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الفهرس

مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  3000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام

الطباعة

80 عامًا على الحرب العاملية الثانية

لبنان في مهب الخالفات ... في انتظار سيدر
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قرطباوي: ال أحد في لبنان يحاسب أحدا

رئيس ديوان املحاسبة: تراكم املوازنات أوصلنا إلى الفوضى

وزير الدفاع:
سنسلح الجيش لحماية 

املنطقة االقتصادية البحرية

سفير اليونان:
األمن اللبناني أولوية أوروبية

اللواء عّباس إبراهيم 
في جردة العيد الـ74 

لألمن العام:
• ال أمن فعليًا بال استقرار سياسي 

  وعلى السياسيني التضامن
• املواجهة مع اإلرهاب مستمرة 

  ولسنا في إسترخاء
• مسار حّل أحداث قبرشمون قضائي اوالً 

  ألننا دولة قانون
• العائدون إلى سوريا تجاوزوا 325 ألفًا
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إحصاءات الشهر 
والوثائق املزورة

ملاذا أول آب عيد الجيش؟

جو سروع: صندوق الثروة 
السيادية أمانة في رقبة الحكام

حوادث السير: 
السبب األول ملوت شباب لبنان

موجة الكاتبات تغزو الشاشات

رئيس نادي هوبس بيروت: 
حققنا هدفنا

الغوص رياضة قرون 
قبل امليالد

تسلية

الى العدد املقبل

عناية عّزالدين: الطائفية 
واملحسوبيات تمنع ملء 

الشغور الوظيفي

عاصم عراجي: سوق الدواء 
فلتان بال ضوابط

محمد شمس الدين: ال بد من 
مداورة الوظائف األولى

األمن القومي جزء من أمن 
التقارير الديبلوماسية

تركيا: هل بدأت نهاية الحقبة؟

األمن العام: منع أي فتنة

املعايير األمنية البيومترية 
لضمان أمن الوثائق

اللواء عّباس إبراهيم في 
افتتاح مركز طبي في املصنع: 

ال مساحة للتوطني
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