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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

املطران بشارة يستعيد فكر البطريرك صفير

لبنان في ركب مكافحة تمويل اإلرهاب
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رزق ونجار ودرباس يتحدثون عن القضاء واإلصالح

كنعان: لبنان ليس مفلسًا بل منهوب

سفير المانيا:
لبنان يتطّلب إصالحات 

جذرية عاجلة 

اللواء عّباس إبراهيم:
الحرب املفروضة

الفضاء السيبراني...
تحت القانون
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اول مستشار وزاري 
على كرسي متحرك

املوازنة تتسّبب في مواجهة 
بني الحكومة والضمان االجتماعي

ختام اللحام: ال امان في الفن

جاهدة وهبه تحمل االندلس
الى اعمدة بعلبك

املكسرات تفيد القلب 
وتحمي من السكري والسرطان

نادي املتحد: 
ال خوف على كرة السلة

الجمباز رياضة عمرها 
اربعة آالف سنة

تسلية

الى العدد املقبل

اللواء عباس ابراهيم 
في عيد املقاومة: 

كونوا اوفياء لقسمكم

قيومجيان: نسعى الى 
استراتيجيا اجتماعية وطنية

اللواء خير: على املسؤولني 
التوّجه الى املناطق املحرومة

هذه هي بنود صفقة القرن 
إذا أُعلنت

لبنان واليونان هل من مقارنة؟

توقيع بروتوكول تعاون 
بني االمن العام واملعهد املالي

االمن العام و"كفى" 
يتشاركان في مكافحة العنف

احصاءات الشهر والوثائق املزورة
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