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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
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

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

حوار الثوابت 
والسلم األهلي 

ينتظر الجميع
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جورج قرم: ال خروج من املأزق بال صندوق النقد

رحيل صالح ستيتية... شاعر الضفتني

رمزي مشّرفية: وضع صعب جدا بال سّلة إصالحات

مصالحات اللبنانيني تسويات في األزمات

اللواء عّباس إبراهيم:
التحّديات املستفحلة 

ال تحول دون الحلول 

سفير فرنسا:
ليس واردا لدينا تغيير  

تفويض عمليات اليونيفيل
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ملياء يمني: خطة 
العادة هيكلة الوزارة

قانون قيصر: 
باطنه سياسي مطاط

خطوات متعثرة الستعادة 
االمن الغذائي

االتحاد العمالي العام:
225 الفا صرفوا 
من القطاع الخاص

منظمة "ابعاد": حماية املرأة 
من التعنيف في الحجر الصحي

تغذية

فادي الخطيب: ترميم الثقة 
امر ملح

تسلية

الى العدد املقبل

صندوق النقد الدولي: 
االجماع الوطني شرط بت 

اي مساعدة للبنان

نقوال نحاس: لبنان ليس مفلسًا

غسان عياش: صندوق النقد 
ال يستطيع ان يفرض على لبنان 

الخضوع له

تمدد تركيا الى ليبيا سيناريو 
سوري يتكرر

اميركا: انتخابات في ظالل 
سماء ملبدة

كورونا: املوجة الثانية 
ليست قدرا

األمن العام: حماية الليرة حماية 
لالمن القومي

مئوية لبنان الكبير: 
املفوض السامي في بكركي
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