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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 اإلداري حسام حيدر

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

الطباعة

جدار العدو
وهم األمان

لبنان يقترب من العملة الرقمية

بيار صادق الشاهد امللك
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القيصر "بوتني الرابع" آت حتمًا

األمن العام يطّبق األمن اإلستراتيجي

اللواء عّباس إبراهيم:
قرارنا التصّدي 

ملن يعتدي علينا

سفيرة اإلتحاد األوروبي:
عودة الالجئني لم تحن

احصاءات الشهر والوثائق املزورة

اللوحات اآلمنة 
للسيارات واآلليات انطلقت

بيوت راشيا تراث عابر التاريخ

قتل االبناء آباءهم: 
اول العالج تنشئة سليمة

"باريس 4": 250 مشروعًا 
بكلفة 16 مليار دوالر

70% من  اعمال زكي ناصيف
 غير منشورة

جمال السعيدي: طبيعة لبنان 
قادتني الى درب الشفاء

رئيس نادي النجمة: 
على السكة الصحيحة

تسلية

الى العدد املقبل

اللواء عباس ابراهيم: 
املفاوضات ليست من الصفر 

وشبعا والغجر خارجها

السفير جورج خوري: 
الجدار خرق فاضح للقرار 1701

عصام خليفة يروي تاريخية 
الحدود مع اسرائيل

نوار الساحلي: 
تعديالت قانونية للتشدد 

في مكافحة الفساد

سفير فلسطني: متمسكون 
بـ"االونروا" وحق العودة

اي معايير علمية 
في االستطالعات االنتخابية

العالقات االميركية ـ التركية
عند مفترق عفرين

مركز امن عام الكورة االقليمي: 
تحديث وانجازات

آذار 2018  عدد  54  السنة الخامسة 


