
عدد 104 - أيار 2022عدد 104 - أيار 2022

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
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وزير الصّحة: فاتورة الدواء باهظة

جواز السفر مستند سيادي ال يجوز حجبه عن املواطن

وزير الخارجية: لبنان لم يترك الحضن العربي

ماذا انجز مجلس النواب في أربع سنوات؟

ما املنتظر 
في 16 أيار 2022؟

اللواء عّباس إبراهيم:
تحصني مناعة األمن الوطني 

للبنانيني واملقيمني

سفيرة كندا: 
نتعاون واألمن العام

على مكافحة اإلرهاب

أيار 2022 عدد 104 السنة التاسعة 
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إحصاءات الشهر والوثائق املزورة

حطيط: ال قمح ال ماء ال كهرباء
 قبل االنتخابات النيابية

مشاريع اإلقراض السكني 
تطّل برأسها مجّددا

جورج خّباز: في لبنان اليوم 
أزمة تعبير

مؤسسات الرعاية االجتماعية... 
بال رعاية

اإلتحاد اللبناني للسباحة: 
نتائج عملنا في األرقام وامليداليات

 ساندرا سكر مقاتلة ذهبية

تسلية

إلى العدد املقبل

انتخابات 2022: ناخبون ومهل 
ومرشحون ولوائح

بارود: نفض الغبار عن مشروع 
الهيئة الوطنية لقانون االنتخاب

غالب غانم: قانون االنتخاب 
ال يشبه اتفاق الطائف

آلية إحتساب النتائج 
في النظام النسبي وإشكاالته

"الدي" توّثق املخالفات بالجملة

مكانة املرأة في لبنان 
في تراجع مستمر

كيف نتجّنب الفراغ 
إذا تعّذر تأليف حكومة؟

البرنامج النووي 
على قاب قوسني أو أدنى
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