


 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة النشرة األخٌرة

 حزب اإلنصاف  
حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة
    

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 
 االشتراكً

حزب النهضة 
 والفضٌلة

الحزب الدٌمقراطً 
 الوطنً

حزب القوات 
 المواطنة

 2021غشت  26الخمٌس 

  
حزب الحركة 

 الشعبٌة
حزب االتحاد 

 الدستوري
  

حزب التقدم 
 واالشتراكٌة

حزب الوسط 
 االجتماعً

حزب العدالة 
 والتنمٌة

حزب الوحدة 
 والدٌمقراطٌة

حزب العهد 
 الدٌمقراطً

 2021غشت   27  الجمعة

 حزب األمل  
حزب المؤتمر 
 الوطنً االتحادي

  
حزب الخضر 

 المغربً

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 
 االجتماعٌة

 الحزب المغربً الحر  
حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 
 الشعبٌة

   2021غشت   28السبت 

 حزب االستقالل  
حزب اإلصالح 

 والتنمٌة
حزب األصالة 

 والمعاصرة
الحزب االشتراكً 

 الموحد
     حزب العمل

حزب الشورى 
 واالستقالل

 2021غشت     29األحد 

    
حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
 حزب النهضة

حزب التجمع الوطنً 
 لألحرار

  
حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 
 االشتراكً

حزب البٌئة والتنمٌة 
 المستدامة

 2021غشت    30 اإلثنٌن

حزب الوسط 
 االجتماعً

حزب الوحدة 
 والدٌمقراطٌة

حزب النهضة 
 والفضٌلة

  
حزب القوات 

 المواطنة
الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً
    

حزب المجتمع 
 الدٌمقراطً 

 2021غشت   31الثالثاء 

 حزب العمل
حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 
 الشعبٌة

 حزب النهضة
حزب العدالة 

 والتنمٌة
 حزب اإلنصاف

حزب العهد 
 الدٌمقراطً

 حزب األمل
حزب الحركة 

 الشعبٌة
حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
 2021شتنبر  01األربعاء 

حزب التقدم 
 واالشتراكٌة

حزب األصالة 
 والمعاصرة

حزب البٌئة والتنمٌة 
 المستدامة

حزب المؤتمر 
 الوطنً االتحادي

حزب اإلصالح 
 والتنمٌة

 الحزب المغربً الحر
حزب االتحاد 

 الدستوري
حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
الحزب االشتراكً 

 الموحد
 2021شتنبر  02الخمٌس 

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 
 االجتماعٌة

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 
 االشتراكً

حزب الدٌمقراطٌٌن 
 الجدد

 حزب االستقالل
حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
حزب الشورى 

 واالستقالل
حزب الخضر 

 المغربً
 حزب اإلنصاف

حزب جبهة القوى 
 الدٌمقراطٌة

   2021شتنبر   03الجمعة 

  
الحزب االشتراكً 

 الموحد
حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
    

حزب المجتمع 
 الدٌمقراطً 

  
حزب األصالة 

 والمعاصرة
 2021شتنبر   04السبت  حزب النهضة

حزب القوات 
 المواطنة

الحزب الدٌمقراطً 
 الوطنً

حزب العدالة 
 والتنمٌة

حزب الوحدة 
 والدٌمقراطٌة

حزب النهضة 
 والفضٌلة

حزب البٌئة والتنمٌة 
 المستدامة

حزب اإلصالح 
 والتنمٌة

حزب الوسط 
 االجتماعً

 2021شتنبر     05األحد  حزب العمل

 الحزب المغربً الحر
حزب الخضر 

 المغربً
حزب الشورى 

 واالستقالل
 حزب األمل

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 
 الشعبٌة

حزب االتحاد 
 الدستوري

حزب الحرٌة 
 والعدالة االجتماعٌة

حزب التقدم 
 واالشتراكٌة

حزب المؤتمر 
 الوطنً االتحادي

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن

حزب المجتمع 
 الدٌمقراطً 

حزب العهد 
 الدٌمقراطً

حزب التجمع الوطنً 
 لألحرار

حزب الحركة 
 الشعبٌة

حزب جبهة القوى 
 الدٌمقراطٌة

حزب االتحاد 
 المغربً للدٌمقراطٌة

 حزب االستقالل
حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 
 االجتماعٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 
 الجدد

 2021  شتنبر 07الثالثاء 

  (13.00)   الزوالٌةقبل النشرة 

   (21.00)المسائٌة قبل النشرة 

   (  23.00)األخٌرة  قبل النشرة 
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 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة النشرة األخٌرة

 حزب األمل  
حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
    

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب العهد 

 الدٌمقراطً

حزب العدالة 

 والتنمٌة
 2021غشت  26الخمٌس  الحزب المغربً الحر

  
الحزب االشتراكً 

 الموحد

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب الشورى 

 واالستقالل

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة
   حزب اإلنصاف

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
 2021غشت   27  الجمعة حزب االستقالل

  
حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب األصالة 

 والمعاصرة
  

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب النهضة 

 والفضٌلة

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

حزب الحركة 

 الشعبٌة

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة
   2021غشت   28السبت 

 حزب النهضة
حزب الخضر 

 المغربً

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب العدالة 

 والتنمٌة
 الحزب المغربً الحر

حزب القوات 

 المواطنة
 حزب األمل  

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي
 2021غشت     29األحد 

  
الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب الوسط 

 االجتماعً
  

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً
  

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 

حزب االتحاد 

 الدستوري
 2021غشت    30 اإلثنٌن

 حزب االستقالل
حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة
 الحزب المغربً الحر

حزب الخضر 

 المغربً
 حزب العمل

الحزب االشتراكً 

 الموحد
  

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
 2021غشت   31الثالثاء 

حزب المؤتمر 
 الوطنً االتحادي

حزب القوات 

 المواطنة

حزب الشورى 

 واالستقالل
    

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
 2021شتنبر  01األربعاء 

 حزب اإلنصاف  
حزب العهد 

 الدٌمقراطً
  

حزب الحركة 

 الشعبٌة

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
  

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب الوسط 

 االجتماعً
 2021شتنبر  02الخمٌس 

  
حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب العدالة 

 والتنمٌة
 حزب األمل

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
 حزب العمل

حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب النهضة 

 والفضٌلة
   2021شتنبر   03الجمعة 

 حزب العمل
حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب االتحاد 

 الدستوري

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
  

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب الشورى 

 واالستقالل
 2021شتنبر   04السبت 

  
حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 

حزب الحركة 

 الشعبٌة

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
 حزب النهضة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

حزب الخضر 

 المغربً
 2021شتنبر     05األحد 

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 
 االشتراكً

حزب النهضة 

 والفضٌلة

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
 حزب االستقالل

حزب الوسط 

 االجتماعً

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
 حزب اإلنصاف

الحزب االشتراكً 

 الموحد

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
 2021شتنبر   06 اإلثنٌن

حزب الوحدة 
 والدٌمقراطٌة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة
   حزب النهضة

حزب القوات 

 المواطنة

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً
 2021شتنبر   07الثالثاء 
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  (12.45)  الزوالٌةقبل النشرة 

  (  20.15)المسائٌة قبل النشرة 

  (21.15)األخٌرة  بعد النشرة 
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 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة النشرة األخٌرة

حزب المجتمع 
 الدٌمقراطً 

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب الشورى 

 واالستقالل

حزب الحركة 

 الشعبٌة

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

  
حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب الوسط 

 االجتماعً
 2021غشت  26الخمٌس 

  
حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب القوات 

 المواطنة
 حزب النهضة  

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
  

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
 2021غشت   27  الجمعة

الحزب الدٌمقراطً 
 الوطنً

 حزب اإلنصاف
حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

الحزب االشتراكً 

 الموحد
   حزب العمل

حزب االتحاد 

 الدستوري
   2021غشت   28السبت  حزب االستقالل

  
حزب النهضة 

 والفضٌلة

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 

حزب العهد 

 الدٌمقراطً

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

 2021غشت     29األحد 

  
الحزب االشتراكً 

 الموحد
 الحزب المغربً الحر

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب الخضر 

 المغربً

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب الحركة 

 الشعبٌة
 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب العمل

  
حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
  

حزب األصالة 

 والمعاصرة
   حزب اإلنصاف

حزب العدالة 

 والتنمٌة

حزب الشورى 

 واالستقالل
 2021غشت   31الثالثاء 

  
حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب الوسط 

 االجتماعً
  

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب النهضة 

 والفضٌلة

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
 2021شتنبر  01األربعاء 

 حزب االستقالل حزب األمل
حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
  

حزب العدالة 

 والتنمٌة

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

حزب القوات 

 المواطنة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
 2021شتنبر  02الخمٌس 

حزب العهد 
 الدٌمقراطً

حزب الحركة 

 الشعبٌة
 الحزب المغربً الحر   حزب النهضة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
   2021شتنبر   03الجمعة 

  
حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب الخضر 

 المغربً

حزب الوسط 

 االجتماعً

حزب القوات 

 المواطنة

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

 حزب األمل
حزب النهضة 

 والفضٌلة
 2021شتنبر   04السبت 

حزب الشورى 
 واالستقالل

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

  
حزب االتحاد 

 الدستوري
 2021شتنبر     05األحد  الحزب المغربً الحر حزب اإلنصاف   حزب االستقالل

حزب جبهة القوى 
 الدٌمقراطٌة

حزب العدالة 

 والتنمٌة
 حزب العمل

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً
 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب النهضة    

  
حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي
 حزب األمل  

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 

الحزب االشتراكً 

 الموحد

حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب الخضر 

 المغربً
 2021شتنبر   07الثالثاء 
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  (12.30)  الزوالٌةالنشرة 

  (20.30)المسائٌة النشرة   

  (23.30)األخٌرة  النشرة 
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 األٌام النشرة المسائٌة النشرة األخٌرة
حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 
 االجتماعٌة

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة
 حزب النهضة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

الحزب االشتراكً 

 الموحد
 حزب االستقالل

حزب االتحاد 

 الدستوري
 2021غشت  26الخمٌس  حزب المؤتمر الوطنً االتحادي

حزب الدٌمقراطٌٌن 
 الجدد

حزب المؤتمر الوطنً 

 االتحادي
   حزب الخضر المغربً الحزب المغربً الحر

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

 2021غشت   27  الجمعة الحزب الدٌمقراطً الوطنً

حزب المجتمع 
 الدٌمقراطً 

حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة

حزب الحرٌة والعدالة 

 االجتماعٌة

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
   2021غشت   28السبت  حزب الشورى واالستقالل حزب القوات المواطنة

حزب الوسط 
 االجتماعً

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب االتحاد المغربً 

 للدٌمقراطٌة
 حزب الحركة الشعبٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
 2021غشت     29األحد  حزب اإلنصاف

 حزب العدالة والتنمٌة  
حزب النهضة 

 والفضٌلة
   حزب العمل

حزب األصالة 

 والمعاصرة
 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب التقدم واالشتراكٌة حزب األمل

حزب اإلصالح 
 والتنمٌة

 حزب األمل
حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب الحرٌة والعدالة 

 االجتماعٌة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً
 حزب النهضة

حزب الطلٌعة 

 الدٌمقراطً االشتراكً
 2021غشت   31الثالثاء  حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة

الحزب االشتراكً 
 الموحد

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة
 حزب االستقالل

حزب االتحاد المغربً 

 للدٌمقراطٌة

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

 2021شتنبر  01األربعاء  الحزب المغربً الحر حزب الخضر المغربً

  
حزب الطلٌعة 

 الدٌمقراطً االشتراكً
 حزب النهضة

حزب الشورى 

 واالستقالل
 حزب العمل

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب النهضة 

 والفضٌلة
 2021شتنبر  02الخمٌس  الحزب الدٌمقراطً الوطنً

 حزب القوات المواطنة الحزب المغربً الحر  
الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب الوسط 

 االجتماعً

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
   2021شتنبر   03الجمعة  حزب المؤتمر الوطنً االتحادي

حزب جبهة القوى 
 الدٌمقراطٌة

 حزب الحركة الشعبٌة
حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة
 حزب العدالة والتنمٌة حزب اإلنصاف

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

 2021شتنبر   04السبت  حزب االستقالل

 حزب الخضر المغربً  
حزب العهد 

 الدٌمقراطً

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب االتحاد المغربً 

 للدٌمقراطٌة
 حزب األمل

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
 2021شتنبر     05األحد  الحزب االشتراكً الموحد

حزب البٌئة والتنمٌة 
 المستدامة

حزب الحركة 

 الدٌمقراطٌة االجتماعٌة

حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب الحركة الشعبٌة حزب القوات المواطنة    

حزب النهضة 
 والفضٌلة

 حزب العدالة والتنمٌة حزب العمل
حزب الوسط 

 االجتماعً

حزب الطلٌعة 

 الدٌمقراطً االشتراكً

حزب الحرٌة والعدالة 

 االجتماعٌة

حزب الشورى 

 واالستقالل
 2021شتنبر   07الثالثاء  حزب اإلنصاف

  (19.30)قبل النشرة المسائٌة 

  (23.00)األخٌرة  قبل النشرة 
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 األٌام الصباحٌةالنشرة  الزوالٌةالنشرة  المسائٌةالنشرة 

  
حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

  
حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
  

حزب الشورى 

 واالستقالل

حزب الحركة 

 الشعبٌة
 2021غشت  26الخمٌس 

  
حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب النهضة 

 والفضٌلة
 حزب األمل

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب األصالة 

 والمعاصرة
  

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

 2021غشت   27  الجمعة حزب العمل

  
حزب العدالة 

 والتنمٌة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة
  

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب الوسط 

 االجتماعً
 حزب النهضة حزب االستقالل

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً
   2021غشت   28السبت 

حزب البٌئة والتنمٌة 
 المستدامة

الحزب االشتراكً 

 الموحد

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
 الحزب المغربً الحر

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
  

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب العهد 

 الدٌمقراطً
 2021غشت     29األحد 

  
حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب القوات 

 المواطنة
  

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب الخضر 

 المغربً

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة
 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب اإلنصاف

  
حزب الشورى 

 واالستقالل

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب الحركة 

 الشعبٌة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب العدالة 

 والتنمٌة

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
 2021غشت   31الثالثاء 

حزب األصالة 
 والمعاصرة

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة

حزب النهضة 

 والفضٌلة

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
  

حزب القوات 

 المواطنة

حزب الوسط 

 االجتماعً
 2021شتنبر  01األربعاء 

 حزب العمل
حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب الخضر 

 المغربً
 حزب االستقالل

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة
 حزب األمل  

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
 2021شتنبر  02الخمٌس 

حزب الحركة 
 الشعبٌة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً
 حزب النهضة   حزب اإلنصاف

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة
  

الحزب االشتراكً 

 الموحد

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة
   2021شتنبر   03الجمعة 

حزب الخضر 
 المغربً

حزب الوسط 

 االجتماعً
 حزب العمل   الحزب المغربً الحر

حزب القوات 

 المواطنة

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة

حزب النهضة 

 والفضٌلة
 2021شتنبر   04السبت 

حزب التقدم 
 واالشتراكٌة

 حزب االستقالل

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

    
حزب الشورى 

 واالستقالل

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب االتحاد 

 الدستوري
 2021شتنبر     05األحد 

    
حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً
  

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

حزب العدالة 

 والتنمٌة
 2021شتنبر   06 اإلثنٌن

 حزب األمل
حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
 حزب النهضة

الحزب االشتراكً 

 الموحد
 حزب اإلنصاف

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب األصالة 

 والمعاصرة

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
 2021شتنبر   07الثالثاء  الحزب المغربً الحر
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  (07.00)الصباحٌة النشرة 

  (13.00)   الزوالٌةالنشرة 

   (  20.00)المسائٌة النشرة 
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 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة النشرة األخٌرة

  
حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
 حزب العمل

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب الوسط 

 االجتماعً

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب الخضر 

 المغربً
 الحزب المغربً الحر

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة
 2021غشت  26الخمٌس 

  
حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
  

حزب األصالة 

 والمعاصرة

الحزب االشتراكً 

 الموحد
 2021غشت   27  الجمعة حزب النهضة حزب االستقالل  

 حزب األمل
حزب المؤتمر 
 الوطنً االتحادي

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب القوات 

 المواطنة

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
     حزب اإلنصاف

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

   2021غشت   28السبت 

حزب التقدم 
 واالشتراكٌة

حزب االتحاد 
 المغربً للدٌمقراطٌة

حزب االتحاد 

 الدستوري
  

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
  

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب النهضة 

 والفضٌلة
 2021غشت     29األحد 

حزب الحركة 
 الشعبٌة

حزب العهد 
 الدٌمقراطً

الحزب االشتراكً 

 الموحد
 حزب األمل

حزب الشورى 

 واالستقالل
 حزب االستقالل

حزب العدالة 

 والتنمٌة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

 2021غشت    30 اإلثنٌن

  
حزب الوسط 

 االجتماعً
حزب األصالة 

 والمعاصرة
    

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 
 2021غشت   31الثالثاء  حزب اإلنصاف

 حزب النهضة
حزب الشورى 

 واالستقالل
حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة
 الحزب المغربً الحر  

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة
 حزب العمل  

حزب الحركة 

 الشعبٌة
 2021شتنبر  01األربعاء 

  
حزب العدالة 

 والتنمٌة
الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب الخضر 

 المغربً

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة

حزب القوات 

 المواطنة

حزب العهد 

 الدٌمقراطً

حزب الوسط 

 االجتماعً
 2021شتنبر  02الخمٌس 

  
حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة
حزب اإلصالح 

 والتنمٌة
  

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

حزب النهضة 

 والفضٌلة
  

حزب الشورى 

 واالستقالل

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد
   2021شتنبر   03الجمعة 

  
حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 
 االشتراكً

حزب الوحدة 

 والدٌمقراطٌة

حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 

 االجتماعٌة

حزب المجتمع 

 الدٌمقراطً 

حزب العهد 

 الدٌمقراطً
 حزب األمل

حزب االتحاد 

 الدستوري

حزب األصالة 

 والمعاصرة
 2021شتنبر   04السبت 

 حزب اإلنصاف الحزب المغربً الحر  
حزب العدالة 

 والتنمٌة

حزب جبهة القوى 

 الدٌمقراطٌة

حزب الحركة 

 الشعبٌة
  

حزب المؤتمر 

 الوطنً االتحادي

حزب االتحاد 

 المغربً للدٌمقراطٌة
 2021شتنبر     05األحد 

حزب الخضر 
 المغربً

حزب القوات 
 المواطنة

حزب النهضة 

 والفضٌلة
 حزب العمل حزب النهضة  

حزب االتحاد 

االشتراكً للقوات 

 الشعبٌة

الحزب االشتراكً 

 الموحد

حزب البٌئة والتنمٌة 

 المستدامة
 2021شتنبر   06 اإلثنٌن

 حزب االستقالل
حزب الحركة 

الدٌمقراطٌة 
 االجتماعٌة

حزب الدٌمقراطٌٌن 

 الجدد

حزب اإلصالح 

 والتنمٌة

حزب الطلٌعة 

الدٌمقراطً 

 االشتراكً

الحزب الدٌمقراطً 

 الوطنً

حزب الحرٌة 

 والعدالة االجتماعٌة

حزب التقدم 

 واالشتراكٌة

حزب التجمع الوطنً 

 لألحرار
 2021شتنبر   07الثالثاء 
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  (  13.00)    تارٌفٌتنشرة 

  (  18.00)   تمازٌغتنشرة 

   (22.00) تاشلحٌتنشرة   
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 اإلخبارٌةضٌوف النشرات 

 األولىالقناة ◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة
 2021غشت  26الخمٌس  حزب االستقالل• حزب التجمع الوطنً لألحرار•

 2021غشت   27  الجمعة    

   2021غشت   28السبت  حزب الخضر المغربً•  

 2021غشت     29األحد  حزب العهد الدٌمقراطً•  

 2021غشت    30 اإلثنٌن   حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•

 2021غشت   31الثالثاء     

 2021شتنبر  01األربعاء  حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•  

 2021شتنبر  02الخمٌس    الحزب االشتراكً الموحد•

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب الحركة الشعبٌة•  

 2021شتنبر   04السبت    حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•

 2021شتنبر     05األحد  حزب األمل• حزب التقدم واالشتراكٌة•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب اإلصالح والتنمٌة• حزب األصالة والمعاصرة•

 2021  شتنبر 07الثالثاء  حزب العدالة والتنمٌة• حزب االتحاد الدستوري•

 (13.00)الزوال الواحدة بعد : النشرة الزوالٌة 

  (21.00)مساء     التاسعة : النشرة المسائٌة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 ضٌوف النشرات اإلخبارٌة

 القناة الثانٌة◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة
 2021غشت  26الخمٌس  حزب األصالة والمعاصرة• حزب األمل•

 2021غشت   27  الجمعة   حزب العدالة والتنمٌة•

   2021غشت   28السبت  حزب التجمع الوطنً لألحرار•  

 2021غشت     29األحد    حزب االستقالل•

 2021غشت    30 اإلثنٌن   حزب اإلصالح والتنمٌة•

 2021غشت   31الثالثاء    حزب الخضر المغربً•

 2021شتنبر  01األربعاء    حزب العهد الدٌمقراطً•

 2021شتنبر  02الخمٌس  حزب التقدم واالشتراكٌة•  

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب االتحاد الدستوري•  

 2021شتنبر   04السبت  حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•  

 2021شتنبر     05األحد  حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة• الحزب االشتراكً الموحد•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن   حزب الحركة الشعبٌة•

 2021  شتنبر 07الثالثاء    حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•

 (12.45)               دقٌقة  45زواال و 12: النشرة الزوالٌة 

 (  21.15) مساء و خمسة عشر دقٌقة التاسعة: النشرة المسائٌة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 ضٌوف النشرات اإلخبارٌة

 فً تً 1قناة مٌدي ◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة النشرة المسائٌة
 2021غشت  26الخمٌس  حزب االتحاد الدستوري• حزب العدالة والتنمٌة•

 2021غشت   27  الجمعة  • حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•

   2021غشت   28السبت     

 2021غشت     29األحد  حزب التجمع الوطنً لألحرار• حزب اإلصالح والتنمٌة•

 2021غشت    30 اإلثنٌن   حزب العهد الدٌمقراطً•

 2021غشت   31الثالثاء  حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•  

 2021شتنبر  01األربعاء    حزب األمل•

 2021شتنبر  02الخمٌس    حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•

   2021شتنبر   03الجمعة  الحزب االشتراكً الموحد• حزب الخضر المغربً•

 2021شتنبر   04السبت    حزب الحركة الشعبٌة•

 2021شتنبر     05األحد     

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب التقدم واالشتراكٌة•  

 2021  شتنبر 07الثالثاء  حزب األصالة والمعاصرة• حزب االستقالل•

  (13.00)الزوال الواحدة بعد : الزوالٌةالنشرة 

 (  20.00)مساء       الثامنة : النشرة المسائٌة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 ضٌوف النشرات اإلخبارٌة

 تمازٌغت قناة◄ 

 األٌام النشرة المسائٌة النشرة األخٌرة
 2021غشت  26الخمٌس  حزب الحركة الشعبٌة• حزب التقدم واالشتراكٌة•

 2021غشت   27  الجمعة   الحزب االشتراكً الموحد•

   2021غشت   28السبت  حزب اإلصالح والتنمٌة•  

 2021غشت     29األحد  حزب األمل• حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•

 2021غشت    30 اإلثنٌن   حزب األصالة والمعاصرة•

 2021غشت   31الثالثاء  حزب االستقالل•  

 2021شتنبر  01األربعاء     

 2021شتنبر  02الخمٌس    حزب التجمع الوطنً لألحرار•

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة• حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•

 2021شتنبر   04السبت  حزب الخضر المغربً•  

 2021شتنبر     05األحد    حزب االتحاد الدستوري•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب العدالة والتنمٌة•  

 2021  شتنبر 07الثالثاء  حزب العهد الدٌمقراطً•  

 ( 19.30)مساء السابعة والنصف : النشرة المسائٌة 

 (23.00)      لٌال عشر  الحادٌة : النشرة األخٌرة 

10 



 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 ضٌوف النشرات اإلخبارٌة

 اإلذاعة الوطنٌة ◄

 األٌام الزوالٌةالنشرة   المسائٌةالنشرة 
 2021غشت  26الخمٌس  حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة• حزب العهد الدٌمقراطً•

 2021غشت   27  الجمعة حزب التجمع الوطنً لألحرار•  

   2021غشت   28السبت    حزب الحركة الشعبٌة•

 2021غشت     29األحد    حزب العدالة والتنمٌة•

 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب االتحاد الدستوري•  

 2021غشت   31الثالثاء  حزب التقدم واالشتراكٌة• حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•

 2021شتنبر  01األربعاء  الحزب االشتراكً الموحد•  

 2021شتنبر  02الخمٌس  حزب األصالة والمعاصرة• حزب اإلصالح والتنمٌة•

   2021شتنبر   03الجمعة    حزب األمل•

 2021شتنبر   04السبت    حزب االستقالل•

 2021شتنبر     05األحد  حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•  

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن    

 2021  شتنبر 07الثالثاء    حزب الخضر المغربً•

  (13.00)الزوال الواحدة بعد : الزوالٌةالنشرة 

  (20.00)الثامنة مساء      : النشرة المسائٌة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 ضٌوف النشرات اإلخبارٌة

 األمازٌغٌةاإلذاعة ◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة األخٌرةالنشرة 
 2021غشت  26الخمٌس  حزب الخضر المغربً• الحزب االشتراكً الموحد•

 2021غشت   27  الجمعة حزب األمل•  

   2021غشت   28السبت    حزب التقدم واالشتراكٌة•

 2021غشت     29األحد  حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•  

 2021غشت    30 اإلثنٌن   

 2021غشت   31الثالثاء  حزب العهد الدٌمقراطً•  

 2021شتنبر  01األربعاء  حزب االتحاد الدستوري•  

 2021شتنبر  02الخمٌس   • حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب العدالة والتنمٌة•  

 2021شتنبر   04السبت  حزب اإلصالح والتنمٌة•  

 2021شتنبر     05األحد    حزب األصالة والمعاصرة•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب االستقالل• حزب التجمع الوطنً لألحرار•

 2021  شتنبر 07الثالثاء  حزب الحركة الشعبٌة• حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•

   ( 13.00)الواحدة بعد الزوال :  الزوالٌةالنشرة 

   ( 22.00)         العاشرة لٌال: النشرة األخٌرة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 والمهرجاناتالتجمعات 

 األولىالقناة ◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة   النشرة المسائٌة
 2021غشت  26الخمٌس           

 2021غشت   27  الجمعة حزب اإلنصاف• حزب الوسط االجتماعً•   حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة • 

   2021غشت   28السبت   • الحزب االشتراكً الموحد•   حزب االستقالل • 

 2021غشت     29األحد  حزب القوات المواطنة• حزب األصالة والمعاصرة•   حزب الخضر المغربً • 

 2021غشت    30 اإلثنٌن   حزب التقدم واالشتراكٌة•   حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة• حزب االتحاد المغربً للدٌمقراطٌة•

 2021غشت   31الثالثاء    حزب النهضة•   حزب العدالة والتنمٌة • 

 2021شتنبر  01األربعاء    حزب االتحاد الدستوري•   حزب الحركة الشعبٌة• حزب اإلصالح والتنمٌة•

 2021شتنبر  02الخمٌس    حزب الشورى واالستقالل•   حزب النهضة والفضٌلة• حزب المجتمع الدٌمقراطً •

   2021شتنبر   03الجمعة    حزب التجمع الوطنً لألحرار•   حزب العهد الدٌمقراطً • 

 2021شتنبر   04السبت  حزب المؤتمر الوطنً االتحادي• حزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً•   حزب الدٌمقراطٌٌن الجدد•  

 2021شتنبر     05األحد  حزب البٌئة والتنمٌة المستدامة• الحزب الدٌمقراطً الوطنً•   حزب العمل• حزب األمل•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة• حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•   حزب الحرٌة والعدالة االجتماعٌة• الحزب المغربً الحر•

 2021  شتنبر 07الثالثاء           

SNRT 

  (13.00)الواحدة بعد الزوال : الزوالٌة النشرة 

   (21.00)مساء     التاسعة : المسائٌة النشرة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 التجمعات والمهرجانات

 القناة الثانٌة◄ 

 النشرة المسائٌة
  

 األٌام النشرة الزوالٌة
    

  
 2021غشت  26الخمٌس     

 2021غشت   27  الجمعة حزب الحركة الشعبٌة•     حزب القوات المواطنة• حزب المؤتمر الوطنً االتحادي•

   2021غشت   28السبت  حزب العهد الدٌمقراطً•     حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•  

 2021غشت     29األحد  حزب الدٌمقراطٌٌن الجدد •    حزب اإلنصاف•  

 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب االستقالل• حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•   حزب النهضة•  

 2021غشت   31الثالثاء  حزب النهضة والفضٌلة•    حزب التجمع الوطنً لألحرار• حزب االتحاد الدستوري•

 2021شتنبر  01األربعاء  حزب الحرٌة والعدالة االجتماعٌة• حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة•   حزب األصالة والمعاصرة•  

 2021شتنبر  02الخمٌس  حزب الخضر المغربً•     حزب الوحدة والدٌمقراطٌة• حزب البٌئة والتنمٌة المستدامة•

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب األمل• حزب العمل•   الحزب الدٌمقراطً الوطنً• حزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً•

 2021شتنبر   04السبت  الحزب المغربً الحر• حزب العدالة والتنمٌة•   حزب التقدم واالشتراكٌة•  

 2021شتنبر     05األحد  حزب المجتمع الدٌمقراطً • حزب اإلصالح والتنمٌة•   الحزب االشتراكً الموحد• حزب الوسط االجتماعً•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب االتحاد المغربً للدٌمقراطٌة•     حزب الشورى واالستقالل•  

    
  

 2021  شتنبر 07الثالثاء     

2M 

  (12.45)                  دقٌقة  45زواال و 12: الزوالٌة النشرة 

  (  21.15)التاسعة مساء و خمسة  عشر دقٌقة : المسائٌة النشرة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 التجمعات والمهرجانات

 فً تً 1مٌدي قناة ◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة   النشرة المسائٌة
    

 2021غشت  26الخمٌس       

 2021غشت   27  الجمعة حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة• حزب العهد الدٌمقراطً•   حزب الشورى واالستقالل•  

   2021غشت   28السبت  حزب النهضة والفضٌلة• الحزب المغربً الحر•   حزب الوسط االجتماعً•  

 2021غشت     29األحد  حزب العمل•     حزب النهضة•  

 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب العدالة والتنمٌة• حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•   حزب القوات المواطنة•  

 2021غشت   31الثالثاء  حزب الحركة الشعبٌة•     الحزب االشتراكً الموحد• حزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً•

 2021شتنبر  01األربعاء  حزب المجتمع الدٌمقراطً • حزب األمل•   حزب الوحدة والدٌمقراطٌة• حزب اإلنصاف•

 2021شتنبر  02الخمٌس  حزب االستقالل•     حزب المؤتمر الوطنً االتحادي•  

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب اإلصالح والتنمٌة• حزب البٌئة والتنمٌة المستدامة•   حزب التقدم واالشتراكٌة•  

 2021شتنبر   04السبت  حزب االتحاد المغربً للدٌمقراطٌة•     حزب األصالة والمعاصرة• الحزب الدٌمقراطً الوطنً•

 2021شتنبر     05األحد  حزب الحرٌة والعدالة االجتماعٌة• حزب الدٌمقراطٌٌن الجدد•   حزب التجمع الوطنً لألحرار•  

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة• حزب الخضر المغربً•   حزب االتحاد الدستوري•  

 2021  شتنبر 07الثالثاء           

MEDI  1 TV 

  (13.00)الواحدة بعد الزوال : الزوالٌة النشرة 

  (  20.00)مساء       الثامنة : المسائٌة النشرة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 التجمعات والمهرجانات

 تمازٌغت قناة◄ 

 األٌام النشرة المسائٌة   النشرة األخٌرة
 2021غشت  26الخمٌس           

 2021غشت   27  الجمعة حزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً•     حزب النهضة والفضٌلة• حزب اإلصالح والتنمٌة•

   2021غشت   28السبت  حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•     حزب المجتمع الدٌمقراطً  • 

 2021غشت     29األحد  حزب الشورى واالستقالل• الحزب الدٌمقراطً الوطنً•   حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة • 

 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب االتحاد الدستوري•     حزب الحرٌة والعدالة االجتماعٌة• حزب الحركة الشعبٌة•

 2021غشت   31الثالثاء  حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة• حزب البٌئة والتنمٌة المستدامة•   حزب العمل• حزب األمل•

 2021شتنبر  01األربعاء  حزب المؤتمر الوطنً االتحادي• حزب التقدم واالشتراكٌة•   حزب العدالة والتنمٌة• حزب االستقالل•

 2021شتنبر  02الخمٌس  الحزب االشتراكً الموحد• حزب اإلنصاف•   الحزب المغربً الحر•  

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب األصالة والمعاصرة•        

 2021شتنبر   04السبت  حزب النهضة• حزب التجمع الوطنً لألحرار•   حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة • 

 2021شتنبر     05األحد  حزب القوات المواطنة•     حزب العهد الدٌمقراطً• حزب الخضر المغربً•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب الوسط االجتماعً•   حزب الدٌمقراطٌٌن الجدد • 

 2021  شتنبر 07الثالثاء           

Chaine Amazigh 

  (19.30)مساء  السابعة والنصف : المسائٌة النشرة 

  (  23.00)عشر لٌال            ةالحادٌ: األخٌرة النشرة 

16 



 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 التجمعات والمهرجانات

 اإلذاعة الوطنٌة ◄

 األٌام النشرة الزوالٌة   النشرة المسائٌة
 2021غشت  26الخمٌس           

 2021غشت   27  الجمعة حزب الحرٌة والعدالة االجتماعٌة• حزب الخضر المغربً•   حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•  

   2021غشت   28السبت  حزب العمل• حزب االتحاد المغربً للدٌمقراطٌة•   حزب األصالة والمعاصرة• حزب البٌئة والتنمٌة المستدامة•

 2021غشت     29األحد    حزب األمل•   حزب التقدم واالشتراكٌة•  

 2021غشت    30 اإلثنٌن   حزب المجتمع الدٌمقراطً •   حزب التجمع الوطنً لألحرار• الحزب الدٌمقراطً الوطنً•

 2021غشت   31الثالثاء  الحزب المغربً الحر• حزب اإلصالح والتنمٌة•   حزب القوات المواطنة   • 

 2021شتنبر  01األربعاء   • حزب الدٌمقراطٌٌن الجدد•   حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة•  

 2021شتنبر  02الخمٌس  حزب الحركة الشعبٌة• حزب العدالة والتنمٌة•   حزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً•  

   2021شتنبر   03الجمعة    حزب االستقالل•   حزب االتحاد الدستوري• حزب الوسط االجتماعً•

 2021شتنبر   04السبت    حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة•   الحزب االشتراكً الموحد• حزب الشورى واالستقالل•

 2021شتنبر     05األحد  حزب النهضة والفضٌلة• حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة•   حزب النهضة•  

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن   حزب العهد الدٌمقراطً•   حزب المؤتمر الوطنً االتحادي• حزب اإلنصاف•

 2021  شتنبر 07الثالثاء           

Radio Marocaine 

  (13.00)الواحدة بعد الزوال : الزوالٌة النشرة 

   (20.00)الثامنة مساء      : المسائٌة النشرة 
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 تدخالت األحزاب السٌاسٌة 
 التجمعات والمهرجانات

 األمازٌغٌةاإلذاعة ◄ 

 األٌام النشرة الزوالٌة   النشرة المسائٌة

 2021غشت  26الخمٌس           

 2021غشت   27  الجمعة حزب التقدم واالشتراكٌة•     الحزب المغربً الحر• حزب العمل•

   2021غشت   28السبت  حزب االتحاد الدستوري•     حزب العدالة والتنمٌة•  

 2021غشت     29األحد  حزب الوحدة والدٌمقراطٌة•     حزب الحركة الشعبٌة•  

 2021غشت    30 اإلثنٌن حزب الشورى واالستقالل• حزب الوسط االجتماعً•   حزب الدٌمقراطٌٌن الجدد• حزب النهضة والفضٌلة•

 2021غشت   31الثالثاء  حزب األصالة والمعاصرة• الحزب الدٌمقراطً الوطنً•   حزب االتحاد المغربً للدٌمقراطٌة•  

 2021شتنبر  01األربعاء  حزب التجمع الوطنً لألحرار• الحزب االشتراكً الموحد•   حزب الخضر المغربً•  

 2021شتنبر  02الخمٌس   حزب النهضة•   حزب االتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة• حزب الحرٌة والعدالة االجتماعٌة•

   2021شتنبر   03الجمعة  حزب الحركة الدٌمقراطٌة االجتماعٌة• حزب القوات المواطنة•   حزب جبهة القوى الدٌمقراطٌة• 

 2021شتنبر   04السبت  حزب اإلنصاف•     حزب العهد الدٌمقراطً• حزب البٌئة والتنمٌة المستدامة•

 2021شتنبر     05األحد  حزب المؤتمر الوطنً االتحادي•     حزب االستقالل• حزب اإلصالح والتنمٌة•

 2021شتنبر   06 اإلثنٌن حزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً•     حزب األمل• حزب المجتمع الدٌمقراطً •

 2021  شتنبر 07الثالثاء           

Radio Amazigh 

  ( 13.00)الزوال الواحدة بعد : النشرة  الزوالٌة 

  (  18.00)مساء     السادسة : النشرة المسائٌة 
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