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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  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

بيئة لبنان مزرية من ساحله إلى أعلى قممه

"مطلوبني": ويٌل ملجتمع جاحد ينسى كباره
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قانون املفقودين واملخفيني: آخر صفحات الحرب

ما الذي يعيق إنشاء هيئة خاصة إلدارة الكوارث؟

سفير تونس:
عودة سوريا 

قرار عربي مشترك

اللواء عّباس إبراهيم:
كي ال يصبح اللبنانيون ُرّحالً

بيروت تستضيف القّمة التنموية االقتصادية االجتماعية: 

لبنان يستعيد العرب إليه
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مركز بوارج االقليمي: 
حداثة مبنى وتقنياته

احصاءات الشهر 
والوثائق املزورة

نقابة املحررين 
امام وعود بمتغيرات جدية

نعمة افرام: العجز املالي 
يضع لبنان في املحظور

اللحوم املصنعة 
صحية أم ضارة؟

نادي االنصار: نملك االمكانات 
الحراز لقب الدوري

رياضة 2018: عام االحداث الكبرى 
واالرقام القياسية

تسلية

الى العدد املقبل

145 الفا و245 سوريا 
عادوا الى بلدهم

2018 سنة التحوالت واالحداث 
يصنعها العهد

كتلة الوسط 
املستقل السابعة عددا

شكري صادر: املشّرع قصد 
االسراع في تأليف الحكومة

قصر بعبدا خلية نحل 
في انتظار الحكومة

جوازات وزارة الخارجية ثالثة

سباق بني الحرب التركية 
والصفقة الروسية

السودان امام امتحان... الخبز

تحت سقف دولة واحدة 
مؤسسات تنجح واخرى تفشل
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