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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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املسرح اللبناني يعود ناقصًا

بيليه أسطورة غّيرت تاريخ كرة القدم

جلسات مجلس الوزراء: سجال دستوريتها مستمّر

لبنان سيتغّير ديموغرافيًا خالل عشر سنوات

اللواء عّباس إبراهيم :
أمل في تغيير القرار الدولي 

من عودة النازحني

الباقر آدم:
الشؤون املدنية 

الوجه اآلخر لليونيفيل

العالم ُيهرول نحو حتفه:
التسلح األكبر 

في تاريخ البشرّية
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... وفي "مركز بيروت لالخبار": 
املطلوب الخروج من القوقعة 

الطائفية

أعداد الوافدين السوريني 
تخطت نصف اللبنانيني

إحصاءات الشهر

الوثائق املزورة

شيخاني: تالعب مصرف لبنان 
بسعر الصرف خطير

فرحات: املجلس الدستوري 
كّرس سابقة غياب قطع الحساب

بول رستم: سننافس على اللقب

تسلية

إلى العدد املقبل

اإلفتتاحية: القلق صار خطرا

وزير الطاقة واملياه: 
أنجزنا ما علينا

نقيب األطباء: لبنان ال يزال 
يستحق لقب مستشفى الشرق 

األوسط وجامعته

إعطاء فرص للمرأة الوسيطة 
كي نكون خالقني

عام التقارب بني سوريا وتركيا

إسرائيل أكثر عنصرية 
وتطّرفًا وأقّل أمنًا

تكريم اللواء عّباس إبراهيم 
في بطريركية الروم الكاثوليك

... ويزور دير راهبات 
"سيدة الخدمة الصالحة"
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