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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

مروان اسكندر: عجز املوازنة مصدره سياسي

حسن جوني: أنا رّسام البؤساء في األرض
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ماذا يروي معاصرو اإلستقالل عن لحظاته وِعبره؟

زوارق عسكرية لألمن العام تعّزز األمن البحري

وزير العدل:
قضينا على الجزر القضائية 

واإلمارات

لبنان أحيا الذكرى 
الـ75 لإلستقالل

أمن عابٌر الحدود 
يجبه إرهابًا عابرا الحدود

السلطان يلغي االمتيازات 
ويحتل لبنان

املدير العام ملصلحة الليطاني: 
معالجة التلوث بتطبيق القانون

زحلة مزينة بعماراتها التراثية 
وكنائسها االثرية

رياض غنام الشغوف 
باستعادة تاريخ لبنان

جناح فاخوري: 
التمثيل ال يطعم خبزا

النادي الرياضي: 
هدفنا استعادة لقب الدوري

مكسيم شعيا وضع لبنان 
على خريطة السياحة العاملية

تسلية

الى العدد املقبل

علي عسيران: قال والدي للضابط 
الفرنسي وحدتم اللبنانيني

جوزف ابوخليل وكريم مروة 
يرويان ِعبر االستقالل

كتلة الوفاء للمقاومة 
الخامسة عددا

السفير خليل كرم: 
رهان دولي على لبنان

مديرية املنظمات في وزارة 
الخارجية: وجه لبنان الحقوقي

الجيش االوروبي دونه عقبات

مئة عام على انتهاء
 الحرب العاملية االولى

تكنولوجيا املعلومات:
اخطار خفية في موازاة التطور

احصاءات الشهر 
والوثائق املزورة
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