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مواطنية صالحة وطن أفضل
كانون الثاين  2020عدد  76السنة السابعة

ميراي جيرار:
اللجوء مسؤولية دولية
وعلى الجميع استجابتها
نقيب المحامين:
نحن شريك أساسي
في اإلصالح القضائي

الفهرس

اللواء عبّاس إبراهيم
لـ "األمن العام":
• على الجميع أن يعي مدى خطورة
ما نعيشه على الكيان اللبناني
• األزمة االقتصادية تهدد بموجة
نزوح على نطاق واسع نحو أوروبا
• التشجيع على عودة النازحني مهم
قبل الح ّل السياسي في سوريا
• أي اتفاق لترسيم الحدود
ال يلغي حقنا في االرض واملياه
والنقاط املحتلة

 2019عام اإلنقسام 2020 ،عام اإلصالحات؟

 :2020الشرق األوسط في مدار االنتخابات الرئاسية

العيّاش :لبنان إنعزل عن النظام املالي العاملي

االقتصاد في سنة :إستفحال البطالة وتراجع اإليرادات

كانون الثاين  2020عدد  76السنة السابعة

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  5000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم اول اإلداري حسان بركات
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير
عباس سلامن  -عيل فواز
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
الطباعة

 10رئيس الجمهورية لقادة االجهزة
االمنية :ادعوكم الى التيقظ

 64على طريق "لبنان الكبير"
في مئويته االولى

 22الحراك والتظاهرات في الشوارع
من االمس الى اليوم

 76اين املجلس االقتصادي
واالجتماعي من االزمة؟

 26العودة االفرادية
للنازحني السوريني 430 :الفا

 82اهل الثقافة واالبداع
حني ينزلون الى الشوارع

 34الديموقراطية التشاركية
حق للمواطنني

 90معرض بيروت العربي والدولي
للكتاب مؤجل

 42عن الزعيم اللغز
في خالفة البغدادي

 92كيف نحمي اطفالنا
في الفترة املقبلة؟

 46االمن العام تصدى لجرائم
من دون إخبار

 96التغذية

 50ورشة عمل ثانية للحد
من اطالق الرصاص العشوائي
 56احصاءات الشهر
والوثائق املزورة

 102االلعاب االوملبية:
 124سنة من التحديات
 106تسلية
 110الى العدد املقبل

