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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

اللواء عّباس إبراهيم 
رمًا في واشنطن: مكَّ

لبنان الهّم األساسي 
واألولوية ملصالحه
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الحصانة لحماية املرافق العامة ال تعطيل العدالة 

نادر سراج: اللغة هّوية اإلنسان 

رئيس الجمهورية: سأقاتل إلجراء اإلصالحات

ترسيم الحدود البحرية: مفاوضات إستعادة الحقوق

سنة على 17 تشرين األول: 

ماذا حصل؟... 
ماذا بعد؟
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إحصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة

املدير العام للنقل: 
مرفأ بيروت يعمل بطاقته كلها

َمن يحمي العاصمة 
من أحالم التجار؟

التغذية: فوائد القهوة 
قلبت املعايير

اإلتحاد اللبناني لكرة القدم: 
املرحلة اإلستثنائية تحتم قرارات 

غير مسبوقة

كرة السلة بني سندان األزمات 
ومطرقة كورونا

تسلية

إلى العدد املقبل

17 تشرين األول: 
كيف بدأت وأين أضحت؟

كيف يفّسر علم النفس وعلم 
االجتماع الحراك وشعاراته

السّرية املصرفية 
حاجز أمام التدقيق

انتخابات أميركا: 
خبايا على الهوامش

حرب أرمينيا وأذربيجان: 
نزاع تاريخي معّقد

رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمر: لبنان يناضل ليبقى حّيًا

الدفاع املدني 
في قلب عاصفة اإلنفجار

فوج إطفاء بيروت: األضرار 
أعادتنا إلى الوراء عشرات السنني
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