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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 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
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األزمة األميركية ـ اإليرانية: طريق املفاوضات الساخنة

األمن العام: توعية للحماية من الجرائم السيبرانية

ملف العدد: العمالة األجنبية: تطبيق القانون أوالً

ماذا تنتظر رسالة رئيس الجمهورية من البرملان؟

اللواء عّباس إبراهيم:
إنتصار للبنان... 
خيبة إلسرائيل

سفير األمم المتحدة:
ال خطة لتوطني 

النازحني السوريني

آمر "معتقل" 
الخيام... 

في "معتقل" 
العقاب
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الشاعر الفرنسي المارتني 
في لبنان

هيئة األسواق املالية: 
يمكن تخصيص الكثير من 

املؤسسات العامة

أحمد فارس الشدياق: 
لبنان يستعيد عصر التنوير

جورج شلهوب: 
لست نادمًا طاملا أنا موجود

التغذية

هومنتمن ربح فنيًا

الطيران الشراعي رياضة 
بني السماء واألرض

تسلية

الى العدد املقبل

رئيس الجمهورية للمرة الثالثة 
من منبر األمم املتحدة

وزير العمل: 
القانون سُيطّبق

األمن العام والعمالة األجنبية: 
قواعد سلوك تنسجم 

وحقوق اإلنسان

إدمون رزق: مشكلتنا 
هي اإلنقالب على الطائف

هجوم أرامكو 
يؤرق اقتصاد العالم

مركز التدريب الوطني: 
التزام معايير حمل السالح

األمن العام في ورشة أوروبية 
للمالحة البحرية

احصاءات الشهر 
والوثائق املزورة
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