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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

وزير االقتصاد: سنوصد ابواب الهدر

االمن العام يطّبق املعايير الدولية ملكافحة الفساد 
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املجلس االعلى مكّبل بالحصانات املذهبية

وزير املهجرين: إقفال الوزارة خالل سنتني 

سفير روسيا:
ال بّد من حوار مباشر

بني لبنان وسوريا

اللواء عّباس إبراهيم:
عودة طوعية غير مرتبطة 

بالحل السياسي

أكاديميا اإلنسان 
للتالقي والحوار

لبنان املالذ
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سعدى الكنية ثم بنت االمير بشير 

وزير السياحة: بيروت 
اكثر املدن امنًا في العالم

رفعت طربيه: وزارة الثقافة 
في مقهى "هورس شو"

"ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف: 
تكامل مع االمن العام

عندما يستقيل االهل من ادوارهم

العالقة بني التلوث البيئي والتغذية

نادي الراسينغ: 
ادارة اللعبة اوصلتنا الى القرف

التنس رياضة النبالء

تسلية

الى العدد املقبل

االفتتاحية: 
قيد الرقابة الثقيل

زيارة الرئيس عون لروسيا: 
باب عريض على العالقات

الوزير عادل افيوني: 
لبنان مركز اقليمي لقطاع 

اقتصاد املعرفة

غسان مخيبر: 
اقرار الهيئة الوطنية 

ملكافحة الفساد ضروري

سوريا تعود الى الجامعة العربية 
أم العرب يعودون اليها؟

الجزائر آخر حبة في عنقود 
الربيع العربي

تدشني مبنى االمن العام 
في النبطية
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