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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
 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
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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اإلدارة اللبنانية:
كيف تعود 
إلى الدولة؟

َمن ُيعّطل برمجة التلفزيونات: الشارع أم األزمة؟

الذباب اإللكتروني ينشر الفوضى

شهر أول على التكليف... بال حكومة

عصام سليمان: التقصير وراء رسائل الرئيس

تحرير األلبان:
تفكيك قنبلة موقوتة 

في مخّيم الهول

اللواء عّباس إبراهيم:
نعم سنصل إلى الحقيقة 

في انفجار مرفأ بيروت
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األمن العام: يدا في يد لجبه التحّديات

حضانة أطفال عسكريي األمن العام: 
تعاون ناجح

في ذكرى شهيدي األمن العام: 
تأكيد التزام معرفة الحقيقة

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة

التغذية: إرتجاع املريء 
يعالج بالوقاية

اإلتحاد اللبناني لكرة السلة: 
ال خوف على وحدتنا

راي باسيل: لن أفقد األمل

تسلية

إلى العدد املقبل

اللواء عّباس إبراهيم في عيد 
األمن العام: رفع مناعة الدولة

أولويات الحكومة الجديدة: 
اإلصالحات أم االنتخابات؟

ممثل برنامج األغذية العاملي: 
لبنان على قائمة الدول 

املهّددة بالجوع

السياسة الخارجية األوروبية 
في مواجهة الهجرة 

غير الشرعية

تونس في الثورة املضادة: 
إلى نظام جديد

سّد النهضة نقطة ساخنة

دائرة الجوازات في األمن العام: 
التأخير في التسليم 

سببه التهافت
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