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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
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وزير الزراعة: التجار يجنون أرباحًا 60 ضعفًا

مهرجانات صيف 2022: عودة إلى الحياة واألمل

جريج وقباني: النواب ملزمون انتخاب الرئيس

ياسني جابر: الحّل باإلصالح الشامل ال بالترقيع

اللواء عّباس إبراهيم :
• دخلنا اإلستحقاق الرئاسي من بابه العريض

• االستنجاد باملحاور أوصلنا إلى ما نحن عليه
• ال إرادة دولية إلعادة النازحني السوريني

كاندس أرديل:
لقوة اليونيفيل 

وضعية أكثر مرئية 
منذ 2017

وزير التربية: 
دولرة القسط

غير قانونية

آب 2022 عدد 107 السنة التاسعة 

 حكومة نهاية الوالية؟

اللواء عّباس إبراهيم رعى تخريج 
طالب اآلباء الكرمليني

تجديد بروتوكول التعاون 
بني األمن العام ونقابة محاميي 

الشمال

البيسري: األمن العام تحّمل 
ثقالً إداريًا وأمنيًا غير مسبوق

مخيبر: للتصريح عن الذّمة املالية 
دور في الوقاية من الفساد

الحوكمة مرتبطة باإلستقرار 
األمني والسياسي

االتفاق النووي 
إلى ما بعد االنتخابات األميركية
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النفط وإسرائيل... 
وال ثالث لهما

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة

هل تتوقف أزمة املدارس الخاصة 
عند القسط بالدوالر

مرفأ بيروت بعد عامني 
على إنفجار 4 آب

إتحاد كرة القدم: 
محاسبة املسؤولني واجبة

لبنان أضاء سماء آسيا 
في كرة السلة

تسلية

إلى العدد املقبل


