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مواطنية صالحة وطن أفضل
متوز  2021عدد  94السنة الثامنة

وزيرة الدفاع:

مؤتمر دعم الجيش
مبادرة دولية إلبعاد املخاطر

سفيرة فرنسا:

الطبقة السياسية
تتحمّ ل مسؤولية التعطيل

اللواء ع ّباس إبراهيم
العائد من روسيا:

الفهرس
 20ديوان املحاسبة:
نتص ّدى للتلزيمات الصورية

• ينظر الروس إلى تأليف الحكومة
كمم ّر إلزامي لإلستقرار
• ال أحد يسعه تجاهل التأثير السلبي
للنزوح السوري
• من املفيد جدا ألوروبا تشجيع
عودة النازحني إلى املناطق اآلمنة
• مستمرّون في تنظيم عودة آمنة
وطوعية للسوريني في لبنان
امللف :الفساد يضرب في كل مكان

قانون العقوبات طريق وحيدة لحماية املستهلك

اإلستقالة من البرملان مناورة وتبادل رسائل

بيروت تقاوم باملسرح من تحت األنقاض

متوز  2021عدد  94السنة الثامنة

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  5000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم اول اإلداري حسان بركات
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
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

 58األمن العام يعتمد
املعايير الدولية ملكافحة الفساد

 22دياب يونس :تكامل النصوص
والنفوس واجب الوجوب

 62األمن العام اإللكتروني يتص ّدى
للحروب السيبرانية

 26الفساد الزراعي من غياب الرقابة

 64إحصاءات الشهر
والوثائق املزورة

 … 28والفساد الرياضي بال عقاب
 32الجمعيات األهلية
ملكافحة الفساد ومعركة
القوانني غير املط ّبقة
 36اللبنانيون يخالفون القانون
إلحساسهم بنقص وحرمان
 46مجلس اإلنماء واإلعمار:
الصرف الصحي ليس مسؤوليتنا
 50أي تغيير يحققه
الرئيس الجديد إليران

 74سياحة ناشطة تحضيرا للموسم
 84ازدياد السرقات والجرائم
بعد تدهور الوضع املعيشي
 88كيف تخفف التوتر
وتبعد شبح القلق؟
 90نادي دينامو لبنان:
إنقسام عمودي في الرياضة
 94تسلية
 98الى العدد املقبل

