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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
 الرائد عال قاسم

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
5 

د 
عد

  2
02

1 
ب 

آ

سنة على 4 آب 
في إنتظار العدالة 

حقوق املودعني في ذّمة إعتراف الدولة بديونها

صاالت السينما في لبنان تصمد... ولكن

بعد ثمانية أشهر: التكليف عوٌد على بدء

كريم بقرادوني: األمن القومي في خطر

سفير فلسطين:
وثيقة مواطنة الشرف 

الفلسطينية للواء إبراهيم 
تقدير ووفاء

اللواء عّباس إبراهيم:
لبنان يمّر في أزمة وجودية

ال دولة بال عدل وعدالة

 آب 2021 عدد 95 السنة الثامنة 
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حرب باردة بني الواليات املتحدة 
وروسيا والصني

سيوف طالبان على مشارف كابول

لبنان إلى موجة جديدة من كورونا

األمن العام: قدرنا التضحية والصمود

تشيكيا تزّود األمن العام مركز 
تصوير شعاعي

إحصاءات الشهر والوثائق املزورة

التغذية: الدور السلبي 
للمشروبات السّكرية

املدير الفني لحكمة بيروت 
في كرة السلة: فخور بالنتيجة 

تسلية

إلى العدد املقبل

وزير األشغال: املرفأ ليس للبيع 
وإنقاذه مسؤولية الجميع

مدير املرفأ: 
إعادة إعماره تنتظر التمويل

العميد الياس البيسري: 
األمن العام مؤّسسة خدمات 

عامة بال تمييز

الدائرة األمنية في األمن العام: 
التصّدي لألزمات

وزير اإلتصاالت: القطاع 
من البنى التحتّية األساسية

الجسر: دور املؤّسسات 
العسكرية واألمنية أساسي

رئيسة مكتب األمم املتحدة 
للمرأة: سنضغط في االنتخابات 

لفوز أكبر عدد من النساء
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