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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

برملان 2018: 
إكتمال االنتظام

أزمة قروض اإلسكان: اإلنفراج ينتظر التفاصيل

متحف ما قبل التاريخ: آثار عمرها مليون سنة
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نواب غادروا نواب عادوا... ماذا عن التجربة؟

انتخابات 2018 تكشف ثغر قانونها

اللواء عّباس إبراهيم:
ليكن الحوار 

بديالً من الحروب
سفير باكستان:

تعاون أمني مع لبنان 
ضد اإلرهاب

مؤتمر "الهوية البشرية" العاملي 
يعرض انجاز االمن العام

مركز امن عام الدامور االقليمي: 
حداثة وخدمة نموذجية

شروط "سيدر" يقتضي ان ال تمس 
السيادة االقتصادية

ادب االطفال: مخاطبة الصغار 
تجمع بني االخالق والجمال

املخدرات الرقمية 
خطر حقيقي على الشباب

ادمان القاصرين على املخدرات 
هو املشكلة

نادي العهد: 
الحفاظ على اللقبني ليس سهال

التسلية

الى العدد املقبل

العهد يتّوج ثلث الوالية 
ببرملان جديد

تجربة املجتمع املدني 
في خوض االنتخابات

البعثة االوروبية: 
االنتخابات اللبنانية سليمة

هكذا واكب االمن العام 
انتخابات 2018

خيمة الحصانات تحمي البعثات 
الديبلوماسية من املحاسبة

الزاريني: مشكلة النازحني 
حلولها خارج لبنان

اميركا وايران تتقاذفان 
كرة االتفاق النووي

الرياضة والسياسة 
متى يكون الشيطان ثالثهما؟

اللواء ابراهيم يحتفي بابطال 
االمن العام في االلعاب القتالية
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