
 

 

ي الناخبة، عزيزي الناخب، 
 عزيزت 

 

 ديمقراطية. لقد حققنا الكثثر م
ا عىل البيئة وأكثر

ً
ي فيسبادن أكثر حفاظ

 
ي السنوات األرب  ع الماضية، جعلنا السياسة ف

 
ع رئيس قسم  ف

ا بركب التحول المروري، وتم تجنب فرض حظر عىل قيادة مركبات الديزل من خالل   ً البيئة والنقل أندرياس كوفول: لقد لحقنا أخثر

ي فيسبادن والطرق المؤدية إليها. وبذلك تم   130خطة شاملة للحفاظ عىل نظافة الهواء. وهناك  
 
حافلة كهربائية وهيدروجينية ف

ي تحويل 
 
كم من المسارات الجديدة المخصصة للدراجات    40أسطول الحافالت إىل حافالت تعمل بالكهرباء. وبفضل البدء ف

ا. وأعلن برلمان المدينة حالة    1.000الهوائية و
ً
ي فيسبادن أكثر أمان

 
مكان جديد لوقوف الدراجات، أصبح ركوب الدراجات الهوائية ف

ا لحماية المناخ
ً
شجرة وباقة زهور عىل تحسير  المناخ ومظهر   1.000ماليير  يورو. وتعمل    5بمبلغ    الطوارئ المناخية، وأنشأ صندوق

 المدينة.  

 

ي مجاالت أخرى: لقد بدأنا خطة التنمية الثقافية. باإلضافة إىل ذلك، يعطي مجلس  
 
ي تشكيل فيسبادن ف

 
ا ف

ً
لكننا ساعدنا أيض

ا سياسًيا 
ً
ي صوت

 
ي المجال الثقاف

 
ي منتخب للعاملير  ف

 
ي القابالت،   استشاري ثقاف

 
مهًما. وكوسيلة ناجحة للتعامل مع النقص الخطثر ف

ة، عملنا عىل ضمان المزيد   ي الفضائح األخثر
 
تمكنا من تركيب نظام مساعدة طارئة للقابالت. ومن خالل العمل المستمر للتحقيق ف

شغل عىل أساس الحزب الذي ينتمون إ 
ُ
ا جاءت أول مديرة تنفيذية  من الشفافية. ولم تعد مناصب المديرين التنفيذيير  ت ً ليه، وأخثر

 إلحدى المؤسسات البلدية العديدة. 

 

ي االنتخابات.  
 
 لكن هذه مجرد البداية ، فنحن نريد أن نكون أقوى ف

 

ألن فيسبادن بحاجة إىل استمرار التحول المروري من أجل تنقل شامل. وبالنسبة إلينا، يشمل هذا المنطقة التاريخية خماسية  

لًيا من السيارات إىل حد كبثر ومسارات آمنة للدراجات الهوائية وبناية يحتوي عىل مرآب للدراجات الهوائية إىل جانب  األضالع وخا 

محطة القطار الرئيسة. وباإلضافة إىل ذلك، نريد أن يتمكن جميع سكان فيسبادن من الذهاب للتسوق واالستفادة من الخدمات  

ي 
فيهية األخرى ف   دقائق دون سيارة.  15غضون  اليومية والعروض الث 

 

ا أسىم للسياسات  
ً
فيسبادن بحاجة إىل استمرار سياسة حماية المناخ النشطة وتكثيفها. ويجب أن تصبح حماية المناخ هدف

ي تناسب ذلك، باإلضافة إىل تطوير وتجديد  
المحلية. كما نريد أن تكون الخاليا الكهروضوئية موجودة عىل جميع األسطح العامة الت 

ي المدينة. محاي
ي كل مكان ف 

اء للناس والحيوانات ف   دين مناخًيا، وواحات خض 

 

اتيجية بلدية متكاملة   م تنفيذ اسث  ي مدينتنا بكل قوة. كما نعث  
فيسبادن بحاجة إىل مكافحة الفقر ونقص المساكن معقولة الثمن ف 

، وتتيح  للقضاء عىل فقر األطفال، ونعمل من أجل سياسة إسكان تتصدى لالرتفاع الرسي    ع  ي
ي أسعار اإليجارات وأسعار األراض 

ف 

 متنوعة من المعيشة.  
ً
 أشكاال

 

كة للمرسح والموسيق  واألدب واألفالم والفنون المرئية. ونريد إنشاء مراكز   تحتاج فيسبادن إىل المزيد من المساحات المشث 

. يح ي
ي المجال الثقاف 

ي فيسبادن إىل مزيد من الدعم،  اجتماعية وثقافية وفتح مرافق تابعة للمدينة للعاملير  ف 
ي ف 
تاج المشهد الثقاف 

 ليس فقط بسبب أزمة كورونا. 

 

نعرض أهدافنا أشخاصنا للسنوات الخمس المقبلة. من خالل تصويتك،   https://www.2021grueneprojekte.deعثر موقع 

ا عىل البيئة وأكثر ابتكاًرا. لذلك، احرص عىل انتحاب حزب الخض  يوم 
ً
ا وحفاظ

ً
مارس   14يمكننا أن نجعل فيسبادن أكثر إنصاف

2021 . 

 

 مع أرق األمنيات، 

 فيلكس كيسلر          كريستيان هيننجر 

 ، تاجر 37       أحياء حاصلة عىل دبلومة ، عالمة 59
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