
 

لدى  والتذمر سرية الدوائر خلقت حالة من التردد
  المرشحين

التحالف المدني ينشر مجموعة من أسماء المرشحين مع 
 دوائرهم الفرعية تعزيزا للشفافية

 

 
 

اباندا ندا البداال انلر لرصدد نمتبد    د ب    0202" راصدد " اصدر التحالف المدني لرصدد اننتاااداا الاباابد  
  حدددل ع ادددا ل مددرةرع نتددر   ددرج الت دد ب  ال رشددا  المرشددحباالماالفدداا كانددا اللاشدد   ندداال  المرشددحبا 

اسددتمرا الح ا دد  اددالت تا نتددر اسددما  المرشددحبا لددي الدددلالر الفرنبدد   مددا دتددع رالدد   ددا التددر   لدددج ا دد  
المرشددحبا لاننتردددار لحدددبا لرل  ات   تا ددداا نددا اسدددما  المرشدددحبا لبمدددا كددا  ا ددد  المرشدددحبا   تادددا  ندددا 

مددام  فمدداال الدددلالر الادمبدد  لددد ماض ل الدد  ا دد  الر التددي سدد تاا لبمددا ا ددا لتتما ددا نتددر الماال ددبا ال ل الدددل 
أ  نددال عند   " راصدد"رشبح لي  بار المحالر  الن األرضل  ركد المرشحبا ات تبع اسما  المتشد با اطتباا  

 .لي ال متب  اننتاااب  أسما  المرشحبا لي الدلالر الفرنب   ااف لمبا ئ الازاد  لالشفالب 
 

للي  حالر  ارش  اع الراصدل   ا  تاا   نمتما لرل  المحدال  الت دال    مدا ان در الدىت  ندر الراصدد ا 
 أدممددا ندددالربدد  المحالردد ض ل دداما اسددتطاناا   دد ب  نددد   ددا الم رردداا   باددر لمتاا دد  نمتمددا  ددا دددار 

 ا دبع ادبا المرشدحبا ندتبدار الددالرع الفرنبد  احبد  لتت  ب ض  لنر  لر ع الرصدد لادا   عرشا اا أتلاا  
 .مرشحبا انقا ا  لي نفس الدالرعن  تاااد ال

 
ا ا لدي  حالرد  ن تدا  لشدد رددةا ا د  الفاددر االددلر لد لداا ادبا المرشدحبا نتب د  لدىل ض لبمدا اسدتمر 

زارا  دددع نددددال  بدددا رع لدددي  حالرددد  المفدددر  كدددا  دادددا   دددلددددلالر الفرنبددد  رتدددر  دددا المرشدددحباض ل الت دددتر نتدددر ا
المرشددحبا لتت دد ب  لال دد   اترددر ادداندر رتددر   ددرف  ددا  ددا المرشددحبا قدداال االت دد ب  لددي  الر دداض كمددا لددا 

 .     ات سبدع لي الدالرع انللر اباما س تا اراع  رشحاا لي  الرع ادل الشمار
 

دلع لدي   دا  اددر ا بدد  االفداا لدان ار سدارا اشد    بب دي لكاندا الفد اا  لدي الدلي   ا  لا   د   ات 
نا   ا  الت د ب ض لكاندا الم ررد  انادر  لدي ددىا المحالرد  ا  المرشدحبا  ف دتا  ركدر الددالرع اننتااابد  
الفرنب ض  لاالا دب  لفر دع الرصدد لشدد كدا  المحدال   ت الندا لدي ادا د  البداال ل دا لدي  مداال ال دان  الاارددع  مدرا 

اا   نمتما ل ا انن   نا رلد  لدي  بادر المحالرد   ابمدبا ادا  ددىا قاال نال  المحال  اماع الراصد ا  ا  ت
 .انن   اا   ا ل ارع الدادتب  نف ماض لا د لترع لا   ر  لاا  دىا انن  

 
ا ا لي  حالر  اراد لشد سارا ان ار اش    بب دي لاادرا اا سدمتا لكاندا الت مبدزاا  ادد   ركدز الت د ب  

 رشدح لتتادالس نتدر  ش دد  71  د ب  لدي المحالرد  لدي لداا  ال دارع ات د ب  ادا لس تا انتر ن ب   ابدع



 77ا ددا ااددي نببددد لشددد سدد   ض لارددد ابامددا كددا  اقدد    دددر لتت دد ب  لددي انادداار ل دد   لشدد  اراددع  رشددحبا
 8 رشددحبا لالاسددطب   1 رشددحبا لالطببدد   4 رشددحبا لااددي كااندد   6 رشددحا للددي المددزار سددبع  رشددحبا لالر  ددا 

كا  ا د  المرشدحبا   تادا  ندا الددلالر الفرنبد  التدي سد تاا لبمدا لالدب   انددر ن   تداض لسدا ا ل  رشحباض 
 .رال   ا التر   لي الر  ا ابا المرشحبا اانترار ا  ما الب   لتت  ب  ل  رل  الدلالر الادمب  لماال بما

 
ن  ال انبدد   مددرا لنددا لا لفدددتح ل ددا اادد   الم تدد  لددي  مدداال ال ددالددي الزرقددا  كانددا الشدد اج  ددا الببرلقرا بدد  

 كدددىل  لدددي  حالرددد  الزرقدددا  لدددار  أ  ارددددالم تددد  ا دددد لصدددار اردددد المرشدددحبا لدددي  مددداال ال دددان  ال ال ددد ض  
المرشحبا المتافى ا نم  نتر  ا  ع المشاند ابا المتاال دبا لدي الددالرع اننتااابد  انللدر لدي الزرقدا   مدا   دد 
 دددد  لددي سددبر نمتبدد  الت دد ب  لكددا  رلدد   اددد  قاندد    دد ب  المرشددحباض اناددرا اا  كانددا  ارمدد  ادددا 

ض لبمدا  ددا  ادع ات دددا ا  دا الددددار لدادا    دال  كببدر  ددا المحدال  لالمدا فبا  دع المرشددحبا لالفر دع الرصدد
 رشددحا  دداما دمدس ن ددا  لبمدا سدد   ارا دد   رشدحبا نددا المش ددد  44لتمركدز الت دد ب ض لاتدد نددد   ددا سد تاا 

ابا نا المش د الشرك ي لالشبشانيض لقاال  ل  اردج المرشحاا لي الزرقا  ا اند ما لدي  شدد ا الم بحي لاة
 .الطت 

 
 رشدحبا  دا اصد   3كا  انقبار دد بفا لشدد سد   ل  تراب  ا  راكز الت  ب لي ال شب   اع الراصدل   ا انق

استمر التر    ا قب  المرشحبا لتت  ب  لادى الاقا كا   لدي  حاللد  نسدتط ال اندبدار   تاق ا  رشحا 73
 .ر دا   الماال بارا 
 

لت دد ب  دفبفدد  ا ددد لددي ال اصددم  كانددا اناددرا اا  ارمدد  للادددح  لانقبددار شددد د صددبارا لددي كانددا رركدد  ا
ا اا لبما كا  الم ا   دارا ل ر د  لقداال الرمرض للار  ر ا الت ا    ا المحالر  ل ا فبما لالما ما اانار 

المحددال  لددي نما دد  ال مدد  اشدد ر المددا فبا لالمرشددحبا نتددر   ددالنما ل نددادا الددر ال دددا ض لر ددرا شافددب  
 .اار ع لتت  ب  لل ا ر  الطت  لاشص انلرا 

 
سدد تا سددبع رددانا لمرشددحبا لددا  أدددىلا اشدد ارا ما ا ددب  نشددص  لكددا  انقبددار شددد دا صددبارا   لددي ال ددر 

اددانلرا  لبمددا  ددا الت ادددي نددا ا دد  الحددانا المت تشدد  االفددار الشافددب ض لكددا  داددا  رالدد   ددا التددر   لدددج 
 .لتمرشح المرشحبا لي الت  ب  لي  حالل  لم رل  اسما  المرشحبا الم  تبا لي نفس الدالرع الفرنب 

 
 ا رشدح 21لي البتشا   ا ا شاف امبع الم ا  ا لي المحالرد   دا ااد  نمتبد  الت د ب ض لقدد قداال االت د ب  

 ركد اض ارد المرشحبا   رم  شرا اننتاااي لتحر ع لقد اةبتدا التحشبشداا اندا لدا   دا ا دب   36 ا اص  
اف د  لاند  ل اددا لدا  اادا ا ما دا نت امدد  ال   مدا  كمرادالي لبمدا قدار المرشددح ااندا   تشدد ادا  دددىا ال مد  كدا 

 . شد  ا  اع الراصد ا  ا الشباال ا متب  الرصد اشرار  ا المحال للبما  ت تع ات  ب  المرشحبا ل رفض 
 



ا ا لي  حالر  الطفبت  لب د ا  رر  المحال  افر ع الرصد لي ادا   الباال قا ا اامزع ان ا اما ما لدي لتدرع 
 داما  دا ال دبدااض لانتدا  رشدحبا  دا اصد  ارا د  لدي الددالرع  3 رشحبا ل نتاااداا  9 الرمبرعض لبما س  

انللر نا  لالدردا الفرنبد  لبمدا   دتا اةادباض ال متبد  كاندا ست دا لانادرا اا سدر    لالما فدا   ت دالنا   دع 
 .المرشحبا

 
ل انبد ض لكدا  التدى ر اا  دا  دا قبد   رشدحا لدي الددالرع ا 77 رشحا لي الدالرع انللدر ل  71لي  أ اا  ا    ب  

المرشددحبا ل دددال اندد   الدددلالر الفرنبدد ض لر ددر ال د ددد  ددا المرشددحبا ل  دد ال  ل    دد ب  اسددمالماض لبمددا 
ر ر ال د دد  دا المرشدحبا  ل  اسدت مار كد  انلرا  ال درلر   لت د بتماض ل ل  رلد  سدارا ان دار اشد   

 . بب ي
ان   ا أسما  المرشحبا لي  اتتدف  حالرداا الممت د    ز دزا لشدفالب  ل   د التحالف المدني أ   اشر   م

نمتبدد  الت دد ب  ل راددا التحددالف المدددني  ددا أت  ددا ال ددا ع المرشددحبا الددى ا  ددر  أت   تا دداا دا  دد  رددالما 
 .ان فار  ع التحالف لت د تما

 
 
 
 
 

 


