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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 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

مؤشرات اإلنتاج 2018: الصناعة والزراعة منهكتان

أدونيس كتابًا: إنهضوا من كبوتكم
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حرب األنفاق: تصويب إسرائيلي على القرار 1701

إطالق رؤية 2021: أمن عام بال ورق

رئيس التفتيش المركزي:
ال خيمة فوق رأس أحد

سفير بريطانيا:
قلٌق على الحدود الجنوبية

اللواء عّباس إبراهيم 
يجردي جردة السنة

• 2018 عام النهوض والتنظيف اإلداري 
   واطالق "رؤية 2021" 

• باتت لدينا قوة ضاربة، ولم نعد في حاجة
   إلى َمن يساعدنا 

• طموحنا أن تصل مراكز األمن العام 
   إلى كل قرية ودسكرة 

• إسرائيل تريد الحرب بال استعداد 
   ونحن ال نريدها لكن مستعدون

 كانون الثاين 2019 عدد 64 السنة السادسة 
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والدة متعثرة الول ميثاق 
عاملي للمهجرين

االمن العام يطبق 
ثقافة السالم ويعممها

شعبة التعاون العسكري املدني: 
الخطوة االولى في رحلة االلف ميل

اتفاق تعاون بني االمن العام 
والجامعة االميركية

احصاءات الشهر والوثائق املزورة

موريس عواد: رحيل مجنون الشعر

جمعية "حماية" للحد من العنف 
ضد االطفال

رئيس اتحاد الغولف: 
مشروع لنشر اللعبة وتطويرها

تسلية

الى العدد املقبل

اللواء عباس ابراهيم 
معايدا رئيس الجمهورية: 
اوفياء لقسمنا العسكري

ثمانية اشهر والبرملان 
ينتظر الحكومة

كتلة اللقاء الديموقراطي 
السادسة عددا

قمة بيروت للتنمية االقتصادية 
مكتملة االستعداد

عدنان السيد حسني: 
تعثر التأليف ازمة نظام 
وليست حكومية فقط

ديبلوماسية 2018: 
قفز فوق االلغام الدولية

خريطة الشرق االوسط 2019: 
سبعة ملفات ساخنة 

من الربيع العربي 
الى الشتاء االوروبي
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