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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

4 آب 2020
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خسائر املرفأ: ملياران ثابتان و4 مليارات مقّدرة

بيروت التراثية تحت اإلنفجار: َمن يحمي التاريخ؟

مرفأ بيروت: قصة تاريخ ال يرتوي

 قصر بسترس وقصر سرسق املكسوران

اللواء عّباس إبراهيم:
عيٌد بأية حال...

سفير مصر:
أزمة لبنان 

في أخطر مراحلها 
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"أمنك بأمان" مجلة إذاعية 
لألمن العام

إحصاءات الشهر والوثائق املزّورة

األول من أيلول 1920: 
لبنان يسترجع الجغرافيا

التأمني: الخسائر 
تجاوزت 500 مليون دوالر

التغذية: دقيق اللوز 
خّزان منافع صّحية

وائل عرقجي: ال مكان لي 
في دوري املوسم املقبل

منتخب لبنان في كرة القدم: 
مرحلة جديدة في ظروف استثنائية

تسلية

إلى العدد املقبل

محافظ بيروت: ال أولوية 
على عودة الناس إلى بيوتهم

الهيئة اللبنانية للطاقة الذّرية: 
انفجار املرفأ ليس بصاروخ

حّسان حالق: مرفأ بيروت 
يتقاطع عنده الشرق والغرب

العودة األوروبية 
إلى أزمات الشرق األوسط

كورونا غّيرت وجه الفقر 
في لبنان

نصف اللبنانيني بني فقير 
وأكثر فقرا

3 شهداء لألمن العام: 
اإلهمال جريمة

األمن العام يجبه كورونا 
والتالعب باملازوت والليرة

20

22

36

44

48

50

54

58


