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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
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سمير حمود: ودائع الناس ليست ضائعة

عام انهيار الثقافة في لبنان

لبنان 2020: وحدها األزمات في كل صوب

تعزيز حماية لبنان من األخطار السيبرانية

وزير الصّحة:
اللقاح في لبنان 

في شباط

فارس بويز:
الداخل مسؤول فسادا

أو تلكؤا

اللواء عّباس إبراهيم 
لـ "األمن العام":

• مؤمن بنهوض لبنان في خالل 
   سنة واحدة بعد استعادة الثقة

• األزمة السياسية رأس املعاصي 
    جّراء فقدان الثقة     

•  األزمة املالية واالقتصادية تنتج 
    أزمات أمنية أسبابها سياسية      

• القانون الدولي حّدد حقوقنا 
   ولذا نحتاج إلى مفاوضات ترسيم 

  القرار الحق

 كانون الثاين 2021 عدد 88 السنة الثامنة 
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ما بعد سنة كورونا 
واالنتخابات األميركية

إفتتاح غرفة العمليات اآلمنة 
بهبة دانمركية

دورة لألمن العام 
ملراقبة أماكن اإلحتجاز والسجون

التأديب العنيف لألطفال 
ستار للتربية

املسرح املدرسي في حياة الطفل

تغذية: األعشاب الشافية 
قد تغنيك أحيانًا عن األدوية

نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للكونغ فو: 
رفع املستوى وتحفيز الشباب

تسلية

إلى العدد املقبل

اللواء عّباس إبراهيم معايدا 
العسكريني: كطائر الفينيق 

نخرج من تحت الرماد

ثالث حكومات في عام: 
ُتصّرف، لم تولد، متعثرة

على شفا إنهيار الهيكل: 
إنكماش اقتصادي وتضّخم 

إستهالكي

املبادرة الفرنسية 
معّلقة في إنتظار العهد 

األميركي الجديد

ناصيف حّتي: يحتاج الحّل 
إلى جراحة ال إلى مراهم

بترا خوري: كورونا 
انتصر علينا نتيجة الضغوط 

االقتصادية واملعيشية

عالم عربي بني عامني
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