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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

صندوقة 2018
... والخارج مولود

ـ 3 صرفت في النفقات العادية بيفاني: أموال باريسـ 

15 ألف طفل متسّول في الشوارع
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سفير مصر: نواجه ولبنان تحدي التطّرف

زالت الرئيس األميركي لم تعد مضحكة

اللواء عّباس إبراهيم:
اإلدارة املتطورة 

حٌق وواجب

االمن العام 
في قلب الحكومة االلكترونية

مركز امن عام جزين االقليمي: 
اعادة تأهيل شاملة

االمن العام نحو االعتماد 
على "االمن الذكي"

مساواة املرأة بالرجل في التطويع

احصاءات الشهر والوثائق املزورة

لبنان يدخل نادي الدول النفطية

رحيل توفيق سكر 
مجّدد التراث الشرقي

فريق بيروت: نجاحنا يعود 
الى االدارة الحكيمة

تسلية

الى العدد املقبل

ثغر قانون االنتخاب 
لن تمنع االستحقاق

وزارة الداخلية انجزت 
تحضيراتها لالنتخابات

ميشال فرعون: وزارة التخطيط 
ما لها وما عليها

نقوال تويني: انجازات وزارة 
مكافحة الفساد في عام

نقيب املحامني: 
تمكني القضاء من ممارسة 

سلطته عبر االنتخاب

الجنرال آالن بيلليغريني: تطور 
االمن العام محط اعجاب دولي

اعراف لبنان وتقاليده 
تنقض معاهدة فيينا

استراتيجيا اميركية 
شرق اوسطية محورها ايران

شباط 2018  عدد  53  السنة الخامسة 


