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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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كيف يالقي لبنان اإلدارة األميركية الجديدة؟

الياس الرحباني: رحيل املسكون باملوت والنوتة

الجائحة بني اإلقفال العام وجبه التداعّيات

تفّشي كورونا يسابق قطاعات اإلستيعاب

سفير المانيا:
نتوّقع من السلطات 

اللبنانية تطبيق اإلصالحات 
بال تأجيل

الصحة إلتزام

اللواء عّباس إبراهيم:
نأمل في انحسار 

ما شهدناه من مآٍس

 شباط 2021 عدد 89 السنة الثامنة 
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دورة مشتركة بني األمن العام 
واليونيفيل: صنع القرار العسكري

محمد ملع: أزماتنا تتفاعل 
نتيجة األداء السياسي السلبي

آالن عون: قانون الشراء 
العام يضبط اإلنفاق

العالقات االجتماعية 
في زمن كورونا وما بعده

التغذية: مارس الرياضة وخفف التوتر 
وحّسن نظامك الغذائي

رئيسة نادي الراسينغ بيروت: 
تحّملت املسؤولية إلعادة الثقة

2020 األسوأ في تاريخ الرياضة 
املحلية والعاملية

تسلية

إلى العدد املقبل

الجائحة لم ُتهزم واللبنانيون 
على حافة الهاوية

نصف شعب لبنان 
تحت خط الفقر

تعديل الدستور دونه عقبات

مسعود معلوف: 
سيحتفظ األميركيون بدور 

الوسيط املسّهل

أسئلة ما بعد 
والدة خليجية جديدة

أوروبا 2021 
على طريق إعادة البناء

األمن العام: جهودنا لجعل لبنان 
حاجة دولية

... وتوقيع اتفاق تعاون صّحي 
مع منظمة فرسان مالطا
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