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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

الرئيس 
سعد الحريري 

لـ"األمن العام": 
• أمن لبنان وأمان اللبنانيني خٌط أحمر

• بناء القوات العسكرية واألمنية القوّية 
   قطع شوطًا طويالً

املوازنة: رسالة إلى الدول املانحة

إميلي نصرالله: رحيل "طيور أيلول"
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إنتخابات 2018: من املفاتيح إلى املجتمع املدني

الغاز والنفط على نار شرق املتوسط

اللواء عّباس إبراهيم:
األمن العام التزاٌم ووفاء

سفير فرنسا:
ال توترات في جنوب لبنان

بروتوكول تعاون بني االمن العام 
وجامعة الحكمة

مركز امن عام 
ضهور الشوير االقليمي

"جاد": االمن العام اول 
مؤسسة امنية دعمت رسالتنا

قلعة طرابلس: 
حوار املاضي مع الحاضر

موازنة 2018 بال اصالحات 
هيكلية ورؤية اقتصادية

نجمات االربعينات... 
حنني الزمن االصيل

اتحاد الكرة الطائرة: مشروعنا 
رعاية الجيل الناشى

التسلية

الى العدد املقبل

هيئة االشراف على االنتخابات 
تباشر مهماتها

عميد نواب لبنان والعالم 
يتقاعد بعد 56 عاما 

في البرملان

ماكينات االحزاب حّجمت 
املفاتيح االنتخابية

املجتمع املدني... 
تجربة اولى انتخابية

"الدي": من مراقبة االنتخابات 
الى اصالح القانون

انتخابات 2018 الوان لبنان

وزير التربية: مشكالت التعليم
بال حلول

نار مصر تلتهب 
في صحاري سيناء

شراكة االمن العام واملجتمع 
املدني تعزز الحقوق

نيسان 2018  عدد  55  السنة الخامسة 
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