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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 
شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم

مجلة األمن العام
عيل فواز - عباس سلامن

الطباعة

• األمن مستتب ومتماسك ومواجهتنا املخدرات شاملة
• التنسيق بني األجهزة األمنية يكفل اإلستقرار

• البلوكات اإلسمنتية ال تشبهني وبقاؤها ال يمنع عمالً إرهابيًا

رئيسة مجلس الخدمة املدنية: ال لتحّكم السياسة باإلدارة

تعاون األمن العام واألنتربول: تخطي حدود املعلومات
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وزيرا العمل والبيئة يتحدثان عن خطط حقيبتيهما

عازار: دائرة انتخابية واحدة تفضي الى الدولة املدنية

إطالق نزار زكا 
من ألفه إلى يائه

اللواء عّباس إبراهيم:
ال دولة قوية اال الدولة 

املدنية وعمادها املواطنة

وزيرة الداخلية والبلديات 
ريا الحّفار الحسن لـ}األمن العام«:
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مركز التدريب الوطني لالمن العام: 
دورات مكثفة

احصاءات الشهر والوثائق املزورة

املطار يتحضر لصيف واعد

املنطقة االقتصادية الخالصة 
تخضع لالقتسام العادل

ايتها الدراما اللبنانية 
غوصي في الواقع

7 سنوات على انشاء "ابعاد"

نادي بيروت فيرست كلوب: 
نتطلع الى االحتراف

تسلية

الى العدد املقبل

زياد بارود: قانون 2018
ليس كامال وال نموذجيا 

دياب يونس: ال تنقصنا القوانني 
والتشريعات بل االشخاص

عبدالرحمن الشحيتلي: اتفاق 
شامل على الترسيم او ال اتفاق

ال حصانة للديبلوماسي في بلده

داعش وارهاب الخاليا النائمة 
والذئاب املنفردة

بني معركة هواوي 
وحروب االفيون

بروتوكول تعاون بني االمن العام 
والجامعة اللبنانية

4 مقار لالمن العام 
في بعلبك ــ الهرمل
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