الجلسة االفتتاحية  00:30صباحا
اليوم األول  :األثنين ( 30جانفي )7002
(قاعة المحاضرات الكبرى)

كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ.د  /بوحنية قوي  ،رئيس الملتقى الدولي و عميد كلية الحقوق

و العلوم السياسية التقرير االفتتاحي :

" ظاهرة األمننة  :البراد يغم الجديد في مقاربة إستقرار وفشل الدول"

كلمـــة األستاذ الدكتور  /حليالت حممد الطاهر –
الرئيس الشريف للملتقى الدولي  ،مدير جامعة قاصدي
مرباح – ورقلة
كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السيد والي الوالية – ورقلة

مراسيم اإلفتتاح
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الفرتة الصباحية :

الجلسة العلمية األولى 07.30 - 00.30( :صباحا )
الورشة العلمية األولى  :الدفاع واألمن في المنطقة  :األبعاد القانونية والدولية
المكان  ( :قاعة المحاضرات الكبرى بالكلية )
رئيس الجلسة  :أ.د /بوزيد األزهاري .عضو الهيئة االستشارية لحقوق االنسان جنيف سويسرا
(عضو مجلس األمة سابقا)  ،أستاذ القانون العام  ،المقرر  :د /لحميم زوليخة
األستاذ

عنوان المداخلة

أ.د /فرحاتي عمر
أستاذ العالقات الدولية

اجليش يف الدساتري اجلزائرية

جامعة محة األخضر بالوادي
 -اجلزائر

املنظومات الدفاعية بني متثالت
نظام األمن اجلماعي وحتميات
التصدي للتهديدات اإلقليمية

جامعة ورقلة  -اجلزائر

التحديات األمنية الدولية
اجلديدة واحنراف مفهوم االمن
اجلماعي

جامعة طنجة
 -اململكة املغربية

االخرتاق االسرتاتيجي والقابلية
النهيار النظم السياسية

جامعة ورقلة  -اجلزائر

les conséquences de
l'insécurité en Afrique
subsaharienne sur les
pays de l'Union du
Maghreb Arabe

Enseignant vacataire
à l’Institut
diplomatique du
Ministère des
- Affaires Etrangères
Tunisie

مدير جامعة محة األخضر بالوادي

أ .د /األخضري نصر الدين
رئيس اجمللس العلمي
أ.د /سعيدة العثماني
رئيسة املركز الدولي
للتعاون األوربي األفريقي
أ.باحلبيب عبد اهلل
أستاذ السياسة اخلارجية
نائب العميد للدراسات
واملسائل املرتبطة بالطلبة
أ.د /عز الدين الزياني
Mr. Ezzeddine Zayani
السفري التونسي  -الدبلوماسي
يف منطقة الساحل

المؤسسة

مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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الفرتة املسائية :

اليوم األول  :األثنين 7002/00/30
الورشة العلمية الثانية  :األمن والدفاع في ظل العولمة
( من 00.00 – 01.00سا )
المكان  ( :قاعة المحاضرات الكبرى )
رئيس الجلسة  :أ.د /مسعود شيهوب  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني سابقا ،
أستاذ القانون العام المقرر  :د /خديجي أحمد

األستاذ
أ .جيدور حاج بشري
د /عبد اهلل راقدي
د /مشسة بوشنافة
أ.د/عبد العظيم بن
صغري
أ.د /فتحي بولعراس
د /لعروسي رابح

عنوان المداخلة
تهاوي احلدود التقليدية بفعل الثورة
الرقمية اجلديدة والتطور اإلتصالي
واملعلوماتي
جتاذبات مقاربة العوملة
واجليبولتيكا  :حتديات اجلزائر
اجليبولتيكية
مقاربة الدفاع الشامل :
األسس و الرهانات
جدلية العالقة بني األمن باملنظور
الواقعي واألمن اإلنساني يف ظل
التهديدات التقليدية والالمتاثلية
الدفاع الوطين يف بيئة مضطربة  :بني
االستجابة والتحدي
ظاهرة األمن الوطين :
قراءة معرفية يف الدالالت والدوافع

د /آمنة سلطاني

حنو مفهوم جديد لألمن القومي

أ.د/عبد القادر عبد
العالي

الدفاع الوطين والتحديات األمنية
للدولة السيادية يف عصر العوملة :
قراءة ما بعد – حداثية

المؤسسة
جامعة غرداية  -اجلزائر
جامعة احلاج خلضر
باتنة  -1اجلزائر
جامعة عمار ثليجي
االغواط  -اجلزائر
جامعة أحممد بوقرة
بومرداس  -اجلزائر
جامعة أحممد بوقرة
بومرداس  -اجلزائر
جامعة اجلزائر  - 3اجلزائر
جامعة الشهيد محة
األخضر الوادي  -اجلزائر
جامعة الدكتور الطاهر
موالي ،سعيدة  -اجلزائر

مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
4

الفرتة املسائية :

اليوم األول  :األثنين 7002/00/30
الورشة العلمية الثالثة  :المنطقة المغاربية في مفترق الطرق :
التهديدات الحديثة وإشكالية التعاون أالستخباراتي واألمني
( من 00.00 – 01.00سا )
المكان  ( :قاعة االجتماعات بمبنى العمادة )
رئيس الجلسة  :د /المكي دراجي  ،عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة الوادي
المقرر  :أ.كاهي مبروك
األستاذ

عنوان المداخلة

د /بوعيشة
بوغفالة

الطرق الوقائية والردعية للحد
من خطر اجلماعات املسلحة العابرة للحدود
الدفاع الوطين والسياسات الوطنية لألمن السيرباني
( ) Cyper Securityيف اجلزائر  :الدور والتحديات

د /بارة مسري
د /البغاري أنوار

L’importance des partenariats en matière de
nationale dans la région aghrébine. défense

د /بن صايم
مقاربات التعاون احلدودي املغاربي  :اجليوبوليتيك
كأداة خلدمة السياسات الوطنية
بونوار
األمن السرباني يف اجلزائر وأنظمة احلماية  -دراسة حالة
د/أعراج سليمان
املركز الوطين ملكافحة اجلرائم املعلوماتية -
احلروب السيربانية ومستقبل سياسات الدفاع الوطين يف
د /بن يزة يوسف
الفضاء اإللكرتوني
اجلزائر ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف
د/خلضر راحبي
ظل التحديات الراهنة
مسار االحرتافية وحتديات تطوير منظومة الدفاع الوطين "
أ .مسلم بابا
رؤية لتعزيز الرابطة جيش  -أمة يف سياق مقتضيات
عربي
احرتافية القوات املسلحة
د /مصطفى
القوات املسلحة اجلزائرية بني الضوابط الدستورية و
التحديات اإلقليمية
بلعور
دور العمل االستخباراتي يف تعزيز منظومة الدفاع الوطين
أ .بن حدة باديس
قراءة يف املقاربة األمنية اجلزائرية 2011 - 2016
السياسات الدفاعية يف مشال إفريقيا " تعاظم سباق
د /أمني البار
التسلح بني اجلزائر و املغرب "
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المؤسسة
جامعة األغواط  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
Université
ABDELMALEK
ESAADI -Maroc
جامعة أبو بكر بلقايد
تلمسان  -اجلزائر
جامعة اجلزائر  - 3اجلزائر
جامعة باتنة  - 1اجلزائر
جامعة عمار ثليجي
األغواط  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة العربي التبسي ،
تبسة  -اجلزائر
جامعة العربي التبسي ،
تبسة  -اجلزائر

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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الفرتة املسائية :

اليوم األول  :األثنين 7002/00/30
الورشة العلمية الرابعة  :المؤسسة األمنية كشريك اقتصادي و اجتماعي
( من 00.00 – 01.00سا )
المكان  :قاعة المحكمة االفتراضية -كلية الحقوق والعلوم السياسية
رئيس الجلسة  :أ .د /صالح زياني  ،مدير مخبر األمن في المتوسط  ،جامعة باتنة
المقرر  :أ .قادري محمد لطفي
األستاذ (ة)

عنوان المداخلة

د /جمدوب قوراري

دور املؤسسة العسكرية يف حتقيق األمن القومي للدولة
" بني الضوابط الدستورية والظروف االستثنائية "

د /روان حممد الصاحل

مستقبل اجليش الشعيب الوطين يف ظل املتغريات
اإلقليمية والعاملية أهمية الظهري الشعيب الداعم للجيش

أ.عاطف السعداوي

وضع املؤسسة العسكرية يف الدساتري املصرية

د /هاشم سرحان
سلمان

البعد الشعيب كمدخل يف معادلة بناء األجهزة االمنية
يف العراق رؤية تقييمية

د /الطاهر بصيص
د /ربوح ياسني
د  /عبد اجمليد رمضان
د /كريم مربوك
أ.االمام سلمى
أ .اليأس حودميسة
د /أمحد سويقات

اخلطاب اإلعالمي ودوره يف الدفاع الوطين يف اجلزائر
دراسة يف حتليل اخلطاب جملة اجليش أمنوذجاً
مساهمة اجليش الوطين الشعيب يف احلفاظ على األمن
العمومي  :اختصاصات أصيلة أم استثنائية
املسارات التنموية واالجتماعية للمؤسسة العسكرية
يف اجلزائر قراءة يف حمتويات جملة " اجليش " اجلزائرية
()5112 – 5112
الدور االقتصادي واالجتماعية للمؤسسة العسكرية :
احلالة التونسية
املؤسسة العسكرية ومسار لسياسات التنموية يف
اجلزائر  :عالقة تأثري أم سيطرة
الدور االقتصادي للجيش املصري
دور اجليش الوطين الشعيب من خالل التجربة الدستورية
يف اجلزائر
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المؤسسة
اجلامعة
طاهري حممد بشار -
اجلزائر
جامعة العربي بن مهيدي
أم البواقي  -اجلزائر
مركز االهرام
 القاهرة  -مصرمدير مركز الدراسات
االفريقية بغداد  -العراق
جامعة اجلزائر 3
 اجلزائرجامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
املدير املالي املركز العربي
االفريقي يف باماكو
مجهورية مالي
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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اليوم الثاين  -الفرتة الصباحية :
اليوم الثاني الثالثاء .)7002/00/30( :

الورشة العلمية الخامسة  :السياسات الدفاعية والتهديدات عابرة للحدود
( من 00.00 – 00.30سا )
المكان ( :قاعة المحاضرات الكبرى )
رئيس الجلسة  :د /نسيم بلهول  ،جامعة البليدة
المقرر  :أ .قشار زكرياء  ،أ .انتصار مجوج
أ.د  /منرتي مسعود

عنوان المداخلة
" les défis sécuritaires en Afrique et
"la question des armes nucléaires

األستاذ (ة)

د /ولد الصديق ميلود

مكانة سيادة الدولة يف ظل عاملية املواطنة

أ.بن خالد عبد
الكريم

الظاهرة القبلية وظهور احلركات اإلنفصالية
وأثرها على أمن احلدود اجلزائرية

أ.غراف عبد الرزاق

دور العقيدة األمنية اجلزائرية يف إدارة األزمات
جنوب املتوسط :األزمة الليبية منوذجا

أ .حممد السعيد بن اجلرمية احلدودية وتأثريها على األمن القومي
( اجلزائر أمنوذجا)
غنيمة
اقتصاديات املؤسسة العسكرية واشكالية
د /بوطيب بن ناصر
األنفاق على التسلح
دور اجليش الوطين الشعيب يف مكافحة
أ.حممد بكراشوش
أ.لقمان بامون
اجلرمية املنظمة – واقع وحتديات
أ.ايدابري أمحد

احلدود الذكية الية حديثة للدفاع الوطين

أ.د /صاحل زياني

إدارة احلدود بني اهلواجس االمنية واالنفتاح
االقتصادي  :دراسة يف احلالة اجلزائرية

د /بن مرزوق عنرتة
أ.حرشاوي حمي الدين

األمن السيرباني كبعد جديد يف السياسة
الدفاعية اجلزائرية
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المؤسسة
جامعة عنابة  -اجلزائر
جامعة موالي الطاهر
سعيدة  -اجلزائر
اجلامعة االفريقية
أدرار  -اجلزائر
جامعة العربي بن
مهيدي "أم البواقي -
اجلزائر
جامعة مولود معمري
تيزي وزو  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
املركز اجلامعي
متنراست  -اجلزائر
جامعة باتنة  -اجلزائر
جامعة حممد بوضياف
املسيلة – اجلزائر
املركز اجلامعي آفلو-
اجلزائر

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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الفرتة الصباحية :

اليوم الثاني الثالثاء .)7002/00/30( :

الورشة العلمية السادسة  :التعاون األمني  :رؤى متقاطعة
( من 00.00 – 00.30سا )
المكان  :قاعة االجتماعات بمبنى العمادة

رئيس الجلسة  :د /أدم قبي  ،جامعة ورقلة
المقرر  :د /زرقون نور الدين
األستاذ (ة)

عنوان المداخلة

د /ديدي ولد السالك

مرتكزات السياسة املوريتانية ملواجهة اإلرهاب

د /مكي دراجي
أ.عمر سعداوي
د /منقور قويدر
د /إدريس نبيل
أ .فرحية بوعالم
د /خويلدي سعيد
د /حممد الصغري
سعداوي
د /بلهول نسيم
د /خلذاري عبد
اجمليد

المؤسسة
املركز املغاربي للدراسات
االسرتاتيجية  -موريتانيا
جامعة الشهيد محة األخضر
بالوادي  -اجلزائر
جامعة احممد بوقرة
بومرداس  -اجلزائر
املركز اجلامعي امحد زبانة
غليزان  -اجلزائر

حتديات االمن يف التصدي للهجرة غري الشرعية على
املناطق احلدودية باجلزائر
أمن الطاقة يف العالقات األورومتوسطية على ضوء
األزمة الليبية الراهنة  :مقاربة القوة بالتسلل
تكثيف التعاون الدولي ضد متويل اجلماعات
اإلرهابية :رهان اسرتاتيجي للدبلوماسية اجلزائرية
حنو اطار تعاوني يف جمال السياسات الدفاعية بني
جامعة البليدة  - 5اجلزائر
دول ضفيت املتوسط اجلزائر منوذجاً
دراسة حتليلية لنظام الدرع الصاروخي بني القواعد
جامعة مولود معمري
الدولية لنزع السالح واالستخدام السلمي للفضاء
تيزي وزو  -اجلزائر
اخلارجي
رهانات الدفاع الوطين يف بيئة من التهديدات
جامعة ورقلة  -اجلزائر
املستدامة
السياسة اجلنائية ملواجهة اجلرائم املاسة بالدفاع
جامعة طاهري حممد – بشار
الوطين يف اجلزائر من أسلوب الدفاع الداخلي اىل
 اجلزائراسرتاتيجية التعاون الدولي
السالح احلاسم  :نظرة املذهب العسكري اجلزائري
لعمليات إدارة املعلومات يف حروب اجليل الرابع
جامعة البليدة  - 15اجلزائر
واخلامس
التدابري القانونية ملكافحة اجلزائم العاملية يف
جامعة عباس لغرور –
اجلزائر
خنشلة  -اجلزائر
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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الفرتة الصباحية :

اليوم الثاني الثالثاء .)7002/00/30( :

الورشة العلمية السابعة  :المنظومة األمنية وتجارب مختلفة
 ( 7002/00/30من 00.00 – 00.30سا )
المكان  :قاعة المحكمة االفتراضية
رئيس الجلسة  :د /حجاج قاسم  ،جامعة ورقلة .
المقرر  :د /زرقاط عيسى
األستاذ
د /بن صغري زكرياء
أ.د /جابر نصر الدين
د /مجال عبد
الكريم
د /العقون ساعد
د /شريف فؤاد
أ .بن بعطوش فؤاد
طارق
د /جمدوب عبد املومن
د /عمراني كربوسة
د /بهاز حسني
د /كرام حممد
األخضر
د /فريدة طاجني
د/مهداوي عبد القادر
د /عبد الكريم
بامساعيل

عنوان المداخلة
دور إسرتاتيجية االتصال األمين يف بناء منظومة
للدفاع واألمن حنو مقاربة اتصالية ملواجهة حتديات
األمن الوطين

المؤسسة
خمرب الدراسات النفسية
واإلجتماعية جامعة بسكرة -
اجلزائر

محاية احلدود بني القانون اجلزائري وأحكام القانون
الدولي

جامعة اجللفة  -اجلزائر

القواعد العسكرية والواقع اإلقليمي املضطرب :
قراءة يف ضوء قواعد القانون الدولي
رؤية مستقبلية لدور اجليش الوطين الشعيب يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية
التعاون األمين اجلزائري التونسي يف جمال مكافحة
االرهاب
ليبيا ما بعد القدايف  :بناء الدولة يف ظل حتدي
الظاهرة " العسكرة"
قراءة يف جدلية العالقات اإلسرتاتيجية اجلزائرية
الروسية على ضوء التحديات األمنية الراهنة
الثبات على املبدأ كأساس اسرتاتيجية يف السياسة
اخلارجية باجلزائر
سياسات الدفاع املاليزية يف ظل التهديدات األمنية
للبيئة الرقمية  :الواقع والتحديات
التنسيق العربي ملكافحة تهريب املواد النووية
واإلشعاعية عرب احلدود
أثر النظام الدولي ملنع االنتشار يف بناء األمن اجلهوي
الشرق األوسط  :دراسة حالة اإلتفاق النووي اإليراني
مع جمموعة 1+2
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة باتنة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة حممد
خيضر بسكرة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر
جامعة اإلفريقية أدرار  -اجلزائر
جامعة ورقلة  -اجلزائر

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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اجللسة اخلتامية :

الورشة العلمية الثامنة  :اقليم الشرق والتهديدات المستحدثة  :أي مستقبل ؟
( قاعة المحاضرات الكبرى )07.30 -00.00
رئيس الجلسة  :د /أحمد سويقات  ،جامعة ورقلة .
المقرر  :أ .األمام سلمى
األستاذ (ة)

عنوان المداخلة

د/مجال عبد الكريم
حممد الشليب

أثر اللجوء السوري من احلدود الشمالية
على األمن القومي الوطين األردني

السيد  :زمور حممد
عميد أول يف الشرطة

أهمية أمن احلدود يف السياسة الشاملة
للدفاع الوطين

Porf.Dr. Ahmed
Awesel
د /حممد العادل
خبري اسرتاتيجي تركي

Civil-Military Relations in
Turkey after the Failed 2015
Coup
السياسات الدفاعية واألمنية الرتكية
يف ظل املتغريات االقليمية والدولية

أ.د /مؤيد إبراهيم
أدهم كاظم الونداوي

السياسات األمنية والدفاعية
حالة العراق ما بعد االحتالل
مناقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

المؤسسة
اجلامعة ال البيت
باألردنية  -اململكة
األردنية
رئيس مصلحة اجلهوية
لشرطة احلدود ورقلة -
اجلزائر
مدير مركز الدراسات
االيرانية يف أنقرة -
تركيا
جامعة دملوبينار
الرتكية  -تركيا
جامعة بريكلي
الواليات املتحدة املعهد
العراقي للدراسات
االسرتاتيجية

مالحظة  :تسلم مجيع املقرتحات والتوصيات إىل السادة مقرري اجللسات أو السادة رؤساء اجللسات .
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مشاركات طلبة الدكتوراه

عروض اللوحات POSTER
الطالب (ة)
الطرش إمساعيل
مباركة حنان كركوري

عنوان المداخلة

المؤسسة

السياسات الدفاع يف الدساتري
املغاربية
اسرتاتيجيات الدفاع الوطين
يف عصر العوملة

أوىل دكتوراه  -حتوالت الدولة -
جامعة ورقلة  -اجلزائر
ثانية دكتوراه  -قانون األعمال -
( حقوق )  -جامعة ورقلة  -اجلزائر
أوىل دكتوراه
 حتوالت الدولة  ( -حقوق )  -جامعةورقلة  -اجلزائر

حجــــاج عثمــان

دور القوات املسلحة بني الواجبات
الدستورية ودعم املسارات التنموية

شنني مصعب

التعاون األمين الدولي وإشكالية
السيادة الوطنية  :دراسة حالة العراق

ثالثة دكتوراه  -إدارة املنظمات الدولية
واإلقليمية  ( -علوم سياسية )  -جامعة
ورقلة  -اجلزائر

خبدا عبد الكريم

التكنولوجيا الذكية والتهديدات
األمنية اجلديدة

ثانية دكتوراه  -اإلدارة العامة املقارنة -
( علوم سياسية )  -جامعة ورقلة  -اجلزائر

االختتام :

 قراءة التوصيات
 التكريمات وتوزيع شهادات المشاركة
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اهليئة املشرفة على التظاهرة العلمية :


















أ.د /حليالت حممد الطاهر  ،الرئيس الشريف للملتقى الدويل (مدير جامعة قاصدي مرباح ورقلة )
أ.د /بوحنية قوي (رئيس امللتقى الدويل)
أ.د /األخضري نصر الدين ( رئيس اللجنة العلمية )
أ.د /حممد بن حممد ( املنسق العام للملتقى )
أ .بلحبيب عبد اهلل ( رئيس اللجنة التنظيمية )
د /سويقات أمحد ( نائب رئيس اللجنة التنظيمية )
د /جمدوب عبد املؤمن ( مدير خمرب )
د /عصام بن الشيخ ( رئيس اللجنة اإلعالمية )
أ .علي جريدي (نائب رئيس اللجنة اإلعالمية )
د /بوطيب بن ناصر (مكلف باإلتصال )
أ .سويقات األمني ( مكلف بالعالقات العامة )
د /نور الدين حشود ( رئيس قسم العلوم السياسية )
د /هشام بن الشيخ ( رئيس قسم احلقوق )
السيد  :عواريب عبد احلاكم
السيد  :عباس بوحفص
اآلنسة  :بقار عائشة

 مبساهمة :






واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ورقلة
مطبعة منصور – الوادي
مطبعة أوجانة – ورقلة
NAFTCOM
مكتبة البصائر – ورقلة
مديرية الشبيبة والرياضة – ورقلة
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