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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

ة  
من

لثا
ة ا

سن
 ال

 9
3 

د 
عد

  2
02

1 
ن 

يرا
حز

لبنان قصر مائي والدولة عطشى

طالل حيدر: بعلبك صارت شعري

غالب غانم وعصام سليمان: ضرب هيبة القضاء

األمن العام: إطالق برنامج مهارات التواصل  

رئيس الجمهورية  
لـ "األمن العام":

التغيير في 
صناديق اإلقتراع

• لم اوفر جهدا لتحقيق عودة 
   النازحني السوريني في لبنان
• بعض مواد الدستور تحتاج 

   بالفعل الى تفسير واضح
• التنازالت مطلوبة من الجميع 
   وما نحتاجه تسريع الحكومة

اللواء عّباس إبراهيم:
تحرير الجنوب 

كسر قاعدة املستحيل
ودحر عدّوا ال ُيقهر
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بروتوكول تعاون 
بني األمن العام وجامعتي الكسليك 

واللبنانية ـ الكندية

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزورة

رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية: 
من األفضل التخّلي عن سياسة الدعم

كيف نتخّلص من املوروث العائلي 
في أوالدنا؟

التغذية

األمني العام التحاد كرة السلة: 
عودة الالعب األجنبي قيد الدرس

تسلية

إلى العدد املقبل

غّسان مخيبر: 
فساد لبنان بنيوي

القاضي علي إبراهيم: 
العدلية في مرحلة عصيبة جدا

رئيس املجلس األعلى للجمارك: 
نظامنا يعود الى 62 عامًا

مدير الواردات والضريبة 
في وزارة املال: أثر التهّرب 

الضريبي مدّمر لالقتصاد

عليا عّباس: القرار السياسي 
حّل مكان القانون 

أنور يحيى: قانون مكافحة 
املخدرات لم ُيطّبق

املنّظمة الدولية للتقرير 
عن الديموقراطية: مكافحة 

الفساد بتطبيق القوانني
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