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حول هذا الدليل

يسُر رابطة الناخبات لدى صندوق التعليم في والية مين (League of
 )Women Voters of Maine Education Fundتوزيع
 75000نسخة من دليل الناخب هذا لصالح االنتخابات العامة لعام .2018
هذه المعلومات نزيهة وموضوعية .ويعني ذلك أن المعلومات الواردة في هذا
الدليل ال تؤيد أي مرشح أو حزب سياسي أو منصب أو تدعمه في أي سؤال
من أسئلة االقتراع.
ُتق َّدم جميع بيانات المرشحين من قِبل المرشحين مباشرة وال تقوم رابطة
الناخبات لدى صندوق التعليم في والية مين بتعديلها أو تغييرها .إلى جانب
أن أي بيانات للمرشحين أو تفسيرات منهم ألي أسئلة تتعلق بعملية االقتراع ال
ُتعبر عن آراء الرابطة أو أي من شركائنا في التوزيع ،بما في ذلك أي مدارس
أو مكتبات أو منظمات غير ربحية أو وكاالت.

أسئلة هذا الدليل ونسخه
إذا كانت لديك أسئلة ،فاتصل على الرقم  0256-622-207داخلي ،2
أو أرسِ ل رسالة بريد إلكتروني إلى voterguide@lwvme.org
يتوفر هذا الدليل أيضًا عبر اإلنترنت من خالل lwvme.org
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لماذا أُدلي بصوتي؟
لماذا أُدلي بصوتي؟

يمكنك المساعدة في إحداث تغييرات مهمة في طريقة إدارة بلدتك ،وواليتك ،ودولتك.

هل يتم التصويت في سرية؟

نعم ،فأنت ُتدلي بصوتك في سرية .لن يعرف أحد ل َمن ول َم صوَّ ت طالما لم تخبرهم بذلك.

َمن يحق له اإلدالء بصوته؟

يمكنك اإلدالء بصوتك في والية مين إذا كنت:
• مواط ًنا أمريكيًا
• من سكان والية مين
• تبلغ من العمر  18عامًا أو أكثر

يجب عليك أوالً التسجيل لالنتخاب .اقرأ عن كيفية التسجيل في الصفحة التالية.

على ماذا سأُدلي بصوتي؟

في يوم االنتخاب ،سيقوم الناخبون بوالية مين باختيار:
• حاكم والية مين
• عضو مجلس الشيوخ األمريكي عن الوالية
• عضو مجلس النواب األمريكي عن الوالية
• عضو مجلس الشيوخ بالوالية
• عضو مجلس نواب الوالية
• مسؤولي مكاتب المقاطعة
• مسؤولي المكاتب المحلية ببعض البلدات

لمعرفة المزيد عن المرشحين قم باالطالع على الصفحات .25-18
سيختار ناخب والية مين "نعم" أو "ال" لإلجابة عن أسئلة مبادرات المواطنين وسندات الدين الصادرة عن البلديات:
• هناك مبادرة واحدة — يختار الناخبون ما إذا كان يجب سن قانون جديد.
• هناك أربعة أسئلة تتعلق بالسندات — حيث يقرر الناخبون ما إذا كان بإمكان الوالية اقتراض األموال للدفع مقابل إنشاء بعض المشاريع.
• توجد بعض القضايا المحلية في بعض البلدات.

للمزيد من االستفسارات بشأن أسئلة االقتراع ،قم باالطالع على الصفحات .31-26

متى س ُتعقد االنتخابات؟

ُتعقد االنتخابات في يوم الثالثاء الموافق  6نوفمبر .2018
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الصفحة 6

التسجيل لالنتخاب
كيف يمكنني التسجيل لالنتخاب؟

يمكنك التسجيل لالنتخاب في والية مين إذا كنت:
• مواط ًنا يبلغ من العمر  18عامًا ومن سكان والية مين.
• مواط ًنا يبلغ من العمر  17عامًا وسيبلغ  18عامًا بحلول يوم االنتخابات.
يحق كذلك لألشخاص المُدانين بارتكاب جريمة والمساجين اإلدالء بأصواتهم .إذا كنت في السجن ،فقم بالتسجيل للتصويت في البلدة التي كنت تعيش فيها قبل الذهاب إلى
السجن وقم باإلدالء بصوتك عن طريق االقتراع الغيابي.

للمزيد من المعلومات عن االقتراع الغيابي قم باالطالع على صفحة .16
يحق لألشخاص المشردين كذلك التصويت .فإذا كنت من المشردين ،فأنت تسجل للتصويت تبعًا للمكان الذي تبيت فيه .قد يكون هذا المكان ملجأً ،أو بيت أحد األصدقاء،
أو في العراء.

يمكنك التسجيل للتصويت في االنتخابات المنعقدة يوم  6نوفمبر:

• عبر البريد .يجب أن يستلم أمين سجالت البلدية تسجيلك بحلول يوم  16أكتوبر .2018
• في إحدى حمالت تسجيل الناخبين بحلول  15أكتوبر .يجب أن يستلم أمين سجالت البلدية التسجيالت بحلول يوم  16أكتوبر .2018
• في إدارة المرور ( )Bureau of Motor Vehiclesبحلول يوم  5أكتوبر .يجب أن يستلم أمين سجالت البلدية التسجيالت لالنتخاب بحلول يوم
 16أكتوبر .2018
• بنفسك في مبنى البلدية أو مكتب سجالت البلدية في أي وقت ،بما في ذلك يوم االنتخابات ،الموافق  6نوفمبر .2018
• في مكان التصويت الخاص بك في يوم االنتخابات الموافق  6نوفمبر .2018

يجب عليك ملء بطاقة تسجيل الناخبين:

• أكمل كالً من الجزء األمامي والخلفي للبطاقة.
• قم بالتوقيع على البطاقة وتسجيل التاريخ عليها.
• ال يلزمك االنضمام إلى أحد األحزاب السياسية لكي تتمكن من االنتخاب .إذا كنت ال ترغب في االنضمام إلى أحد األحزاب السياسية،
سجل في بطاقة التسجيل .للمزيد من المعلومات عن األحزاب السياسية ،قم باالطالع على صفحة .8
فضع عالمة على كلمة غير ُم َّ
ً
عضوا في حزب للتصويت في االنتخابات األولية لذلك الحزب.
• يجب أن تكون

للحصول على إرشادات تفصيلية ،يُرجى االنتقال إلى الرابط التاليhttp://www.maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/voterguide.html :
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بطاقة تسجيل الناخبين
هذا مثال على إحدى بطاقات تسجيل الناخبين
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الصفحة 8

األحزاب السياسية
ما الحزب السياسي؟

الحزب السياسي عبارة عن مجموعة من األشخاص الذين يتشاركون أفكارً ا متشابهة حول ما ينبغي أن تقوم به الحكومة.
عندما تقوم بالتسجيل لالنتخاب ،يمكنك االنضمام إلى حزب سياسي إذا كنت ترغب في ذلك .لن يكلفك ذلك أي أموال .يمكنك أيضًا ملء بطاقة جديدة من بطاقات
تسجيل الناخبين لتغيير تسجيل الحزب الخاص بك.
تشمل أمثلة األحزاب السياسية :الحزب الديمقراطي ،والحزب األخضر المستقل ،والحزب الليبرتاري ،والحزب الجمهوري.

ال يلزمك االنضمام إلى حزب سياسي لإلدالء بصوتك في االنتخابات العامة المنعقدة في شهر نوفمبر.
• ال يلزمك االنضمام إلى حزب سياسي للتصويت في االنتخابات البلدية أو في اقتراع االستفتاء الخاص.
• أنت بحاجة إلى االنضمام إلى أحد األحزاب السياسية للتصويت للمرشحين في االنتخابات األولية لشهر يونيه.

كيف يمكنني االنضمام إلى أحد األحزاب السياسية؟

• تنضم إلى أي حزب سياسي باستخدام بطاقة تسجيل الناخبين.
• إذا كنت ال تنتمي ألي حزب ،يمكنك االنضمام إلى أي حزب في أي وقت ،بما في ذلك يوم االنتخابات.
ً
عضوا في الحزب لمدة ثالثة أشهر على األقل.
• يجب أن تظل
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األحزاب السياسية
ما الذي تمثله األحزاب السياسية المؤهَّلة للمشاركة بوالية مين؟

البيانات التالية مقدمة من األحزاب السياسية:

الحزب األخضر المستقل بوالية مين

الحزب الديمقراطي بوالية مين

"يجب أن تعمل الحكومة لصالح جميع سكان والية مين .يجب أن يحصل
الجميع على فرصة عادلة لتحقيق النجاح .قيمنا هي نبراسنا في عملنا .نسعى
جاهدين من أجل توفير الرعاية الصحية للجميع ،وإنشاء المدارس الفعالة في
كل مكان ،ووضع خطة اقتصادية تخدم كل سكان والية مين".

"يقوم الحزب األخضر المستقل على عشر قيم رئيسة :الديمقراطية الشعبية؛
والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص؛ وتبني فلسفة علم البيئة؛ وعدم العنف؛
والالمركزية؛ واالقتصاد المجتمعي والعدالة االقتصادية؛ والمساواة بين
الجنسين؛ واحترام التنوع؛ والمسؤولية الشخصية والعالمية؛ والتركيز على
المستقبل واالستدامة".

أهم األولويات

أهم األولويات

 .1وضع خطة اقتصادية تخدم الجميع.

 .1توفير وظائف مستدامة لسكان والية مين.

 .2توفير الرعاية الصحية للجميع.

 .2تغير المناخ والعدالة االجتماعية.

 .3تحقيق العدالة والمساواة.

 .3إعطاء األولوية لشؤون الشعب ،والسالم ،والكوكب األرضي وليس المكسب المادي.

لمعرفة المزيد

لمعرفة المزيد
هاتف207-622-6233 :

الموقع اإللكترونيMaineDems.org :

الموقع اإللكترونيMaineGreens.org :

هاتف207-284-3358 :

الحزب الجمهوري بوالية مين

الحزب الليبرتاري بوالية مين

"يقدّر أعضاء الحزب الليبرتاري حق الجميع في العيش وفق أي طريقة
يختارونها ،ما داموا ال يتدخلون قسرً ا في حق اآلخرين فيما يتعلق باألمر
نفسه".

"يلتزم الحزب الجمهوري بوالية مين بالحرية الفردية؛ والحرية الدينية؛
والضرائب المنخفضة والعادلة؛ وتكافؤ الفرص للجميع؛ والتوجه نحو حكومة
أقل تكلفة؛ وتعزيز قدرات األسر والمجتمعات؛ وحماية الدستور وأمن الشعب
األمريكي".

أهم األولويات

أهم األولويات

 .1القضاء على الحروب التي ال تنتهي.

 .1خلق فرص عمل ،وتنمية االقتصاد ،وزيادة الرخاء.

 .2إنهاء الديون الحكومية التي ال حصر لها.

 .2األمن واألمان.

 .3تعديل قانون السجون والمخدرات.

 .3الحرية الشخصية والدينية.

لمعرفة المزيد

لمعرفة المزيد

الموقع اإللكترونيLPME.org :

هاتف207-841-1129 :

الموقع اإللكترونيMaineGOP.org :
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الصفحة 10

قبل التصويت
إلى أين أذهب لإلدالء بصوتي؟

تحتوي كل بلدة على مركز انتخاب واحد على األقل .لمعرفة مكان االنتخاب الخاص بك:
• يرجى االتصال بمبنى بلديتك أو مكتب سجالت البلدية.
• انقر على الرابط التالي http://www.maine.gov/portal/government/edemocracy/voter_lookup.php
• االنتخاب عن طريق االقتراع الغيابي .للمزيد من المعلومات عن االقتراع الغيابي قم باالطالع على صفحة .16

ما الوقت المتاح لي لالنتخاب خالله؟

تفتح معظم مراكز االنتخاب الساعة  7:00صباحً ا في يوم االنتخابات .وقت البدء ليس ثاب ًتا في جميع المدن والبلدات .اتصل بأمين سجالت بلديتك إذا كانت لديك أية
استفسارات.
ُتغلق جميع مراكز االنتخاب الساعة  8:00مسا ًء.

كيف يمكنني أن أتجنب الزحام في مركز االنتخاب الخاص بي؟
تكون أماكن االقتراع أقل ازدحامًا من الساعة  10:00صباحً ا حتى الساعة  11:30صباحً ا ومن الساعة  1:30مسا ًء حتى الساعة  3:30مساءً.

ماذا أفعل لو لم يكن اسمي موجو ًدا في القائمة في مركز االنتخاب الخاص بي؟

• سيقدم لك األشخاص العاملون في مركز االنتخاب المساعدة.
• قد تحتاج للتسجيل لإلدالء بصوتك.
• قد يتم إرسالك إلى مركز انتخاب مختلف.
• إن لم تجد حالً لمشكلتك ،بإمكانك طلب اإلدالء بصوتك من خالل "االقتراع المنفصل".سيتم احتساب صوتك في يوم االنتخابات.
يمكن حل مشكلتك في وقت الحق.

هل أحتاج إلى بطاقة الهوية؟

ال .الناخبون المسجلون من والية مين ال يحتاجون إلى بطاقات هوية لالنتخاب.
ولكن ،ينبغي عليك إحضار بطاقة الهوية وإثبات لعنوانك (على سبيل المثال ،رخصة القيادة أو فاتورة الكهرباء) إذا كنت:
• تقوم باالنتخاب للمرة األولى.
• قد انتقلت من مكان سكنك.
• تحتاج إلى التسجيل لالنتخاب يوم االنتخابات.
ال تقلق  -ال يمكن رفض أي ناخب مؤهل لالنتخاب.
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الصفحة 11

في مركز التصويت
ماذا سأفعل في مركز االنتخاب؟

• الذهاب إلى موظف االنتخابات .إعطاؤه اسمك وعنوانك.
• إذا كنت مسجالً لالنتخاب ،فسيكون اسمك موجو ًدا في القائمة.
• سيعطيك موظف االنتخابات بطاقة اقتراع أو أكثر.
• بطاقة االقتراع هي الورقة التي تضع فيها عالمات على األصوات التي تؤيدها.
• ستذهب إلى كشك تصويت خاص وتضع عالمة االختيار على بطاقة االقتراع الخاصة بك.
• عند االنتهاء ،ستضع بطاقة االقتراع في صندوق أو جهاز االقتراع.

ماذا علي أن أفعل إذا احتجت مساعدة في مركز االنتخاب؟

اطلب من موظف االنتخابات المساعدة إذا كانت لديك أية استفسارات .يمكن أن يساعدك موظفو االنتخابات على ملء بطاقة االقتراع وإعطائك واحدة جديدة إذا كنت
بحاجة إليها .لن تكون الشخص الوحيد الذي لديه استفسارات!

كيف أقوم بملء بطاقة االقتراع؟

• تخبرك كل بطاقة اقتراع بكيفية تحديد اختياراتك.
• ستستخدم نظام االنتخاب التفضيلي لبعض المرشحين في االنتخابات .يمكنك ترتيب العدد الذي ترغب فيه من المرشحين .أو وضع مرشح واحد فقط.
• إذا كان لديك استفسار ،فاسأل موظف االنتخابات.
• ليس عليك التصويت على كل شيء .لن ُتحتسب إال األجزاء التي تصوت عليها.
• افحص بطاقة االقتراع الخاصة بك.
• إذا ارتكبت أي خطأ في بطاقة االقتراع ،يمكنك طلب بطاقة جديدة.

علي أن أفعل إذا لم يكن في استطاعتي قراءة بطاقة االقتراع؟
ماذا ّ

يمكنك الحصول على مساعدة من:
• أحد األصدقاء أو األقارب .ال يلزم أن يكون مساعدك من الناخبين .ال يلزم أن يكون مساعدك كبيرً ا بما يكفي لإلدالء بصوته.
• أحد العاملين في االنتخابات.
ال يمكن لصاحب العمل أو مسؤول النقابة مساعدتك في اإلدالء بصوتك.

يتوفر جهاز خاص إذا كنت ترغب في مشاهدة بطاقة االقتراع مطبوعة بخط كبير أو سماعها ُتقرأ عليك .لمزيد من المعلومات عن هذا األمر ،انتقل إلى الصفحة
التالية.
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نظام التصويت السريع إكسبريس فوت ()ExpressVote
ما نظام إكسبريس فوت؟

إكسبريس فوت هو نظام لألشخاص الذين قد يجدون صعوبة في قراءة بطاقة االقتراع .وهو عبارة عن جهاز يمكن استخدامه لمساعدتك على قراءة أو
سماع المكتوب في بطاقة االقتراع الخاصة بك وملئها.

هل يمكنني استخدام نظام إكسبريس فوت في مركز االقتراع الخاص بي؟

نعم ،يمكنك استخدام نظام إكسبريس فوت في أي مركز من مراكز االنتخاب.
• أخبر موظف االنتخابات في مكان االنتخاب الخاص بك أنك تريد استخدام نظام إكسبريس فوت.
• سيقوم موظف االنتخابات بإعداد نظام إكسبريس فوت لتتمكن من استخدامه.

كيف يعمل نظام إكسبريس فوت؟

• يضم نظام إكسبريس فوت شاشة عرض فيديو وطابعة اقتراع مدمجة.
• يمكن رؤية بطاقة االقتراع بأحرف كبيرة.
• يمكن قراءة بطاقة االقتراع لك من خالل سماعات الرأس التي يتم توفيرها.

كيف أقوم باختياراتي من خالل نظام إكسبريس فوت؟

يمكنك القيام باختياراتك عن طريق:
• لمس الشاشة.
• استخدام لوحة مفاتيح بأزرار ملونة مختلفة األشكال ،تحمل عالمات برايل.
• استخدام مفتاح مزود بكلمة "نعم" باللون األخضر و"ال" باللون األحمر.
عندما تنتهي يقوم الجهاز بطباعة بطاقة اقتراع عليها اختياراتك.
تضع بطاقة االقتراع الخاصة بك في صندوق االقتراع أو آلة العد.
لمزيد من المعلومات حول نظام إكسبريس فوت قم بزيارة الموقع اإللكتروني
http://www.maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/accessiblevoting.html

هذه وحدة إكسبريس فوت التي توضع فوق الطاولة،
والمزودة بلوحة مفاتيح وسماعات رأس.
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الصفحة 13

االقتراع التفضيلي
ما نظام االقتراع التفضيلي؟

يُتيح االقتراع التفضيلي ترتيب المرشحين حسب درجة التفضيل.

كيف يعمل نظام االقتراع التفضيلي؟

• ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﺴﺐ درجة تفضيلهم :اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷول ،االختيار اﻟﺜﺎﻧﻲ ،االختيار اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وهكذا.
• عندما يتم فرز جميع بطاقات االقتراع ،إذا حصل مرشح واحد على أكثر من  ٪50من أصوات االختيار األول ،يفوز.
• إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من  ٪50من أصوات االختيار األول ،فإن المرشح الحاصل على أقل عدد من األصوات يخسر.
• بالنسبة إلى الناخبين الذين اختاروا المرشح الخاسر كخيارهم األول ،فإن أصواتهم ُتحتسب على اختيارهم الثاني.
• تتكرر هذه العملية حتى يبقى اثنان فقط من المرشحين .المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات يكون هو الفائز.

لماذا علي أن أرتب المرشحين الذين أختارهم؟

• في حالة هزيمة خيارك األول ،فسيُحتسب اقتراعك على اختيارك األعلى التالي.
• ال يمكنك تقليل فرصة فوز مرشحك المفضل إذا قمت بترتيب المرشحين اآلخرين أيضًا .فهذه االختيارات ُتحسب فقط في حالة هزيمة مُرشحك األول.
• ال يمكنك مساعدة مرشحك المفضل عن طريق اختيار مرشح واحد فقط .سيتم احتساب اختيارك األول دائمًا في حالة عدم هزيمة مرشحك المفضل.

كيف يمكنني تجنب الوقوع في أخطاء في بطاقة االقتراع؟

• ضع عالمة بيضاوية واحدة فقط في كل صف.
• ضع عالمة بيضاوية واحدة فقط في كل عمود.
• اختر العدد الذي ترغب فيه من المرشحين حسبما تحب.
• ال تحتاج إلى اختيار أي مرشح ال تؤيده.
• إذا ارتكبت أي خطأ في بطاقة االقتراع ،فاطلب من الموظف بطاقة جديدة.
• اطلب المساعدة .لن تكون الشخص الوحيد الذي لديه استفسارات.

ما المنافسات التي سيكون فيها انتخاب تفضيلي في شهر نوفمبر هذا؟

سيتم استخدام االنتخاب التفضيلي في انتخابات  6نوفمبر  2018من أجل:
• مجلس الشيوخ األمريكي
• الدائرة المؤتمرية األمريكية األولى
• الدائرة المؤتمرية األمريكية الثانية

لن يتم استخدام االنتخاب التفضيلي في المكاتب األخرى في نوفمبر  .2018لن نستخدم االنتخاب التفضيلي الختيار حاكم الوالية أو في المنافسات التشريعية في
والية مين.
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نموذج لبطاقة االقتراع — الدائرة األولى
هذا نموذج لبطاقات اقتراع نظام انتخاب تفضيلي في الدائرة المؤتمرية األولى.
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نموذج لبطاقة االقتراع — الدائرة الثانية
هذا نموذج لبطاقات اقتراع نظام انتخاب تفضيلي للدائرة المؤتمرية الثانية.
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الصفحة 16

االقتراع الغيابي
ما االقتراع الغيابي؟

إذا كنت ترغب في اإلدالء بصوتك قبل يوم االنتخابات ،يمكنك استخدام نظام االقتراع الغيابي.
إذا كنت مسجالً للتصويت ،يمكنك أن تطلب استخدام االقتراع الغيابي .يجب عليك القيام بذلك بحلول يوم الخميس  1نوفمبر .2018
تتاح بطاقات االقتراع الغيابي قبل  30يومًا من تاريخ االنتخابات .وهذا يكون يوم  8أكتوبر  2018تقريبًا.

كيف يمكنني القيام باالقتراع الغيابي؟

• لست بحاجة إلى سبب لطلب إجراء االقتراع الغيابي بحلول يوم الخميس الموافق  1نوفمبر.
• بإمكانك طلب بطاقة االقتراع الغيابي من مبنى البلدية أو من أمين سجالت البلدية.
• بإمكانك طلب بطاقة االقتراع الغيابي من خالل هذا الرابطhttps://maine.gov/cgi-bin/online/AbsenteeBallot/index.pl :
•بإمكانك أيضًا طلب خدمة االقتراع الغيابي ألحد أفراد العائلة المباشرين .يمكن لموظفي مبنى بلديتك أو أمين سجالت البلدية إخبارك ب َمن يمكن اعتباره من أفراد
األسرة المباشرين.
•تتوفر تعليمات مختلفة ألعضاء الخدمة النظامية والناخبين في الخارج .اتبع التعليمات الصادرة من سكرتير عام والية مين من خالل الرابط:
https://www.maine.gov/sos/cec/elec/voter-info/uocava.html

ماذا أفعل ببطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بي؟

• امأل بطاقة االقتراع.
• ضعها في المظروف الخاص ووقع على المظروف.
• أرسل بطاقة االقتراع بالبريد أو قم بتسليمها إلى أمين سجالت البلدية قبل يوم االنتخابات .يجب أن يتم استالم بطاقات االقتراع بحلول الساعة الثامنة مسا ًء في
يوم االنتخابات.

كيف أطلب بطاقة اقتراع غيابي بعد يوم الخميس الموافق  1نوفمبر 2018؟

يصعُب الحصول على بطاقة اقتراع غيابي بعد يوم الخميس السابق لالنتخابات.

للحصول على بطاقة االقتراع الغيابي بعد يوم الخميس السابق لالنتخابات ،اذهب بنفسك إلى مبنى البلدية أو مكتب سجالت البلدية وأكمل طلبًا خاصة .يجب أن
يتضمن طلبك أحد األسباب التالية:
• ستكون خارج المدينة بشكل غير متوقع طوال يوم االنتخابات.
• لديك إعاقة.
• تعيش في جزيرة وغير قادر على الوصول إلى مكان التصويت في يوم االنتخابات.
• تعاني من مرض وال يمكنك مغادرة المنزل أو مركز العالج.
يجب أن يستلم أمين سجالت البلدية أو المدينة بطاقة االقتراع الغيابي الخاصة بك بحلول الساعة  8:00مسا ًء من يوم االنتخابات الموافق  6نوفمبر .2018
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المزيد من المعلومات
كيف يمكنني التواصل مع كاتب المدينة أو دار البلدية؟

للحصول على أحدث معلومات االتصال ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني لمدينتك أو بلدتك.
يمكنك العثور على العنوان ورقم هاتف كاتب المدينة أو دار البلدية على الموقع اإللكتروني:
http://www.maine.gov/sos/cec/elec/munic.html
يمكنك أيضًا التواصل عبر العنوان التالي:
Office of the Secretary of State
Division of Elections
101 State House Station
Augusta, ME 04333-0101
الهاتف207-624-7650 :
البريد اإللكترونيcec.elections@maine.gov :
الموقع اإللكترونيmaine.gov/sos/ :

هل يمكنني رؤية بطاقة االقتراع قبل االنتخاب؟

نعم .يمكنك معرفة شكل بطاقة االقتراع على هذا الرابط:
https://maine.gov/portal/government/edemocracy/voter_lookup.php
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حاكم والية مين
يقوم المحافظ بتنفيذ القوانين ويختار األشخاص إلدارة الوكاالت الحكومية ويُرشح القضاة.
يمكن للحكام اقتراح قوانين جديدة .يحق لهم حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القوانين التي تقرها الهيئة التشريعية .يُشير حق الفيتو إلى رغبة الحاكم في إيقاف مشروع قانون
ومنعه من أن يصبح قانو ًنا .يمكن لثلثي ( )2/3أعضاء الهيئة التشريعية إنفاذ مشروع القانون وجعله قانو ًنا حتى لو قام الحاكم باستخدام حق النقض ضده.
يتم انتخاب الحاكم كل أربع سنوات .يمكن للناخبين انتخاب حاكم لفترة واليتين لمدة ثماني سنوات .يجب أن يبلغ الشخص  30عامًا ليصبح حاكمًا .يجب أن يكون حاكم والية
مين مواط ًنا أمريكيًا منذ  15عامًا على األقل ويعيش في والية مين منذ مدة ال تقل عن خمس سنوات.
الفترة (عدد السنوات حتى االنتخابات القادمة) 4 :أعوام

الراتب 70000 :دوالر سنويًا

المرشحون

عملية االقتراع التقليدية

آالن كارون
الوظيفة الحالية :صاحب عمل تجاري صغير
محل الميالد :فريبورت ،مين
الموقع اإللكترونيCaronForGovernor.com :
مرشح
مستقل

البيان" :لقد عشت طوال عمري في والية مين؛ حيث وُ لدت وترعرعت في
ووترفيل ،في عائلة من عمال المطاحن والمزارعين .لقد كنت من الداعمين لوالية
مين طوال حياتي ،كما كنت صاحب عمل تجاري صغير ورائد أعمال اجتماعيًا
وكاتبًا .ينصب تركيزي على األفكار التي تستهدف بناء اقتصاد جديد في والية مين".

تيريزا "تيري" هايز
الوظيفة الحالية :أول أمينة خزانة مستقلة في والية مين
محل الميالد :بوكفيلد ،مين
الموقع اإللكترونيHayesForMaine.com :

مرشح
مستقل

البيان" :تقود تيري بنزاهة وكياسة و ُتحسن التواصل مع األشخاص بعي ًدا عن
ُّ
التحزب لحل المشاكل .تدين تيري ،المرشحة المستقلة لالنتخابات النزيهة في
والية مين بالفضل لمواطني والية مين فقط ،وليس لقادة األحزاب أو المصالح
الخاصة أو المساهمين األثرياء .تعمل تيري على تحقيق تقارب بين البشر
وتجعلهم يركزون على ما يهم لتحقيق نتائج أفضل لوالية مين".

الخبرة :لقد قدت العديد من المنظمات المحلية وعلى مستوى الوالية ،كما توليت إدارة شركتين.
شاركت في تأليف كتابين عن اقتصاد والية مين وشجعت مؤسسة بروكنجز (Brookings
 )Institutionعلى القدوم إلى والية مين لكتابة كتاب آخر .دعوت اآلالف من األشخاص في
والية مين إلى التركيز على المستقبل وعلى الحلول اإليجابية ذات األساس المشترك "
األهداف:
• اقتصاد جديد يقوده المبتكرون ورواد األعمال في الوالية
• حكومة فعالة وحديثة
•تحقيق استقالل الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية لتقليل مليارات
الدوالرات التي تنفق سنويًا على شركات الغاز والنفط.
الخبرة" :انتخب الجمهوريون والديمقراطيون تيري مرتين للعمل كأول أمينة خزانة مستقلة في
والية مين .تنأى عن المناوشات الحزبية في حل المشكالت .تتعاون تيري مع ليباج والمشرعين
لتوفير تمويل مالي لوالية مين .ستركز تيري ،المرشحة المستقلة ذات الخبرة والشجاعة ،على
القضايا التي ستساعد في ازدهار والية مين".
األهداف" :ستعمل تيري على توحيد الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين حول الحلول
المنطقية لجذب العمال المهرة وإعداد طالبنا لوظائف اليوم والغد وخفض تكاليف الرعاية
الصحية والحفاظ على أمن وجمال والية مين".
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حاكم والية مين
المرشحون (يتبع)

عملية االقتراع التقليدية

جانيت ميلز
الوظيفة الحالية :النائبة العامة لوالية مين
محل الميالد :فارمنجتون ،مين
الموقع اإللكترونيJanetMills.com :
مرشحة عن الحزب
الديمقراطي

البيان" :ولدت جانيت وترعرعت في فارمنجتون حيث تشعر بالفخر ألنها ال تزال
تعيش هناك .إنها شجاعة وذات عقلية مستقلة وتؤمن بالعمل المشترك .بصفتها
نائبة عامة ،عملت على حماية شعب والية مين .وحينما تصبح حاكمة ،ستعمل
على تحسين جودة الحياة في مجتمعاتنا".

شون مودي
الوظيفة الحالية :رائد أعمال
محل الميالد :غورهام ،مين
الموقع اإللكترونيShawnMoody.com :
مرشح عن الحزب
الجمهوري

البيان" :يستند أسلوبي في القيادة على تمكين الناس وصقل مهاراتهم لتحقيق
النجاح .لديّ أكثر من  40عامًا من الخبرة التنفيذية وأعرف ما يتطلبه األمر
إلنشاء منظمة ناجحة .ستنجح والية مين إذا استثمرنا في أعظم موردنا  -شعبنا".

الخبرة" :عاشت جانيت ميلز طوال حياتها مواطنة في والية مين .عملت في الهيئة التشريعية
في لجنة الميزانية وكانت أول امرأة في والية مين تشغل منصب النائب العام .بعد الزواج
من زوجها الذي كان أرمالً ،أصبحت جانيت ميلز أمًا تعمل بدوام كامل وترعى خمس بنات.
وطوال عملها بدوام كامل ،تعلمت الكثير بشأن توفيق األوضاع! "
األهداف" :ستعمل جانيت على جعل الرعاية الصحية والعقاقير الطبية ميسورة التكلفة وعلى
تحسين اقتصاد والية مين وتضمن توفير فرص النجاح لكل طفل من خالل تمويل التعليم في
والية مين".

الخبرة" :لديّ أكثر من أربعين عامًا من الخبرة التنفيذية في إدارة شركة ناجحة في مين .كنت
أيضًا أول شخص يعمل في كل من مجلس أمناء نظام جامعة مين ونظام كلية المجتمع في وقت
واحد .أعرف كيفية بناء توافق وإنجاز األشياء".
األهداف" :يتمثل تركيزي األول حين أصبح حاكمًا في مواصلة تعزيز وتنمية اقتصاد مين حتى
يتسنى لسكان مين الفرصة لالزدهار في واليتنا الجميلة".
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عضو مجلس الشيوخ األمريكي
يضع أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي القوانين ويقرونها .ويتشاركون في هذا العمل مع أعضاء مجلس النواب ،الذين يطلق عليهم أيضًا اسم أعضاء أو عضوات الكونجرس .ويصدق أعضاء
مجلس الشيوخ أيضًا على أعضاء مجلس الوزراء والقضاة الفيدراليين والسفراء الخارجيين الذين يختارهم الرئيس.
ينتخب مواطنو كل والية اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الوالية بأكملها .حيث يقدمون خدماتهم لمدة  6سنوات .يمكن للناخبين انتخاب عضو مجلس شيوخ عدد مرات غير محدد.
يتكون مجلس الشيوخ من  100عضو ،اثنان من كل والية .كل سنتين ،يتم انتخاب ثلث ( )1/3أعضاء مجلس الشيوخ .يجب أال يقل سن أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي عن  30عامًا .يجب أن
يكون أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي مواطنين في الواليات المتحدة لمدة  9سنوات على األقل وأن يكونوا من ساكني والية مين.

الفترة (عدد السنوات حتى االنتخابات القادمة) 6 :أعوام

الراتب 174000 :دوالر سنويًا

المرشحون

اقتراع قائم على ترتيب المرشحين
المفضلين

إريك براكي
الوظيفة الحالية :عضو مجلس شيوخ والية مين
محل الميالد :أوبورن ،مين
الموقع اإللكترونيEricBrakey.com :
مرشح عن الحزب
الجمهوري

البيان" :تستحق والية مين قدرات أفضلُ .تعد واشنطن اآلن أغنى منطقة
في أمريكا في حين أن سكان والية مين يتقاضون أجورً ا قليلة ويتم إرهاقهم
بالضرائب .أنا أترشح لمجلس الشيوخ األمريكي للنضال من أجل والية مين
ورفع األعباء التي ُتلقيها واشنطن على اقتصادنا ،حتي يمكن ألطفالنا العثور على
وظائف ذات أجور عالية هنا دون التنقل بعي ًدا "

انجوس كنج
الوظيفة الحالية :عضو مجلس الشيوخ األمريكي
محل الميالد :برونزويك ،مين
الموقع اإللكترونيAngusForMaine.com :
مرشح مستقل

البيان" :لقد حاولت دائمًا تمثيل أفضل ما يميز األشخاص في والية مين  -روحهم
في العمل الدؤوب وااللتزام بالنقاش المتحضر .لقد عملت في مجلس الشيوخ
على تعزيز إجراء حوار بشكل فعال بين األشخاص  -بغض النظر عن االنتماء
السياسي  -حتى نتمكن من العمل معًا لحل المشكالت الملحة التي تواجه بالدنا".

الخبرة" :عملت في مجلس الشيوخ الخاص بوالية مين ،على بناء ائتالفات بين التحالفات
الحزبية الثنائية لخفض الضرائب وإصالح حالة الرفاهية وتوسيع خيارات الرعاية الصحية.
واآلن ،يقوم أصحاب العمل في والية مين بالتوظيف مجد ًدا .لقد أحرزنا تقدمًا هائالً ،ولكي
نستمر في ذلك ،ما زلنا نحتاج إلى عضو مجلس شيوخ يناضل من أجل تمكين مواطني والية
مين ،وليس من أجل مصالح واشنطن الخاصة "
األهداف:
•تخفيض ديوننا الوطنية وإنشاء مناطق اقتصادية حرة لخفض الضرائب الفيدرالية وتشجيع
االستثمار فيالمناطق الراكدة اقتصاديًا
• إصالح نظام الرعاية الصحية من خالل الحلول المستوحاة من السوق
• الدفاع عن حريات وحقوق سكان مين
الخبرة" :يحتاج المناخ السياسي الحالي القادة المثقفين والملتزمين الذين سيناضلون من أجل
تحقيق تأمين صحي لآلالف من سكان والية مين ولتوفير وظائف جيدة في جميع أنحاء واليتنا.
ً
عضوا في
أعتقد أن تجربتي في العمل لصالح سكان والية مين بصفتي حاكمًا ،واآلن بصفتي
مجلس الشيوخ تجعلني الشخص المناسب لمواصلة هذا العمل".
األهداف:
• زيادة الوقاية والعالج لألفراد الذين يعانون من تعاطي األفيون
• حماية وتوسيع فرص االنتفاع بالتأمين الصحي
•العمل على إعادة بناء اقتصاد والية مين الريفي من خالل توسيع خدمات النطاق العريض
(اإلنترنت) وتطوير القوى العاملة وتجنب آثار تغيُّر المناخ
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عضو مجلس الشيوخ األمريكي
اقتراع قائم على ترتيب
المرشحين المفضلين

المرشحون (يتبع)

زاك رينجلشتاين
الوظيفة الحالية :معلم في مدرسة حكومية
محل الميالد :يارموث ،والية مين
الموقع اإللكترونيRingelsteinForMaine.com :
مرشح عن الحزب
الديمقراطي

البيان" :ترعرعت أنا وزوجتي ،ليا ،في منازل ريفية للطبقة العاملة .بعد أن
تخرجنا في الكلية ونحن ندين بمبلغ  150000دوالر ،عملنا جاهدين معلمين في
المدارس الحكومية وأسسنا شركة تعليمية .وباعتباري وال ًدا لطفلين صغيرين أثناء
إدارة الرئيس ترامب ،أعتقد أننا بحاجة اآلن إلى قيادة جريئة وغير مترددة.

الخبرة :عندما ُدعيت إلى البيت األبيض للعمل على سياسة التعليم ،أدركت بسرعة أنه ال يوجد
في الغرفة شخص عمل من قبل في أي مدرسة حكومية .الطبقة العاملة موجودة في التصورات
المستقبلية وليست على طاولة األعمال الحالية .أنا أترشح في مجلس الشيوخ األمريكي لتغيير
ذلك".
األهداف:
• تسخير برنامج الرعاية الطبية  Medicareللجميع ،ألن الرعاية الصحية حق إنساني
•النهوض باقتصادنا ومكافحة تغير المناخ من خالل االستثمار في برنامج الصفقة الجديدة
الخضراء ()Green New Deal
•الحصول على المال من السياسات عن طريق إلغاء قانون ( )Citizens Unitedووضع
حد لحملة ضغط الشركات
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عضو مجلس النواب األمريكي المقاطعة األولى
يعمل أعضاء مجلس النواب على صياغة قوانين الواليات المتحدة وإقرارها .ويتشاركون في هذا العمل مع أعضاء مجلس الشيوخ .إن مشروعات القوانين التي تهدف إلى جمع األموال ألي
برنامج حكومي تبدأ من مجلس النواب ويجب أن تحصل كذلك على تصديق من مجلس الشيوخ .يطلق على أعضاء مجلس النواب أيضا اسم أعضاء أو عضوات الكونجرس.
تنقسم الواليات المتحدة إلى  435دائرة مؤتمرية .وتعتمد الدوائر على عدد األشخاص في كل والية .يمثل كل والية عضو واحد على األقل في مجلس النواب .لدى والية مين عضوان .ويتم
انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب األمريكي في السنوات الزوجية .يمكن للناخبين انتخاب عضو مجلس نواب عدد مرات غير محدد .يجب أال يقل سن أعضاء مجلس النواب األمريكي عن
 25عامًا .ويجب أن يكون أعضاء مجلس النواب األمريكي مواطنين في الواليات المتحدة منذ سبع سنوات على األقل وأن يكونوا من ساكني والية مين.

الراتب 000 174 :دوالر سنويًا

الفترة (عدد السنوات حتى االنتخابات القادمة) :عامان

المرشحون — الدائرة األولى

اقتراع قائم على ترتيب
المرشحين المفضلين

مارتن "مارتي" جروهام

الخبرة" :لقد بدأت عمالً صناعيًا ناجحً ا في والية مينُ .تظهر هذه التجربة أن لدي القدرة
ُ
على جعل األشياء تعمل في بيئة صعبة والقدرة على مساعدة اقتصادنا على النمو .كنت أدعى
العضو "المؤيد من الحزبين" في المجلس التشريعي في والية مين ولديّ سجل حافل في ميدان
بناء الحلول التوافقية "

الوظيفة الحالية :مستشار لدى شركة تسقيف تجارية
محل الميالد :بيدفورد ،مين
الموقع اإللكترونيMartyGrohman.com :
مرشح
مستقل

البيان" :ال يحظى سكان والية مين بخدمة جيدة من قِبل السياسيين الحزبيين
المتعصبين .إن الخلل الوظيفي الذي تعاني منه واشنطن بلغ أشده ،ولديّ سجل
حافل في مجال األعمال وفي الهيئة التشريعية في الوالية إليجاد حلول قوية
للمشاكل األكبر في واليتنا من خالل التقريب بين األشخاص .هذا ما سأفعله في
الكونجرس أيضًا".

األهداف:
• إيقاف الجمود الحزبي واستعادة العمل المثمر في واشنطن مجد ًدا
• إيقاف تعاطي األفيون واالهتمام بالرعاية الصحية وخلق فرص عمل
• العمل لصالح والية مين  -وليس لصالح حزب سياسي

مارك هولبروك
الوظيفة الحالية :صاحب عمل مستقل
محل الميالد :برونزويك ،مين
الموقع اإللكترونيHolbrook4ME.org :
مرشح عن الحزب
الجمهوري

لم يست ِجب المرشح لطلبات تقديم معلومات.
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عضو مجلس النواب األمريكي الدائرة األولى
اقتراع قائم على ترتيب
المرشحين المفضلين

المرشحون (يتبع)

تشيلي بينغري
الوظيفة الحالية :عضو في الكونجرس األمريكي
محل الميالد :نورث هيفن ،مين
الموقع اإللكترونيChelliePingree.com :
مرشحة عن الحزب
الديمقراطي

البيان" :أؤمن أن كل من يرغب في العمل بجد يجب أن تتاح له الفرصة للنجاح.
ويعني ذلك تزويد شبابنا بتعليم ذي مستوى عالمي؛ وضمان أن يكون لدينا اقتصاد
يعمل لصالح الجميع ،وليس فقط أولئك الذين يشغلون القمة؛ وإدراك أن توفير
رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة العالية حق للجميع "

الخبرة" :بصفتي مزارعة وصاحبة عمل تجاري صغير ،فأنا أتفهم مدى صعوبة الموازنة بين
الميزانية وتقديم مزايا جيدة لموظفيك ودفع ضرائبك .وقد استخلصت تلك الدروس أثناء فترة
عملي في الكونجرس ،حيث عملت مع أي شخص إلنجاز ما يصب في صالح والية مين".
األهداف:
•تناول أمر الرعاية الصحية وأسعار األدوية وحماية برنامج  Medicareوالضمان
االجتماعي
ُّ
• ضمان أن يتمكن محاربونا القدام من التمتع بالمزايا التي حصلوا عليها
• مقاومة محاوالت إدارة ترامب للتراجع عن الحقوق وإجراءات الحماية بالغة األهمية
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عضو مجلس النواب األمريكي — الدائرة الثانية
يعمل أعضاء مجلس النواب على صياغة قوانين الواليات المتحدة وإقرارها .ويتشاركون في هذا العمل مع أعضاء مجلس الشيوخ .إن مشروعات القوانين التي تهدف إلى جمع األموال ألي
برنامج حكومي تبدأ من مجلس النواب ويجب أن تحصل كذلك على تصديق من مجلس الشيوخ .يطلق على أعضاء مجلس النواب أيضا اسم أعضاء أو عضوات الكونجرس.
تنقسم الواليات المتحدة إلى  435دائرة مؤتمرية .وتعتمد الدوائر على عدد األشخاص في كل والية .يمثل كل والية عضو واحد على األقل في مجلس النواب .لدى والية مين عضوين .ويتم
انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب األمريكي في السنوات الزوجية .يمكن للناخبين انتخاب عضو مجلس نواب عدد مرات غير محدد .يجب أال يقل سن أعضاء مجلس النواب األمريكي عن
 25عامًا .ويجب أن يكون أعضاء مجلس النواب األمريكي مواطنين في الواليات المتحدة منذ سبع سنوات على األقل وأن يكونوا من ساكني والية مين.

الفترة (عدد السنوات حتى االنتخابات القادمة) :عامان

الراتب 174000 :دوالر سنويًا
اقتراع قائم على ترتيب
المرشحين المفضلين

المرشحون — الدائرة الثانية

تيفاني بوند
الوظيفة الحالية :محامية (قانون األسرة) ووسيطة
محل الميالد :بورتالند ،مين
الموقع اإللكترونيBond2018.com :
مرشحة
مستقلة

البيان" :القانون الفيدرالي هو األساس الذي ترتكز عليه قوانين واليتنا .إنها مهمة
بالغة األهمية نحتاج فيها إلى اختيار نواب يحبون القانون ويقرءونه ويفهمونه
واألهم من ذلك ،أن يفهموا تأثير هذه القوانين علينا جميعًا".

جاريد جولدن
الوظيفة الحالية :مساعد قائد أغلبية أعضاء المجلس (House Assistant
)Majority Leader
محل الميالد :لويستون ،مين
الموقع اإللكترونيJaredGoldenForCongress.com :
مرشح عن الحزب
الديمقراطي

البيان" :أنا من لويستون وانضممت إلى الجيش بعد أحداث  11سبتمبر .تم
انتخابي في المجلس التشريعي للوالية في عام  ،2014حيث دافعت عن الطبقة
الكادحة من مواطني والية مين وحاربت من أجل قضايا مثل المزيد من االنتفاع
بالرعاية الصحية واألجر العادل والمتساوي .إذا عملت في الكونجرس ،فسأهتم
دائمًا وأوالً بسكان والية مين ،وليس الشركات أو المتبرعين األثرياء".

الخبرة" :أعمل في مجال قانون األسرة وأتعامل مع القوانين الفيدرالية (الضرائب والرعاية
الصحية والضمان االجتماعي ،وما إلى ذلك) ومن خالل هذه القوانين ،أتواصل مع األشخاص
الذين ال يتعاملون بشكل جيد .أعمل على تكييف النتائج بحيث تحول التفاهات إلى منطق سليم.
لنرسل شخصًا يحب الوظيفة ويمكنه التغلب على البيئة المليئة بالصراعات".
األهداف:
• التركيز على جودة وفعالية القانون الفيدرالي
• توسيع خدمات النطاق العريض (اإلنترنت) في المناطق الريفية
• التقدم التدريجي في تشريعات الرعاية الصحية

الخبرة" :من خالل خدمتي في القوات البحرية في العراق وأفغانستان ،تعلمت المعنى الحقيقي
ُ
عملت
للقيادة؛ وهو أن تضع مصلحة من تقودهم أو تمثلهم أوالً قبل مصلحتك الشخصية.
ً
عضوا محتر ًفا في فريقها قبل انتخابي
لدى عضوة مجلس الشيوخ سوزان كولينز باعتباري
في الهيئة التشريعية .أعمل بين جناحي الحزبين السياسيين ،مع زمالئي الجمهوريين والحاكم
ليباج ،إليجاد أرضية مشتركة وإنجاز ما ينفع سكان والية مين".
األهداف:
• بناء اقتصاد عادل يوفر أجورً ا أفضل ورعاية صحية ميسورة التكلفة لكل سكان والية مين
• إصالح البنية التحتية المتداعية لوالية مين
• الحفاظ على الضمان االجتماعي والرعاية الطبية
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عضو مجلس النواب األمريكي — الدائرة الثانية
اقتراع قائم على ترتيب
المرشحين المفضلين

مرشحوالدائرة الثانية(يتبع)

ويليام هوار
الوظيفة الحالية :أستاذ بالتعليم الخاص
محل الميالد :ساوث ويست هاربر ،والية مين
الموقع اإللكترونيVoteHoar.com :
مرشح
مستقل

لم يست ِجب المرشح لطلبات تقديم معلومات.

بروس بوليكين
الوظيفة الحالية :عضو الكونجرس ،الدائرة الثانية لوالية مين
محل الميالد :أوكالند ،مين
الموقع اإللكترونيPoliquinForCongress.com :
مرشح عن الحزب
الجمهوري

البيان" :نشأت مع أم تمتعت بمسار مهني ناجح في مهنة التمريض ،وأب كان
يعمل معلمًا بالمدرسة الحكومية في وسط والية مين ،لذا تربيت في منزل شكل فيه
التعليم والرعاية الصحية عاملين في غاية األهمية .ربيت ابني وحدي ،مع وضع
هذه المبادئ في االعتبار".

الخبرة" :من خالل أكثر من  30عامًا من الخبرة في ميدان توفير فرص العمل وإدارة
المشاريع التجارية الصغيرة ،إلى جانب تولي منصب أمين الصندوق الخاص بوالية مين،
أعرف ما يلزم للحفاظ سير اقتصادنا في المسار الصحيح".
األهداف:
•مواصلة حماية وزيادة الوظائف عن طريق مكافحة التجارة غير المشروعة وخفض
الضرائب
• الحفاظ على الضمان االجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية Medicare
ً
•مواصلة الكفاح من أجل قدامى المحاربين في والية مين باعتباري عضوا في لجنة شؤون
المحاربين القدامى
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الصفحة 26

قضايا مبادرات المواطنين وسندات الدين الصادرة عن البلديات
ما معنى مبادرة المواطن؟

• يمكن أن يبدأ أي ناخب مسجل بوالية مين مبادرة المواطن ،فهي عبارة عن مقترح قانون.
• يجب على الناخب تقديم طلب .يجب أن يتضمن النص الكامل للقانون المقترح.
• بمجرد الموافقة على الطلب ،يُصدر سكرتير عام الوالية نموذج عريضة .يجب أن يكون نموذج العريضة مو ّقعًا بواسطة ناخبي والية مين.
•وبدءًا من عام  ،2018يجب أن تضم العريضة  61123توقيعًا صحيحً ا ليتم ضمها إلى أوراق االقتراع ( %10من إجمالي األصوات لحاكم الوالية في انتخابات
عام .)2014
• قبل أن ُتضم المبادرة إلى أوراق االقتراع ،يتمتع المجلس التشريعي لوالية مين بفرصة إلقرار القانون المقترح.
• إذا لم ُتقر الهيئة التشريعية القانون ،توضع المبادرة على ورقة االقتراع .ثم يصوت ناخبو والية مين لصالح أو ضد القانون المقترح.

ما معنى السند؟

• تقترض والية مين األموال عن طريق بيع السندات.
• تدفع الوالية فائد ًة على المبلغ الذي تقترضه.
• يجب على السكان التصويت على االقتراع للموافقة على بيع السندات عن طريق والية مين.
•إذا وافق الناخبون على السندات ،يبيع أمين الصندوق السندات لتمويل المشاريع .قد تتضمن هذه المشاريع الطرق ،والجسور ،والمدارس ،والمياه النظيفة ،والبحث
العلمي.
• تدفع الوالية المبلغ الذي تقترضه باإلضافة إلى فائدة في غضون وقت محدد (عاد ًة  10سنوات).

ما األثر المالي الذي يترتب على اعتماد هذه السندات؟

•إذا تم إقرار جميع أسئلة السندات في نوفمبر الحالي ،فإن إجمالي السداد على السندات سيكون  255مليون دوالر أمريكي على عشر سنوات .هذا يعني تكبد مبلغ
 200مليون دوالر أمريكي على رأس المال و 55مليون دوالر أمريكي على الفوائد المستحقة.
• إذا تم إقرار جميع أسئلة السندات ،فسيبلغ سداد هذه السندات والسندات السابقة حوالي  ٪2.8من إجمالي ميزانية الوالية.
• تأتي األموال لسداد السندات كل عام من الصندوق العام للوالية أو صندوق الطرق السريعة أو كليهما .يجب سداد هذه المبالغ.
• تضخ المشاريع التي تمولها هذه السندات مبل ًغا إضافيًا قدره  191مليون دوالر أمريكي في األموال الفيدرالية والخاصة والتي ال يلزم سدادها.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة المواطن وأسئلة السندات ،اطلع على دليل المواطن الخاص باقتراع االستفتاء على الموقع اإللكتروني:
https://maine.gov/sos/cec/elec/upcoming/
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سؤال رقم  :1مبادرة المواطن
السؤال:
"هل تؤيد إقرار برنامج الرعاية المنزلية الشاملة لتقديم المساعدة المنزلية لألشخاص ذوي
اإلعاقة والمواطنين المسنين  -بغض النظر عن الدخل -والذي يُموَّ ل عن طريق ضريبة جديدة
بنسبة ُ %3.8تفرض على أفراد وأسر والية مين الذين يتجاوز أجرهم وإجمالي دخلهم المُعدل
المبلغ الخاضع لضرائب الضمان االجتماعي ،وهو  128400دوالر في عام 2018؟"

ماذا يعني هذا السؤال؟
توفر هذه المبادرة الخدمات والرعاية طويلة األمد للمسنين والمعاقين في منازلهم دون تكلفة عليهم أو على أسرهم .س ُتدفع تكاليف هذه الخدمات عن طريق فرض ضريبة
تبلغ  %3.8على الدخول األعلى المعفية حاليًا من ضريبة الضمان االجتماعي الفيدرالية .ستطبق الضريبة فقط على الدخول التي تزيد عن  128400دوالر أمريكي.

حجج للموافقة
• يوجد عدد كبير من المسنين في والية مين ،ومن الضروري العناية بهم.
• ينبغي أن يكون المسنون والمعاقون قادرين على البقاء في المنزل مع أحبائهم
عندما يكون ذلك ممك ًنا.
• وضع الضريبة على الدخول الفردية التي تزيد عن  128400دوالرسيؤثر
على سكان والية مين أصحاب الدخول األعلى فقط والذين يُمكنهم تحمل دفع
مبلغ مالي أكبر بعض الشيء للمساعدة على ضمان توفير رعاية أفضل لمن
يحتاج إليها.
• ستساعد الرعاية المنزلية الشاملة على ضمان أن يحصل العاملون في
الرعاية المنزلية على أجور ومستحقات الئقة.

حجج للرفض
• قد يؤدي فرض الضرائب على أصحاب الدخول األعلى في الوالية إلى
ابتعادهم عن الوالية ،بما يضر باالقتصاد.
• قد يُطبَّق االقتراح على دخل األسرة الضريبي البالغ  128400دوالر
أمريكي أو أكثر ،بما يؤثر على بعض األسر ذات الدخل المتوسط.
• ستكون األموال التي يتم جمعها لصالح الرعاية المنزلية خاضعة لسيطرة
أشخاص ليسوا مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام المواطنين.
• سيكون السكان أصحاب الدخول األعلى مؤهلين للحصول على مزايا الرعاية
المنزلية هذه على الرغم من قدرتهم على تحمل تكاليفها دون مشقة.
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سؤال رقم  :2سندات مياه الصرف
السؤال:
"هل تؤيد إصدار سندات بمبلغ  30000000دوالر أمريكي لتحسين جودة المياه ودعم التخطيط
والبناء لمرافق معالجة مياه الصرف ومساعدة أصحاب المنازل الذين تخدم منازلهم أنظمة
معالجة مياه الصرف دون المستوى أو المعطلة؟"

ماذا يعني هذا السؤال؟
ستقترض والية مين  30مليون دوالرً ا لتحسين جودة المياه من خالل معالجة مياه الصرف .سيُقسم المال ،حيث سيُخصص مبلغ  27.6مليون دوالر أمريكي
لمرافق معالجة مياه الصرف الصحي المحلية ،و 2مليون دوالر أمريكي الستبدال نظم الصرف الصحي الهالكة التي ُتلوث مستجمعات المياه الساحلية
و 350000دوالر أمريكي لمساعدة أصحاب المنازل على إصالح خزانات الصرف الصحي ،والبالوعات ،وأنظمة التصريف األخرى.

حجج للموافقة

حجج للرفض

• سيقدم االستثمار في معالجة مياه الصرف جودة مياه أفضل للجميع.

• ستضيف والية مين  30مليون دوالرً ا أمريكيًا إلى ديّنها.

• إذا تأخر هذا االستثمار ،فسيتكلف األمر المزيد إلصالحه الح ًقا.

• ستتكبد ما مجموعه  38مليون دوالر أمريكي على رأس المال وفوائده
المستحقة على مدار  10سنوات لسداد األموال.

• ال يمتلك أصحاب المنازل القدرة على معالجة مشاكل جودة مياه الصرف
بأنفسهم.
• أسعار الفائدة منخفضة اآلن ،ما يعني أن االقتراض اآلن سيُكلف أعباء أقل
مما قد يترتب عليه في المستقبل.

• يجب سداد هذه المبالغ .قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب أو وضع عقبات
في طريق تخفيض الضرائب.
• يعتقد البعض أن نظام مياه الصرف الصحي الخاص بنا ال يحتاج إلى هذا
االستثمار.
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سؤال رقم  :3سندات النقل
السؤال:
"هل تؤيد إصدار سندات بمبلغ  106000000دوالر أمريكي ،يتضمن مبلغ  101000000دوالر
أمريكي لبناء وإعادة إنشاء وإعادة تأهيل الطرق السريعة والجسور ولصالح المرافق والمعدات
المتعلقة بالمرافئ واألرصفة والموانئ والنقل البحري ،وخطوط الشحن والسكك الحديدية والطيران
والمرور ومسارت الدراجات ومسارات المشاة ،ل ُتستخدم لمناظرة مع يقدر بمبلغ 137000000
دوالر أمريكي في صناديق األموال الفيدرالية والصناديق األخرى ومبلغ  5000000دوالر
أمريكي لتحسين المجاري المحلية عند المعابر النهرية؟"

ماذا يعني هذا السؤال؟
ستقترض والية مين  106ماليين دوالر أمريكي لتحسين وإصالح الطرق السريعة والجسور والمرافئ والموانئ والسكك الحديدية والمطارات ومسارات الدراجات
ومسارات السير .في حالة إقرار السندات ،فسيتوفر مبلغ  142مليون دوالر أمريكي إضافي من الحكومة الفيدرالية والمصادر األخرى.

حجج للموافقة
• من المهم أن نستثمر في البنية التحتية للنقل لكي نمتلك طر ًقا سريعة وجسورً ا
آمنة.
• سيؤدي هذا السند إلى توفير العديد من الوظائف الجديدة في مجال البناء.
• نظام النقل الجيد مهم القتصاد والية مين.
• ال يتعين سداد األموال المُناظرة ،لذا فإن السند قيمة جيدة لوالية مين.
•أسعار الفائدة منخفضة اآلن ،ما يعني أن االقتراض اآلن سيُكلف أعباء أقل
مما قد يترتب عليه في المستقبل.

حجج للرفض
• ستضيف والية مين  106مليون دوالرً ا أمريكيًا إلى ديّنها.
• ستتكبد ما مجموعه  135مليون دوالرً ا أمريكيًا على رأس المال وفوائده
المستحقة على مدار  10سنوات لسداد األموال.
• يجب سداد هذه المبالغ .قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب أو وضع عقبات
في طريق تخفيض الضرائب.
• يعتقد البعض أن نظام النقل الخاص بنا ال يحتاج هذا االستثمار.
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سؤال رقم  :4سندات الجامعات
السؤال:
"هل تؤيد إصدار سندات بقيمة  49000000دوالرً ا أمريكيًا لتتناظر مع ما اليقل عن
 49000000دوالرً ا أمريكيًا في صناديق األموال العامة والخاصة لتحديث وتحسين المرافق
والبنية التحتية لجامعات والية مين الحكومية من أجل توسيع القدرة على تطوير القوى العاملة
وجذب الطالب واستبقائهم لتعزيز االقتصاد والقوى العاملة المستقبلية الخاصة بوالية مين؟"

ماذا يعني هذا السؤال؟
ستقترض والية مين  49مليون دوالر أمريكي لتحسين المباني داخل نظام جامعة مين لزيادة قدرة النظام على تعليم العاملين وجذب الطالب واستبقائهم .للحصول
على أموال لهذه السندات ،هناك حاجة إلى جمع  49مليون دوالرً ا أمريكيًا أخرى من صناديق األموال العامة أو الخاصة.

حجج للموافقة

حجج للرفض

• االستثمار في الجامعات سيعود بالنفع على الطالب واالقتصاد.

• ستضيف والية مين  49مليون دوالرً ا أمريكيًا إلى ديّنها.

• تجديد الحرم الجامعي يجعل الجامعة أكثر جاذبية وأكثر قدرة على المنافسة.

• ستتكبد ما مجموعه  62مليون دوالر أمريكي على رأس المال وفوائده
المستحقة على مدار  10سنوات لسداد األموال.

• تقدم الجامعة القوية جودة حياة أفضل وتساعد في الحفاظ على بقاء الطالب
واألموال داخل الوالية.
• أسعار الفائدة منخفضة اآلن ،ما يعني أن االقتراض اآلن سيُكلف أعباء أقل
مما قد يترتب عليه في المستقبل.

• يجب سداد هذه المبالغ .قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب أو وضع عقبات
في طريق تخفيض الضرائب.
• يعتقد البعض أن الجامعات ال تحتاج إلى هذا االستثمار.

• ال يتعين سداد األموال المُناظرة ،لذا فإن السند قيمة جيدة لوالية مين.
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الصفحة 31

دليل الناخب سهل القراءة — االنتخابات العامة لعام  2018في والية مين —  6نوفمبر 2018

سؤال رقم  :5سندات كليات المجتمع
السؤال:
"هل تؤيد إصدار سندات بقيمة  15000000دوالرً ا أمريكيًا لتحسين البرامج التعليمية عن
طريق تجديد المرافق في كليات المجتمع السبع بوالية مين من أجل تزويد سكان مين بإمكانية
الوصول إلى تعليم مهني وفني عالي المهارة ومنخفض التكلفة؟"

ماذا يعني هذا السؤال؟
ستقترض والية مين  15مليون دوالرً ا أمريكيًا لتجديد وتوسيع المختبرات التعليمية وتحسين تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التدفئة والتهوية في كليات المجتمع السبع
في والية مين.

حجج للموافقة
• يحتاج الطالب إلى فرص أفضل في التعليم العالي في والية مينُ .تشكل
الكليات المجتمعية خيارً ا جي ًدا للعديد من الطالب.
• إن االستثمار في المرافق اآلن سيوفر األموال على المدى الطويل.

حجج للرفض
• ستضيف والية مين  15مليون دوالرً ا أمريكيًا إلى ديّنها.
• ستتكبد ما مجموعه  19مليون دوالر أمريكي على رأس المال وفوائده
المستحقة على مدار  10سنوات لسداد األموال.

• يؤدي التعليم الجيد في الكليات المجتمعية إلى توفير وظائف ذات مهارة أعلى
وأجور أفضل وبتكلفة منخفضة.

• يجب سداد هذه المبالغ .قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب أو وضع عقبات
في طريق تخفيض الضرائب.

• أسعار الفائدة منخفضة اآلن ،ما يعني أن االقتراض اآلن سيُكلف أعباء أقل
مما قد يترتب عليه في المستقبل.

• يعتقد البعض أن الكليات المجتمعية ال تحتاج هذا االستثمار.
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تجري رابطة الناخبات لدى صندوق التعليم في والية مين أنشطة لخدمة الناخب وتثقيف المواطنين .وهي منظمة
تعليمية ذات سياسة عامة غير حزبية وغير ربحية ،تهدف إلى:
• تعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية.
• دراسة القضايا المجتمعية الرئيسة على جميع المستويات الحكومية بطريقة غير متحيزة.
• تمكين األشخاص من البحث عن حلول إيجابية لقضايا السياسة العامة من خالل التعليم وإدارة النزاعات.
ُتعد التبرعات لصندوق التعليم الخاص برابطة الناخبات لدى صندوق التعليم في والية مين ،شركة ) ،501 (c) (3معفاة من الضرائب حيثما يسمح القانون بذلك.

رابطة الناخبات بوالية مين هي منظمة سياسية غير حزبية تشجع المشاركة الفعالة والواعية في الحكومة ،وتعمل
على زيادة فهم قضايا السياسة العامة الرئيسة وتؤثر في السياسة العامة من خالل التعليم والتأييد .نحن ال ندعم أو
نعارض أب ًدا أي حزب أو مرشح سياسي.
التبرعات المقدمة إلى رابطة الناخبات بوالية مين ال ُتخصم من الضرائب.

انضم إلى رابطة الناخبات بوالية مين عبر اإلنترنت علىlwvme.org/join.html :
عضوا.
الرابطة ليست للنساء فقط! نرحب بأي فرد يدعم رسالة الرابطة ليصبح
ً

ُنشرت في عام  2018بواسطة صندوق التعليم التابع لرابطة الناخبات بوالية مين.

facebook.com/LWVME

@LWVME

@LWVME

