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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 اول اإلداري حسان بركات

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 - عباس سلامن

الطباعة

الحصانة لحفظ املرافق ال تعطيل العدالة

جورجيت جبارة: نصف قرن من الخطوات
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وزيرة الداخلية تتفقد املديرية العامة لألمن العام

ألبر منصور: املحاصصة واملنافع هي الطاغية

قائد القوة الدولية:
نتوّسط بطلب من لبنان 

وإسرائيل

اللواء عّباس إبراهيم:
االقتصاد يحمي اإلستقرارين 

السياسي واألمني

مئة يوم 
في عمر الحكومة: 

الفساد والكهرباء والنفط 
واملوازنة على السكة 
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دائرة الشؤون الصحية في االمن 
العام: انجازات بمعايير نموذجية

الهيئات االقتصادية تكّرم 
اللواء عباس ابراهيم

وزير الدولة لشؤون
التجارة الخارجية: خطة لدخول 

اسواق جديدة

وزير الثقافة: توسيع املتحف 
ومسرح وطني

القدود الحلبية على عرش الطرب

هل يأس اي مواطن يبرر االنتحار؟

رئيس نادي العهد: 
اساس املشكلة عقلية الالعب

تسلية

الى العدد املقبل 

افتتاح مركز 
امن عام قانا االقليمي

قانا: دقائق الصمت الخمس 
للمجزرة

كتلة الكتائب ال تعارض 
بهدف املعارضة 

عمار حوري: تسوية الحريري 
الرئاسية من تمّرسه السياسي

رئيس مجلس القضاء االعلى: 
رفع الهيمنات وكل العباءات

نصري خوري: تفعيل العالقات 
مع سوريا يحتاج الى قرار لبناني

تركيا وفنزويال ساحة 
حرب باردة اميركية ـ روسية

حملة االيادي البيض في ايطاليا
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