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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
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ل من الضرائب جورج معراوي: املستحقات ُتموَّ

نصري شمس الدين أمير القلوب

وزير الخارجية: إنفجار املرفأ أكبر من أّي حدث

أنطوان مسّرة ومحمد السّماك: أول استقالل بعد املئوية

اللواء عّباس إبراهيم:
مهمتنا األمن واإلستقرار

وشعارنا التضحية والخدمة
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تنظيف مجاري صرف مياه األمطار 
مشكلة سنوية

بهيج طّبارة: 
"كتابات في دولة القانون"

رئيس النادي الثقافي العربي: 
العرب أخذوا عنا فكرة املعرض

جائحة كورونا 
مّيزت بني الرجل واملرأة

التغذية: املعادن والفيتامينات 
في الفواكه والخضروات

اللواء سهيل خوري: 
الفروسية على السكة الصحيحة

إستعادة البطوالت املدرسية 
مرتبطة بمكافحة كورونا

تسلية

إلى العدد املقبل

كورونا قبل املوجة الثالثة: 
إقفال تام لم يقلص الجائحة

علي حمدان: إلغاء خط هوف 
ومعه التسويات

نقيب األطباء: القطاع أصيب 
بكارثة مع مغادرة 400 طبيب

مؤتمر دمشق للنازحني 
تبّنى خطة الحكومة اللبنانية

3 رؤساء يحكمون 
في البيت األبيض

وضع الحجر األساس 
ملعهد األمن العام في الدامور

شعبة الزوارق: 
تحّد بحري جديد لألمن العام

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة

فريد البستاني: 
نحو حوافز وإعفاءات ضريبية
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