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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  5000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 الرائد عال قاسم

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
HTTPS://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
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الكابيتال كونترول مطّية للهروب من اإلصالحات

"مونديال 2022": مفاجآت مبكرة

إدمون رزق ونجاح واكيم: الطائف ما له وما عليه

زهير شكر وحاتم ماضي: ماذا عن الشغور؟

اللواء عّباس إبراهيم :
• املجتمع الدولي يرفض عودة 

   النازحني إلى سوريا
• ال أحد من األفرقاء يملك 

   انتخاب رئيس لوحده
• أخطر من الشغور العجز 

   عن إيجاد حلول 

فيروز
"وطننا" 

و"سّيدة سّيداتنا"

فارس بويز:
لبنان ال ُيحكم إال بالعقل
التوافقي والتوحيدي

كانون األول 2022 عدد 111 السنة التاسعة 
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اللواء عّباس إبراهيم 
في دير مار يوحنا

توقيع مذكرة بني األمن العام 
واملركز الدولي لتطوير سياسات 

الهجرة

البابا فرنسيس في البحرين: 
لبنان وجعي

إحصاءات الشهر والوثائق املزورة

بشارة األسمر: 
ضعف املناعة االقتصادية 
مرتبط بالسياسة الخاطئة 

فريق بيروت فيرست كلوب:
ال يوجد العب أكبر من النادي

تسلية

إلى العدد املقبل

اإلفتتاحية: 
ماذا عن الحذر الوطني؟

لبنان أحيا اإلستقالل في غياب 
العرض العسكري

أي عمل لحكومة تصريف األعمال 
بعد خلو الرئاسة

نصري الصايغ: الحقد اللبناني 
فاق معّدالت العنصرية

بعد الترسيم البحري تحضيرات 
الوصول إلى الحفر عام 2023

حسن الشريف: خطر دائم 
بجالء اإلسكوا من لبنان

بايدن أُفلت من الهزيمة 
وترامب لم يحقق انتصارا

املناخ: "1.5 مئوية" تقترب 
ولبنان ليس معزوالً
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