
 

 ؟من أنا وما هي أهدافي

 

 فضلخ المسيحي الديمقراطي اإلتحاد حزبسويةً مع  حول عملي والذي أقوم به الكلمات بعض لكم

ذ منوضع مستقر في  بقاء الموازنة المالية في  ألمانيا  وضمان، المستويات ألدنى  ةالبطال مستوى

 زاً ومركاً محور ودوائرها  بون مدينة إبقاء ونناضل من أجلكما ، ضيةالما الثالث السنوات

 م.بالعال  السياسه للقرارات

      

 

  : شخصي عن التعريف

 

في  ونقطن شبان  ثالث ولنا  متزوجة عامآ 55 العمر من أبلغ  ل،ميشي لوكينك كالوديا  الدكتوره أنا

 أحصل أن قبلو برلينفي  أللمانيا الفيدرالي لبرلمانفي ا ٢٠١٣بون وامثلكم منذ  في ليسينيش حي

 منحوالتي تقدم   في منصب السكرتير العام في مؤسسة كوزانوس أعمل كنت  المنصب هذا على

 سنواتل ميسيريو اإلتحادي بالقسمة دائره مديره كنتذلك  وقبل  في بون.  تعليمية برامجو للطالب

 أحظىة والجمهوري مستوى على  الكاثوليك لأللمان ةالمركزي للجنة تطوعية رئيسه  أنني كما ،عدة

 .أبديه الذي للجهد عائلتي دعمب

 

 وسكانها بون مدينتي أجل من بأعمالي  ةباألولي أعززها التي  النقاط بعض  عليكم رضن أعأ  ودوأ

 

 

 حدة في بونمركز األمم المت وسيعوتاً مسبق عليه المتفق برلين / بون  قانون  على لحفاظا

 

 مراكز إحدى بون تصبح لكي  المتحدة لألمم ةالرسمي الدوائر من المزيد إستضافة 

  ةالدولي القرارات

 مع التواصل لتسهيل في بون ةاأللماني ةالخارجي وزارهل إتصال مكتب إنشاء على العمل 

 ةالمتحد ألمما مكاتب

 المضيف البلد بقانون ودعمها  المتحدة األمم مكاتب تجمع توسيع 

  الدولية والحضانات للمدارس ةاإلتحادي ةالحكوم من  المالي الدعم تأمين 

 

 عاية األطفاليع النوعي والكمي لرالتوس على والعمل -العائلة 

 ين والعامالترعاية أطفال العاملحة العائلة / سياسة موجهة وفق مصل 

 بالتربية الوحيدين لألفراد  المساعده مينأت 

 والنظافة  البيوت خدماتفي مجال   عاملينلدى تعيين ال لبيروقراطيةا تخفيضعلى  العمل  

 .ةالمحدود  ةالزمني عمالاألب والعاملين

 الرعاية من  واجدهمث تحيلمرضى وعائالتهم ل ةالصحي خدماتلالعملي ل  نسيقالت 

 تبالمستشفيا والعالجة األولي الصحية لخدماتا و المنزلية

 هم فرص لمستقبلهمدمج الالجئيين ومنح 

 

 

   التجارية التجمعات  وتوسيع  العمل فرص ضمان الطبقة المتوسطةو قتصاداإل 

 

 ةالمجاور يكز راين  ةناحي وخاصة ونمدينة بل ةالمجاور والنواحي المدن مع التنسيق  

  بون لمدينتا

 لإلتحاد المالي  الدعم مكتب من والممولة  الممنوحة القروض وتسهيل  القيود رفع 

 الفيدرالي

 ل الرقميص في مجال التحوخا بشكلالشركات   ساتمؤس  و سينلمؤس   كامل دعم 

 وحضاري ثقافي كمركز بون مدينة على والتركيز  الثقافية السياحة وخاصة السياحة دعم 



 

 

 بون بمدينة قدم موقع لهم يصبح أن  والمتشددين والمشاغبين للمجرمين فرص إعطاء عدم -ن األم

   وأطرافها

 

 رتطوي على والعمل  العامة ألماكناب  مناأل لرجال الكثيف التواجد على العمل 

  المجرمين على القبض مع  الجرائم عن والكشف للمكافحة  حديثة إستراتيجية

 وتفادى  الجريمة كشف على للمساعدة لألفضل وتطويرها  التصويرية المراقبة إستحداث 

   حدوثها

 ةالعامه ألماكناب الوجه تغطيه إستخدام منع على العمل 

 اإلتحادية  ألمنا مكاتب مع  مقاطعةوال  بالمدينة مناأل مكاتب بين التنسيق على العمل  

 أمنها وضمان القطار بمحطات اإلهتمامة وخاص

 

  لتعليم بون كمدينة على الحفاظ التعليم والبحث العلمي

 

 أفضل بإستراتيجية ودعمها  بون لجامعة التعليمي المستوى ورفع المتفوقين األساتذه جلب  

 مواقف وإنشاء  دورفپلسوپ حيفي   مستحدثة سكنيه تجمعات  وبناء بصيانات القيام 

 للعربات

 الحالي الجامعي ألطفالا بمشفى  الحقة خدمات مراكز إنشاء  

 همكفائات مع تتناسب  بمهن لإللتحاق ودعمهم  الخاصة اإلحتياجات ذو الشباب توجيه 

 ليصل من حيث الطلب عليه الى مستوى الباشلور والماستر    مستوى التعليم المهنيع رف 

 

  المدينة وتطوير السكاني التوسع مع الطرقات تطوير يتماشى لم بالماضي -ة والبيئ المرور

 

 توسيعو بون مدينة  وإلى من  المتنقلين متطلبات مع منسجمة  واستراتيجية  أفكار وضع 

 يلالتبد مواقفو  العربات لمواقف أماكن وتأمين

 المشافى حيث  بيرك فينوس لحي المدينة وسط من  المعلق القطار مشروع مراجعة 

  الجامعية

 الضوضاء لخفض  العام النقل بوسائل للتنقل  يةاألفضل إعطاء   

 بها الخاصة الطرقات شبكة وتوسيع  ةالهوائي الدراجات تأجير مراكز مضاعفة 

      

   بونفي  المولود بيتهوفنللموسيقار  2020  اليوبيل ذكرىالئق في  بشكل اإلحتفال - الثقافة

 

 بيتهوفن للموسيقار تجمعي إحتفال فكرة دعم  

 منستر بونر مطرانية  لترميم  مالي بدعم  ةالفيدرالي الحكومة مطالبة 

 والنباتات بالبيئة خاص ةومنشأ متحف دعم  

 بونفي   والرياضية  الرفاهية  وسائل وتنويع تشجيع  

 

 

 حيث الماضيه سنوات ألربعا خالل وعملي  اإلنتخابي لبرنامجي  نظركم ألفت أن أود وبالختام

 إسمي  تتح  الخاصة صفحتي على ترونه

. michel.de-www.luecking 

  مسمى تحت بوك الفيس على بصفحتي متواجده أنني اً وأيض

 https://www.facebook.com/claudia.luecking.michel/ 

 

      وإقتراحاتكم زياراتكم سعدنيت كما             

http://www.luecking-michel.de/
https://www.facebook.com/claudia.luecking.michel/


 

 

                                         ميشيل لوكينك كالوديا          

    ,      



 

 


