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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

جان العلية: القانون اقصر الطرق لجبه الفساد

جورج نصر... رحيل اب السينما اللبنانية
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فارس بويز: اسرائيل تهيىء للحرب وتحّرض اميركا

الياس سابا ومحسن دلول عن حكومات الطائف 

سفير رومانيا:
بروكسل ــ 3 

مزيد من دعم اللجوء

اللواء عّباس إبراهيم:
"وثيقة االمان السياسي" 
تطوي سنوات الكراهية 

باسم الدين

وثيقة "األخّوة اإلنسانية"
... وعلى األرض السالم
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... واول حضانة الطفال 
عسكريي املديرية

مركز امن عام حلبا االقليمي: 
عني على االمن

جورج قرم: ليس منطقيا ان تكون 
الكهرباء مشكلة بلد صغير كلبنان

الحكومة امام امتحان 
امللفات االقتصادية

هند طاهر: نحن ابناء البلد

نجيب محفوظ من عالم الغيب... 
يسامر النجوم

رئيس نادي الحكمة بيروت: 
هدفنا استعادة البريق

تسلية

الى العدد املقبل

التكتل الوطني يتوسع 
بنواب مستقلني

سيدات نائبات: 
ماذا يحملن الى البرملان؟

... ووزيرات: كيف سيتصّرفن؟

قطع العالقات الديبلوماسية 
ومفاعيله

روسيا وايران في سوريا: 
توزيع ادوار أم افتراق مصالح؟

نصف كوكب االرض 
تحت رحمة اميركا

محافظ البقاع: اولويتنا 
تنظيف الليطاني من التلوث

االمن العام يستحدث 
اول مركز تخصصي ألمن الوثائق
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