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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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تراجع بعد َحراك

منّسقة األمم املتحدة: يمكن الحكومة وقف اإلنهيار

سمير حبشي: ال سينما بال دعم الدولة

رفع الحصانات بني الدستور والتسويات

تأثير املناخ على الثروات املائية والحرجية

وزير الداخلية 
في األمن العام:
األمن والقانون
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روجيه ملكي: 
لم يعد لدينا نظام مصرفي

لويس حبيقة: رفع الدعم سلبي 
لكن حسناته ترافق اإلستقرار

أّي واقع ينتظر التالمذة 
ذوي االحتياجات الخاصة؟

مستقبل الشرق االوسط 
بني طموحات الدول الكبرى 

وتداعيات كورونا

الفيتامينات واألحماض الدهنية 
تعّزز ذاكرتك

رئيس النادي الرياضي: 
لم أحسم خياري لوالية جديدة

كرة الصاالت رياضة شعبية 
تنافس الفوتبول

تسلية

إلى العدد املقبل

 اللواء عّباس إبراهيم: 
ال سيناريو لتطيير االنتخابات 

وهي في موعدها

الرئيس نجيب ميقاتي 
في السرايا للمّرة الثالثة

فادي قمير: نحتاج إلى تنفيذ 
الخطة العشرية

نجاة رشدي: تغّير املناخ 
في لبنان تهديد مضاعف

لبنان غير قادر على جبه 
تفٍش جديد لكورونا

قّمة بغداد: 
الحصاد بعد االنتخابات

األمن العام ساهم في استقدام 
النفط العراقي منعًا للعتمة 

احصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة
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