال ال یمكن وتعتبر الورقة الغیة

  

  ؟وانتخب طریق اإلنترنت عن االنتخابیة لالئحةا ل یمكنني أن اطلبھ 9 

 .النھ یجب علیك التوقیع على حقوق القانون المتبعة في االنتخاب كال 
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 10. Kann ich in meinem Rathaus vor Ort wählen (Brie fwahl, wie bei 
den anderen Wahlen?) 
Nein 
 

  البریدي مثل االنتخابات اآلخرى؟انتخب في مبنى البلدیة عن طریق االنتخاب ھل یمكنني أن  10

   كال

 
 

11. Kann ich nicht in einem anderem als meinen Wohn bezirk wählen 
gehen? 
Nein, das geht nur im Wohnbezirk, wo der Hauptwohnsitz gemeldet ist. 

  

  التي اقیم بھا؟ھل یمكنني االنتخاب في منطقة غیر المنطقة ـ 11 

   كال

  

  لالنتخاب ؟ ھل یمكن أن یأتي أحد إلصتحابي ) مقعد (أنا ال استطیع الحراك ـ 12 

  .لمرافقتك شخص تثق بھ جد اب البریدي أو یجب علیك أن تعلیك باالنتخ كال ، 

  

   لماذا ال یمكنني ان انتخب حزب ؟ـ 13 

  .سیاسیا وھي لجنة محایدة لجنة تمثیل المسنین ال تعني ولیست مربوطة باحد الن 
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14. Kann ich meinen Stimmzettel + eidesstattliche V ersicherung im 
Wahlamt abgeben? 
Nein, er muss unfrankiert mit der Post an das Bezirksamt geschickt 
werden. (siehe Rückseite eides-stattliche Versicherung) 

  

  ان اسلم ورقة االقتراع وشھادة التأمین في مكتب االنتخابات؟ ھل یمكننيـ 14

   .كال، یجب ان تُرسل الى مكتب المقاطعة بالبرید 

 

15. Ich habe mich auf dem Stimmzettel zur Briefwahl ver schrieben 
(falsches Kreuz auf dem Stimmzettel oder zu viele) bekomme ich 
einen neuen Stimmzettel?  
Ja, nur im Wahllokal in der Wahlwoche vom 27.03.2017 bis 31.03.2017 - 
unbedingt Wahlschein + Stimmzettel mitbringen 

  

  لقد كتبت بالخطأ على ورقة االنتخاب البریدي ھل یمكنني ان احصل على ورقة اقتراع جدیدة؟ـ 15

وضروري احضار  ٣١/٣٢٠١٧ لغایة ٢٧/٣/٢٠١٧ مننعم ، ولكن فقط في مراكز االقتراع وأسبوع االقتراع 
  .ورقة االقتراع ودفتر االنتخاب 

  

    أین یمكنني ان احصل على معلومات عن االنتخابات؟ـ 16

  :في مكتب المقاطعة ، وفي مكتب تمثیل المسنین الخاص لمنطقتك وایضاً االنترنت 

 <FK-2017-seniorenvertretung-de/Wahl-www.berlin  

 <WWW.ü60.berlin.de  

٠٣٠/٩٠٢٢٩٩٩٠ ھاتف>   

  



 

Notizen 

 مالحظة

  

 


