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بومرداس

شارع أول نوفم  وسط مدينة بومرداس وسط مدينة بومرداس  ‐ 

ل ج منا ة ب لد عة لمتعامل خاص ب ة تا ‐ حض

ازة ازةت ة ت لد اضات ب فضاء  خار و القاعة المتعددة ال
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دار الثقافة أدرارأدرار

مقر المسرح الجهوي "بن ذهينة محفوظ" بلدية بشاربشار

دار الثقافة محمد بلخير البيضالبيض

غرفة الصناعات التقليدية لوالية النعامةالنعامة

حي القصابي محادي للمركز التجاري (المقار) بلدية تندوفتندوف

معهد التكوين المهني بني عباسبني عباس

السوق البلدي وسط برج باجي مختاربرج باجي مختار

السوق الجواري بحي المصالحة تيميمونتيميميون
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ورقلة
غرفة الصناعات التقليدية و الحرف بشارع سي الحواس مقابل دار الثقافة 

"مفدي زكرياء"  ببلدية ورقلة
قاعة متعددة الرياضات و سط مدينة تثرتتقرت

دار الثقافة " محمد األمين لعمودي" بحي الشك ببلدية الواديالوادي

األوقة الجزائرية سابقا ببلدية المغير+ المركز الثقاي و سط مدينة جامعةالمغير

دار الشباب األمير عبد القادر بوسط مدينة غردايةغرداية

دار الثقافة " التخي عبد هللا بن كريو؛ بلدية األغواطاألغواط

دار الشباب، حي تين خاتمة  بوسط مدينة جانتجانت

دار الشباب ببلدية عين قزامعن قزام

وسط مدينة عين صالحعين صالح

تمنراست
دار الشباب هواري بومدين الكائنة بنهج 05 جويلية حي سرسوف بلدية 

تمنراست

إيليزي
"ببلدية  إيليزي+دار الشباب الجديدة ببلدية إن  عثمان بالي " دار الثقافة

أمناس+ مكتبة بلدية برج عمر إدريس

دار الشباب لبلدية المنيعةالمنيعة
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فضاء دار الثقافة محمد بوضيافعنابة

دالر الثقافة عبد المجيد الشافعي بلدية قالمةقالمة

الطارف

على مستوى مستودع التخزين ex-(onalfa prodexa) ببلدية  : 01
شبيطة مختار                                              02: على مستوى بلدية 

القالة

الساحة المابلة للمركز الثقافي عيسات إيدير بساحة الشهداء بلدية سكيكدةسكيكدة

قاعة الحفالت جواد نور الدين وسط المدينة بلدية سوق أهراسسوق أهراس
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ساحة الحرية باب السبت او قصر الرياضة باب السبتالبليدة

القاعة المتعددة الرياضات"سعيد تازررت" تيزي وزوتيزي وزو
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المكتبة العمومية الرئيسية ببلدية البويرةالبويرة

دار الصناعة التقليدية و الحرف بحي عين الذهب بلدية المديةالمدية

المركز الثقافي اإلسالمي ببلدية عين الدفلىعين الدفلى

قاعة متعددة الرياضات حي 05 جويلية الجلفةالجلفة
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قاعة أسحار وسط مدينة باتنةباتنة

دار الصناعة التقليدية و الحرفبسكرة

ساحة دنيا الطرائف مقابل حديقة بن ناصر بوسط مدينة قسنطينةقسنطينة

كرام البواقي دار الثقافة  نوار ب

دار الثقافة علي سوايعي بلدية خنشلةخنشلة

قاعة سينما المغرب بلدية تبسة

الطريق االجتنابي بلدية الشريعة

محالت اإلخوة قريمو شارع اول نوفمبر وسط مدينة أوالد جاللأوالد جالل
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ارت ق العاصمةت د هللا ط لعر ع اضات  قاعة ال

معسكرمعسكر دار الثقافة 

د الرحمان"الشلف المطعم الجام "طالب ع

لت سمس لتت سمس ة ت لد ل شوب ب فضاء سما

ان ة والحرفغل د دار الصناعات التقل

دة ة التعم سع ل مدي _مقا  الن
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ه  حينه وهران م  تم موافات لم يرد س

غرفة التجارة و الصناعة الظهرة مستغانم 

ائن بوسط مدينةتلمسان د القادر علولة  ال دار الثقافة ع

اس  لع دي  ة س دار الثقافة للوال

ت ةع تموش غرفة التجارة و الصناعة (سوفات)  ‐ ق المعارض للوال
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ف فسط قاعة الحفالت وسط مدينة سط

ة ةجا جا ة  لد ساحة إفري 

لة لةالمس ة المس لد دار الثقافة قنفود الحمالوي وسط 

لة ة وسط المدينةم ة العموم المكت

جل جلج ة ج لد ان  أيوف  د القادر أبر اضة ع قاعة ال

ــــج ج بوع ب
د  ة السع ل ثان ق مجانة مقا شة حداد ط قاعة المركب الثقا عا

ــــج ج بوع ة ب لد زرو 
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