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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

مرسوم التجنيس: 
من اإلشاعة إلى التصحيح

أبيض على أسود
أي تحّديات اقتصادية تنتظر الحكومة الجديدة؟

أنيس فريحة مؤرخ القرية اللبنانية ودرويشها
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ما بعد انتخابات 6 ايار: تقويم التجربة

ألبر منصور: العبور إلى املواطنة

اللواء عّباس إبراهيم:
حصانة األمن الرقمي

ممثلة األمين العام لألمم المتحدة:
نحترم قرارات النازحني 

في العودة إلى ديارهم

مركز امن عام املنت: 
نموذج مباني املستقبل

املوسيقى العسكرية اولها 
منذ عهد املتصرفية

حايك: نحو رؤية مستقبلية 
لوطن عصري

بابو لحود: لوال حبي الكبير للرسم 
لكنت راقصة باليه

سرايا حاصبيا قلعة شهابية

االستقاللية الذاتية عند املراهقني 
مشروع ازمة مع االهل

هومنتمن بيروت: انتصاراتنا 
مّلت شمل الجالية االرمنية

وحدة االنقاذ البحري: 
مهمات مستحيلة

تسلية

الى العدد املقبل

بيار رفول: االنتخابات 
اعطت امال للبنانيني

هيئة االشراف على االنتخابات: 
املطلوب صالحيات رادعة

منى فياض: كي تنجح املرأة 
يقتضي ان تكون قوة ضاغطة

"الدي" تنهي تقريرها عن 
االنتخابات: حددنا معايير الحكم

مديرية الشؤون االقتصادية 
في وزارة الخارجية: التشبيك 

بني لبنان والخارج

العالقة االميركية ـ االوروبية 
في مهب واشنطن

اميركا ـ كوريا: حرب 70 سنة 
في مصافحة 12 ثانية

القمار جريمة 
واالمن العام يكافحها
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