
عدد 98 - تشرين الثاني 2021

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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الهجرة من الدولة
متى الرجوع 

إلى الوطن؟

وزير الصناعة: التهريب يلحق ضررا كبيرا باالقتصاد

نضال األشقر: املسرح منّصة الحّريات

لغز نصاب مجلس النواب، كيف ُيحتسب؟

سفير األردن: مستعّدون لدعم لبنان في الطاقة

وزير الخارجية:
متفائل بترسيم 

الحدود البحرية "رابح رابح"

البانيا تكرّم اللواء عّباس إبراهيم: 
عمله رسالة 

تبّشر دومًا بالحّرية

ترشين الثاين 2021 عدد 98 السنة التاسعة 

آليات التحقيق العدلي 
تنعكس حكوميًا وأمنيًا 

وزير التربية: 
أساتذة جامعيون تركوا نهائيًا

... ونقيب األطباء:
2500 طبيب غادروا

بطرس لبكي: 
خطر الهجرة على الكيان

نسبة الهجرة اللبنانية 
األعلى في العالم

أسرار انتخابات العراق 
لم تنكشف فصولها

التطبيع العربي مع سوريا 
من البوابة األردنية

األمن العام: الكل معنيون 
بحفظ األمن السياسي
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... وشراكة مجتمعية 
تعّزز أمن الحدود

إحصاءات الشهر والوثائق املزّورة

أربعة ملفات 
أمام صندوق النقد الدولي

كيف ينّمي األهل 
الذكاء العاطفي في أوالدهم

امللح والصوديوم 
أضرارهما أكثر من فوائدهما

رئيس نادي شباب الساحل: 
تعاقداتنا صائبة

كرة القدم للسّيدات: 
مشاريع تطويرية

تسلية

إلى العدد املقبل


