
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي ستنظم بهاوقفات بالمغرب  بعض المناطق 

 التضامن معالشعب الفلسطيني البطل 

 ضد العدوان الصهيوني الغاشم 

 تحت شعار"كلنا فلسطين" 2021ماي  16األحد 
 تلبية لنداء "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"

 الجهة المنطقة مكان الوقفة توقيت الوقفة 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 ساحة موالي المهدي ) الخصة( 

 ساحة األمم 

 AMDHشارع واد المخازن صباطيرو امام مقر

 تطوان (1

 طنجة (2

 الحسيمة  (3

 طنجة تطوان

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 الخامس غشت شارع محمد   16ساحة 

 ساحة بئر انزران 

 وجدة  (4

 جرسيف  (5
 الشرق 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة والنصف 

 السادسة مساء 

 الخامسة مساء 

 ساحة فلورنسا

 ساحة االستقالل قرب محطة الساتيام 

 فبراير ) محطة البنزين السالمة ( 20ساحة 

 قرب مسجد حبونة

 ساحة البريد 

 فاس (6

 تازة  (7

 أزرو (8

 صفرو  (9

 أوطاط الحاج (10

 فاس مكناس 

 السادسة مساء 

 الرابعة بعد الزوال

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 

 شارع محمد الخامس أمام البرلمان 

 ساحة ميالنو

 ساحة المسيرة شارع محمد الخامس 

 ساحة النافورة 

 شارع الرباط أمام المركز الصحي 

 ساحة غزة امام البلدية 

 

 

 تمارة   الرباط سال (11

 تمارة  (12

 الخميسات   (13

 القنيطرة   (14

 سيدي قاسم   (15

 سيدي سليمان   (16

 

 

 الرباط سال القنيطرة 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السابعة مساء

 فبراير أمام المارشي  20ساحة 

 ساحة المسيرة وسط المدينة 

 ساحة بين البروج

 أمام الباشوية 

 قرب سيدي عثمان

 خنيفرة (17

 بني مالل  (18

 أزيالل (19

 دمنات  (20

 أبي الجعد  (21

 بني مالل خنيفرة 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 

 ساحة السراغنة

 ساحة الكرامة قرب مسرح عبد الرحيم بوعبيد 

 أمام مقر العمالة

 ساحة القصبة االسماعيلية 

 

 الدار البيضاء  (22

 المحمدية  (23

 برشيد (24

 سطات  (25

 

 البيضاء سطات الدار 

 السابعة مساء  /ماي 17

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 السادسة مساء 

 أمام مسرح عفيفي 

 ساحة البريد جيليز 

 الساحة المركزية أمام المارشي 

 ساحة دار الشباب القدس 

 الجديدة  (26

 مراكش  (27

 قلعة السراغنة  (28

 ابن جرير (29

 مراكش أسفي

 السادسة والنصف مساء

 السادسة مساء 

 والنصف السادسة 

 حي الداخلة أمام مركب جمال الدرة 

 شارع محمد الخامس أمام وكالة اتصاالت المغرب 

 أمام الباشوية 

 أكادير الكبير  (30

 أوالد تايمة  (31

 بيوكرى (32

 سوس ماسة



 

 

 


