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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  5000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 الرائد عال قاسم

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
HTTPS://www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
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وزير السياحة: لبنان مجّددا وجهة أساسية للسّياح

بعلبك تعيد الحياة إلى املهرجانات

أجندة البرملان الجديد: اإلصالحات أولوياته

غالب غانم: الخروج من قيد تصريف األعمال

اللواء عّباس إبراهيم 
في منتدى أوسلو:

ال تتغاضوا عن لبنان

رئيس المجلس الدستوري:
ملتزمون خارطة الطريق 

القانونية

سفير العراق: 
قرار تجديد اتفاق

الفيول مع لبنان تتخذه 
الحكومة العراقية
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افيديك كيدينيان: السياحة عامل 
جذب للعمالت الصعبة

أي خيارات للبنان بعد سقوط 
تثبيت سعر الصرف

إضراب موظفي اإلدارة العامة 
شّل مؤّسساتها

قراءة في كتاب 
"الشرطة القضائية في لبنان"

أسعد سحمراني عن التدّين: 
هكذا ينشأ املتطّرفون

رئات األرض في خطر: ال وقت للغد

نادي العهد: 
على اإلتحاد تولي إدارة اللعبة

تسلية

إلى العدد املقبل

الرئيس نجيب ميقاتي 
رئيسًا مكلفًا تأليف الحكومة 

للمّرة الرابعة

لبنان بلد القوانني 
التي تصدر بال تنفيذ

آموس هوكشتاين 
يذهب بموقف لبناني 

من ترسيم الحدود

الصراع كبير على الغاز 
وأطماع إسرائيل أكبر األخطار

وزارة الخارجية تتطلع 
إلى النهوض: صقل املهارات

أردوغان يقتنص اللحظة 
الدولية ملنطقة آمنة

تجديد بروتوكول التعاون 
بني األمن العام وجامعة البلمند
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