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الفهرس

مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد من� عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

�ن 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 االلكرتو�

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، ب�وت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، ب�وت
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 سل�ن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام

الطباعة
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سفير باكستان: تعاوننا وثيق مع لبنان في األمن

بيت طفولة فيروز إن حكى: سنوات اإلهمال

لبنان دخل اإلستحقاق هل ُينتخب الرئيس؟ 

مة، أم تصريف أعمال؟ حكومة: جديدة، معوَّ

اللواء عّباس إبراهيم 
لـ"األمن العام" 

في العيد الـ77: 
• إذا حصل شغوٌر رئاسي فلن يستمّر لفترة طويلة

• ال أؤمن باملواصفات النها تتغّير بحسب الظرف واملصلحة الوطنية
• أكثر من 70% من النازحني هم مع النظام
• في الترسيم نعمل مع العدو اإلسرائيلي 

   على تسوية وليس تنازالت 

وزير الداخلية 
معايدًا األمن العام: 

نتطلع إلى إنجاز اإلستحقاقات
الدستورية والوطنية

أيلول ٢٠٢٢ عدد ١٠٨ السنة التاسعة 
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تايوان وهاجس السيناريو األوكراني

إحصاءات الشهر والوثائق املزّورة

رئيس لجنة االقتصاد:
 أينما ُوجد الدعم ... ُوجد الفساد

قانون السّرية املصرفية: 
العبرة في تطبيقه

جورج كنعان: 
تثبيت سعر الصرف أّدى إلى كارثة

البيكاديللي: خشبة بال نجوم

رئيس النادي الرياضي: هدفنا اللقب

تسلية

إلى العدد املقبل

"أمر اليوم": أمامنا أخطار تدعونا 
إلى التزام أعلى درجات اإلستنفار

زياد بارود: قانون الجنسية 
أساسي وميثاقي

كمال فغالي: الغموض يحوط 
باإلستحقاق الرئاسي

لبنان ينتظر الجواب اإلسرائيلي 
من "فم" هوكشتاين

مديرية املراسم: 
نجاحات رغم إخفاق الدولة 

جان العلّية: 
إنتهى زمن االتفاقات بالتراضي

ماكرون يقتحم الشرق األوسط 
من بوابة الخليج
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