الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
اللجنـة الـوطنية لتحضيـر حفــالت
إحيـاء األيام واألعيـاد الوطـنية

مدونة برنامج االحتفاالت المخلدة للذكرى السادسة
والستين
لعيد اندالع الثورة التحريرية المجيدة
 01نـوفمبـر  01- 1954نـوفمبـر 2020

نوفمبر التحرير  ...نوفمبر التغيير
تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
تحيي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق

الذكرى الـ  66لعيد اندالع الثورة التحريرية المجيدة
 01نوفمبر  01- 1954نوفمبر 2020

محاور البرنامج:
محور التاريخي الثقافيمحور التنشيط واإلعالممحور المعارضمحور األنشطة الرياضية-محور التكريمات

تحتضن والية الجزائر العاصمة المراسم الوطنية و الرسمية

المحور التاريخي والثقـافي
طبيعة النشاط
-إقامة حفل خاص بمقر المتحف الوطني للمجاهد .

التاريخ

المكان

الجهة المنظمة

 31أكتوبر 2020

المتحف الوطني للمجاهد

المتحف الوطني للمجاهد
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استعراضات رياضية لستة نشاطات رياضيةحفل مالكمة انجاز جدارية حول موضوع االحتفاالتعرض على الشاشة العمالقةعرض شريط وثائقي خاص بالمناسبة من إنتاج مصلحة السمعيالبصري بالمتحف الوطني للمجاهد
 31أكتوبر 2020
 20.50سا أنشودة وطنية من أداء فرقة أشبال الكشافة اإلسالمية
الجزائرية بالعاصمة مدتها ( 05دقائق)
 21.00سا – عرض مسرحية قصيرة حول الذاكرة الوطنية من أداء
تالميذ مدرسة العربي التبسي بعين البنيان بالعاصمة مدتها (15دقيقة)
 21.15سا – تقديم " أوبرات – أنشودة وطنية" من أداء فرقة أشبال
الكشافة اإلسالمية الجزائرية مدتها ( 10دقائق)
 21:30سا :تكريم الفرق المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى
اندالع الثورة التحريرية ( 20دقيقة)
 22:00سا  :بداية الحفل الفني من تنشيط التلفزيون العمومي
الجزائري ( 66دقيقة)
 32:06سا  :الخروج من القاعة و التوجه إلى الساحة لتناول وجبة خفيفة  31أكتوبر 2020
 23:20سا :االتجاه نحو ساحة رفع العلم الوطني بمقام الشهيد
 23:55سا :تقديم العلم الوطني من طرف فرقة الحرس الجمهوري.

 00:00سا :مراسم رفع العلم الوطني واالستماع

للنشيد الوطني

(من أداء الفرقة النحاسية للحرس الجمهوري)
تنظيم نشاطات خاصة بعيد الثورة بالتنسيق مع وزارة المجاهدين-تنظيم معارض للكتاب التاريخي .

وزارة المجاهدين وذوي
قاعة ابن زيدون

الحقوق

ساحة رياض الفتح

التلفزيون الجزائري
ووزارة الشباب والرياضة
والكشافة اإلسالمية

وزارة المجاهدين وذوي
الحقوق
قاعة ابن زيدون

التلفزيون الجزائري

ساحة رياض الفتح

ووزارة الشباب والرياضة
والكشافة اإلسالمية

 31أكتوبر 2020

المركز الوطني للبحث في
الحركة الوطنية وثورة أول
نوفمبر 1954

المركز الوطني للبحث في
الحركة الوطنية وثورة اول
نوفمبر 1954

3

 تنظيم ندوات تاريخية بالمتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة ومتاحفهالوالئية .
 تنظيم زيارات ميدانية تفقدية لمجاهدين و باحثين و تسجيل شهاداتحية .

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد
سكيكدة ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد
بسكيكدة

 تنظيم لقاءات جماعية موسعة وموائد مستديرة بين مجاهدينوباحثين في التاريخ حول المناسبة .
 تنظيم ندوات تاريخية بمختلف المتاحف الوالئية وكذا المتحفالجهوي للمجاهد بتلمسان .

 31أكتوبر 2020

 تنظيم ندوة تاريخية بالمتاحف الوالئية. تنظيم ندوات تاريخية بالمتحف الجهوي للمجاهد -تنظيم ندوات تاريخية مختلف المتاحف الوالئية للمجاهد

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد
بتلمسان ومتاحفه الوالئية

المتحف للجهوي للمجاهد
ببسكرة ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد
بتلمسان

المتحف الجهوي للمجاهد
بسكرة

 تنظيم ندوات تاريخية بالمتحف الجهوي للمجاهد -تنظيم ندوات تاريخية مختلف المتاحف الوالئية للمجاهد

 31أكتوبر 2020

*اللقاءات العلمية :
 تنظيم يوم دراسي حول اندالع الثورة التحريرية بالتنسيق مع جامعةتيزي وزو
 -تنظيم محاضرات على مستوى مؤسسات التعليم بالتنسيق مع مديرية

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد
بالمدية ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد
بتيزي وزو

المتحف الجهوي للمجاهد
بالمدية

المتحف الجهوي للمجاهد
بتيزي وزو
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التربية .
* إحياء رموز ومآثر الثورة التحريرية :
 تنظيم لقاء استذكاري تشريفا للمجاهد الراحل فاضل عبد هللا مسؤولبالمنطقة الثالثة .
 تنظيم ندوة تاريخية حول االستعداد للثورة المسلحة " إجتماع لقريننموذجا "بمتحف الجهوي للمجاهد خنشلة.
 تنظيم ندوات تاريخية مختلف المتاحف الوالئية . تنظيم موائد مستديرة. -تسجيل شهادات حية .

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد
بخنشلة ومتاحفها الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد
بخنشلة

 برمجة محاضرات ذات طابع تاريخي من طرف إطارات عسكريةوأساتذة من مختلف الجامعات .

 31أكتوبر 2020

النواحي العسكرية

وزارة الدفاع الوطني

 تنظيم العديد من المحاضرات ينشطها رؤساء البعثات أو شخصياتوطنية أو أجنبية على مستوى القنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج

 31أكتوبر 2020

الممثليات الدبلوماسية:
 -السفارات

وزارة الشؤون الخارجية

 القنصلياتمحاضرات و ندوات للتعريف بدور المهاجرين الجزائريين في ثورةالتحرير

 31أكتوبر 2020

المراكز الثقافية
دور الشباب

وزارو الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية
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 -إلقاء محاضرات و تنظيم ندوات تاريخية حول الذكرى من طرف

 31أكتوبر 2019

األساتذة مختصين  -مجاهدين -إطارات األمن الوطني.

 درس وخطبة الجمعة حول المناسبة حديث الصباح باإلذاعات المحلية ندوات ومحاضرات تاريخيةتنظيييم نييدوات تاريخييية حييول المناسييبة بالتنسيييق مييع منظميية المجاهييدينوجمعيات ثقافية تاريخية عبر الواليات .
ندوة تاريخية حول المناسبةمحاضييرة تاريخييية تتنيياول التعييذي الييذي تعييرض لييه المهيياجرون إبييانالثيييورة والمقاومييية الشيييديدة األعمييياء المنظمييية المدنيييية لجبهييية التحريييير
الوطني بفرنسا آنذاك
 -ندوات ومحاضرات تاريخية

تسييجيل وبييث ومحاضييرة حييول أول نييوفمبر  1954وبثهييا فييي المواقييعااللكترونية .
-تزين المؤسسات التكوينية بالرايات الوطنية

 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

المديريات و المصالح
المركزية
أمن الواليات
المتحف المركزي للشرطة
مدارس الشرطة
 مديريات الشؤون الدينيةواألوقاف 48
المراكز الثقافية اإلسالمية42
المساجد-المدارس القرآنيةدور الثقافة
المراكز الثقافية
الساحات العمومية للبلديات
اإلذاعات الجهوية والمحلية
مديريات الثقافة بالتنسيق مع
أساتذة مختصين ودور النشر
ومديريات التربية
الجمعيات الثقافية الناشطة .

كل المؤسسات التكوينية

المديرية العامة لألمن
الوطني

وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف

وزارة الثقافة والفنون

وزارة التكوين والتعليم
المهنيين
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 تخصيص حصة فماء الجمعة للتلفزيون الجزائري للحديث عنعيد اندالع الثورة التحريرية  01نوفمبر 1954
 برامج تاريخية خاصة بإحياء ذكرى عيد الثورة تحقيقات وريبورتاجات إذاعية حول أهمية ومغزى الحدث -برامج مناسبتية وحصص وبرامج تفاعلية في شكل ندوات تاريخية

 31أكتوبر 2020

وبالطوهات لمسايرة ومرافقة أجواء إحياء الذكرى

 المؤسسة الوطنيةللتلفزيون الجزائري

 ربورتاجات حول الشهيدات وشهداء الثورة التحريرية والمجاهدينوالوجوه التاريخية وخاصة شهداء الثورة في الداخل.

وزارة االتصال

 -اإلذاعة الوطنية

 فقرات وأركان في البرامج الصباحية وبرامج أحاديث الصباحوبرامج األطفال والشباب تشير كلها إلى تخليد المناسبة

 االحتفال بالذكرى  66لثورة أول نوفمبر 1954 حفل تكريم عبر كل الواليات للمشاركة والنجاح إحياء ذكرى استشهاد القائد عبد المالك بن عبد الرممان بدائرةسيدي على -والية مستغانم

 31أكتوبر 2019

مؤسسات الشباب بالتنسيق
مع مكاتب المنظمة الوطنية
ألبناء الشهداء

المنظمة الوطنية ألبناء
الشهداء
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 احتفاالت على مستوى التراب الوطني مع أناشيد وطنية إلى غايةمنتصف الليل ورفع العلم بالساحات العمومية
 محاضرات تاريخية لتالميذ المتوسط والثانوي -معارض للصور في الساحات العمومية

 31أكتوبر 2020

في كل واليات الوطن

المنظمة الوطنية ألبناء
المجاهدين

 -دورة رياضية في كرة القدم بواليات الجزائر

محـور التنشيط واإلعالم

طبيعة النشاط
 برمجة حصص إذاعية بمختلف المتاحف الوالئيةوالمتحف الجهوي بخنشلة .
 -عرض أشرطة وأفالم تاريخية .

التاريخ
 31أكتوبر 2020

المكان
المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة
ومتاحفها الوالئية

الجهة المنظمة
المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة
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 تنظيم مسابقات تاريخية ثقافية موجهة لتالميذ الطوريناالبتدائي والمتوسط حول معركة من معارك جيش
التحرير ضد العدو الفرنسي .
 إحياء ذكرى مظاهرات الجلفة يومي  01و 02نوفمبر. 1961
 عرض أفالم تاريخية من إنتاج وزارة المجاهدينبمتخلف المتاحف الوالئية.مع تنظيم مسابقات تاريخية
أخرى .
 تنظيم مسابقات تاريخية وفكرية لفائدة الطلبة الجامعيين. تنظيم ورشات بحثية تاريخية لفائدة نوادي المتحف . تنظيم قوافل طالبية لزيارة المعالم التاريخية للمنطقة . عرض أفالم تاريخية ووثائقية من إنتاج وزارةالمجاهدين
 عرض أفالم وأشرطة وثائقية تاريخية بمختلف األماكنمن دور الثقافة ودور الشباب والرياضة والبلديات
والجمعيات والكشافة .
 عرض أفالم تاريخية وأشرطة وثائقية . برمجة حصص إذاعة . تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة تالميذ المؤسسات التربويةومراكز التكوين المهني والطلبة الجامعيين .
 تنظيم حلقات دورية من استجوابات مع مجاهدينواستذكار بعض المحطات التاريخية للوالية الثالثة
التاريخية بالتنسيق مع وكالة أنباء جزائرية .

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة

المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة

ومتاحفه الوالئية

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان
ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية
ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية

 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة
ومتاحفة الوالئية
المتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة

المتحف الجهوي للمجاهد بتيزي
وزو

المتحف الجهوي للمجاهد
بتيزي وزو
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 تنظيم لقاءات شعرية مع مجاهدات بالتنسيق معالتلفزيون الجزائري  -القناة الرابعة -
 مواصلة جمع الشهادات الحية من أفواه مجاهدي المنطقة تخصيص فماءات إعالمية عبر إذاعة المدية الجهويةينشطها مجاهدون و أساتذة .
 المشاركة في حصص حول الحدث و أبرز النشاطاتالمتحفية و التاريخية.
 توزيع و نشر الملصقات الخاصة بشعار الذكرى عبربلديات الوالية.
 احتفال خاص بالمتحف المركزي للجيش /ن ع 1ببرنامجمتميز يتماشى مع روح الذكرى  ،ويخلد أمجاد ومآثر الثورة
المباركة .كما يتم تنظيم وتأطير التوافد المكثف للزوار من
اجل تعزيز رابطة الجيش -أمة .
 تمجيد المناسبتين في الوسائل اإلعالمية التابعة ج و شالمكتوبة
( مجلة الجيش  ،مجلة الجندي ) والسمعية البصرية ( الحصة
التلفزيونية " وعقدنا العزم  ،الحصة اإلذاعية السليل ) برمجة
محاضرات ذات طابع تاريخي بالمناسبة
 توزيع مطويات وصور لمختلف المعارك و شهداء وابطالالدولة الجزائرية على الزوار السيما المتحف .
 البث المتواصل لألناشيد الوطنية تنظيم حفل استقبال رسمي على شرف السلطات العلياوالسفراء المعتمدين لمختلف البلدان التى بها سفرات معتمدة
وذلك باإلضافة إلى عدد من كبار الشخصيات ورجال
األعمال والثقافة واإلعالم وأعماء الجالية الجزائرية .
 -بث فلم  zeusمن إنتاج شراكة جزائرية  -برتغالية متبوع

 31أكتوبر 2020

مديرية المجاهدين ،إذاعة
التيطري وبلديات المدية

خالل شهر نوفمبر
2020

النواحي العسكرية

الممثليات الدبلوماسية :

المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الشؤون الخارجية
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بحفل استقبال باثينا ( اليونان)
 بث أفالم ثورية بمختلف السفارات والقنصليات الجزائريةالمعتمدة بالخارج
 نشر صفحات خاصة باألحداث التاريخية على المواقعااللكترونية للسفارات
 دعوة فرقة موسيقية جزائرية لتقديم باقة أغاني من التراثالوطني
 بث فيلم " البئر " للمخرج لطفي بوشوشي بسفارة الجزائربالدوحة ( قطر).
 سهرة ثقافية من تنظيم جمعية الصداقة بلغاريا  -الجزائر توزيع مقاالت صحفية على مختلف وكاالت األنباءوالجرائد اإليرانية تتممن العبر من هذه المناسبة
 تنظيم أنشطة ثقافية وإعالمية من طرف جمعية الصداقةالجزائرية الموزمبيقية .

اإلعالن عن برنامج الحدث المجيد بمختلف الجرائدواإلذاعات المحلية ومؤسسة التلفزيون الوطني والقنوات
الخاصة
 تنظيم أسبوع الفيلم الثوري حول التراث من  1إلى 5نوفمبر 2020
 تنظيم برامج تنشيطية تعليمية بمختلف األماكن انجاز جداريات مخلدة للحدث أسبوع الفلم الثوري تنظيم استعراضات شعبية مخلدة للحدث- -تنظيم ملتقيات علمية وأدبية

 السفارات 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

31أكتوبر 2020

 -القنصليات

 على مستوى دور الثقافة على مستوى المركزالثقافية
الساحات العمومية لبلدياتالواليات
 اإلذاعات الجهويةمديريات الثقافة بالتنسيق معأساتذة مختصين ودور النشر
ومديريات التربية

وزارة الثقافة
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-

 تقديم عروض مسرحية متنوعة باللغتين -تنظيم حفالت وسهرات فنية ومعارض مسرحيةوكذا اوبيرات
 -تنظيم مسابقات فكرية عرض أفالم وأشرطة وثائقية أمسيات شعرية لتمجيد ثورة أول نوفمبر زيارة طلبة المدارس القرآنية ومعاهد التكوين لمواقعتاريخية ومتاحف المجاهد
 تنظيم مسابقة فكرية و ثقافية تزيين المقرات باألعالم و الرايات الوطنية مع بثاألناشيد الوطنية.
 وضع أكاليل من الزهور على المعالم التذكارية المخلدةللثورة.
 تنظيم زيارات ميدانية لمختلف متاحف المجاهد و كذاالمواقع التاريخية.
 تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة الموطنين من مختلف الشرائحو قوات الشرطة
 تغطية إعالمية لمجريات االحتفاالت المخلدة للذكرى عرض أشرطة وأفالم وثائقية حول الثورة التحريرية .- .استعراضات رياضية لستة نشاطات رياضية
حفل مالكمة انجاز جدارية حول موضوع االحتفاالت-عرض على الشاشة العمالقة

الجمعيات الثقافية الناشطة . -على مستوى دور الثقافة

 31أكتوبر 2020

وزارة الثقافة

 مدددددددديريات الشدددددددؤون الدينيدددددددةواألوقاف 48
 -المراكز الثقافية اإلسالمية 42

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

المساجد-المدارس القرآنية -معاهد تكوين األئمة واإلطارات

 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

المديريات و المصالح المركزية-أمن الواليات

ساحة رياض الفتح

المديرية العامة لألمن الوطني

وزارة الشباب والرياضة
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محـور المعارض
طبيعة النشاط
 تنظيم معارض متنقلة بمختلف المؤسسات والتكوينية . توزيع المطويات والنشريات وكت سلسلة أمجاد الثورة.-عرض للصور و الوثائق التاريخية.

التاريخ

 31أكتوبر 2020

 تنظيم معارض متنقلة بمختلف المؤسسات والتكوينية . -توزيع المطويات والنشريات وكت سلسلة أمجاد الثورة.

 31أكتوبر 2020

-تنظيم معارض خاصة بذكرى أول نوفمبر .2020/1954

 31أكتوبر 2020

 تنظيم معرض بعنوان " الطريق إلى االستقالل يحتوى علىكرنولوجيا األحداث الكبرى من  1830إلى غاية " 1962
 -يتم طبع هذا المعرض في شكل كت توزع على الزوار.

المكان

الجهة المنظمة

المتحف الجهوي للمجاهد
بسكيكدة ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد
بسكيكدة

المتحف الجهوي للمجاهد
بتلمسان ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد
بتلمسان

المتحف الجهوي للمجاهد
ببسكرة
ومتاحفه الوالئية

 31أكتوبر  2020المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية
ومتاحفه الوالئية

المتحف الجهوي للمجاهد بسكرة

المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية
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 عرض للصور و الوثائق التاريخية حول المناسبة. تنظيم زيارات لمتحف الجهوي للمجاهد لمختلف الفئات العمرية. توزيع بيان أول نوفمبر و النشيد الوطني على الزوار. عرض للصور و الوثائق التاريخية حول المناسبة . تنظيم زيارات لمتحف الجهوي للمجاهد لمختلف الفاءاتالعمرية.
 توزيع بيان أول نوفمبر و النشيد الوطني على الزوار. تنظيم معارض للصور والوثائق التاريخية تنظيم زيارات الى المرافق التاريخية  -الثقافية السيما الىالمتحف المركزي للجيش  /ن ع 1
 تدشين بعض المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني تنظيم معارض للصور حول الثورة الجزائرية ومختلف مراحلالكفاح المسلح والسياسي الذي أدى الى اندالع الثورة .
 إقامة معرض للزي التقليدي الجزائري يعكس التراث الثقافيلمختلف جهات الوطن بتونس
 -تنظيم معارض

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد
بخنشلة ومتاحفها الوالئية

 31أكتوبر 2020

المتحف الجهوي للمجاهد
بتيزي وزو

المتحف الجهوي للمجاهد
بخنشلة
المتحف الجهوي للمجاهد
بتيزي وزو

النواحي العسكرية
وزارة الدفاع الوطني

 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

السفارات والقنصليات الجزائرية

 إقامة معرض للصور و الوثائق التاريخية حول اندالع الثورةالتحريرية.
 تنظيم معارض للصور و الوثائق التاريخية حول الذكرى. -عرض أفالم و أشرطة وثائقية حول الثورة التحريرية.

 31أكتوبر 2020

 -تنظيم معارض بمختلف المراكز الثقافية اإلسالمية .

 مديريات الشؤون الدينية 31أكتوبر  - 2020مساجد الوطن
والمراكز الثقافية اإلسالمية.

المديريات و المصالحالمركزية-أمن الواليات
المتحف المركزي للشرطة -مدارس الشرطة

وزارة الشؤون الخارجية

المديرية العامة لألمن الوطني
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
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 تنظيم معارض للكت التاريخية معارض لفنون التشكيلية بقصر الثقافة تنظيم معارض للصور والوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية -معارض للفنون التشكيلة

 31أكتوبر 2020

 -عرض للوحات الفنية التشكيلة

 على مستوى دور الثقافة على مستوى المركزالثقافية
الساحات العمومية لبلدياتالواليات
 اإلذاعات الجهويةمديريات الثقافة بالتنسيق معأساتذة مختصين ودور النشر

وزارة الثقافة والفنون

 -معارض متنوعة

المحـور الرياضي
طبيعة النشاط
 تنظيم مسابقات رياضية في كرة القدم . -تنظيم منافسات رياضية في مختلف واليات الجزائر.

التاريخ

المكان

 أمن الواليات
 31أكتوبر 2020
 مدارس الشرطة 31أكتوبر 2020

 -مديريات الشؤون الدينية

 مساجد الوطنوالمراكز الثقافية اإلسالمية.

الجهة المنظمة
المديرية العامة لألمن الوطني
وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف

15

محور التكريمات
طبيعة النشاط
 تكريم مختلفة للمجاهدين والفائزين في المسابقات
 تكريم مجاهدات ومجاهدين من الوالية بالتنسيق معالمنظمة الوطنية للمجاهدين والجمعيات بذوي الحقوق .
تكريم  :المجاهدين و المجاهدات.
 أرامل و أبناء الشهداء.
 متقاعدي األمن الوطني المجاهدين.
 الفائزين في المسابقات الرياضية و الثقافية و
الفكرية.

التاريخ
محـور التكريمـــات
 31أكتوبر 2020
 31أكتوبر 2020

 31أكتوبر 2020

المكان

الجهة المنظمة

بلدية المدية

المتحف الجهوي للمجاهد
بالمدية

بوالية تيزي وزو

المتحف الجهوي للمجاهد بتيزي
وزو

المديريات و المصالح
المركزية
أمن الواليات
المتحف المركزي للشرطة
مدارس الشرطة

المديرية العامة لألمن الوطني
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