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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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امللكة إليزابيت الثانية: صخرة بريطانيا

"ثورة املودعني" يأس وخوف من شريعة الغاب

ست سنوات في عهد الرئيس ميشال عون

وزير الخارجية: نحو لجنة ثالثية لتسهيل العودة

َمن يمأل 
الكرسي 
الرئيس 

أم الفراغ؟

اللواء عّباس إبراهيم:
إلقرار سريع لقانون

العفو العام

قائد اليونيفيل: 
الصراع في البحر 

يقود إلى صراع في البّر

ترشين األول 2022 عدد 109 السنة التاسعة 
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غّسان العّياش:
ال الطرق القانونية وال غيرها 

يعيد إلى املودعني حقوقهم

رائد خوري: الدولة مجبرة 
على تسديد الخسائر

الجامعة اللبنانية في خطر 
وواجب الدولة حمايتها

التحّرش الجنسي باألطفال: 
التشّدد في العقوبات

املجاعة: دروس وِعبر 
واستعادة الذكرى

اإلتحاد اللبناني لكرة القدم: 
ما حصل في كأس العرب كارثة

تسلية

إلى العدد املقبل

سليم جريصاتي: 
قراءة في والية الرئيس 

أكثر من سنتني ضاعتا 
في التكليف والخالفات

وزير املهّجرين: تحضيرات 
بني لبنان وسوريا إلعادة النازحني

جولة بني الخط األزرق 
ومراكز اليونيفيل والجيش

التقارب السوري ـ التركي 
يتبلور تباعًا

إسرائيل تنّفس أزماتها بانتخابات

إحصاءات الشهر 

الوثائق املزّورة
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