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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
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اإللكتروني: الذباب 
منّصات بّث الكراهية 

أم جيل جديد من الحروب؟ 

وزير الطاقة: زيادة التعرفة تؤمن اإلستدامة

التهافت على طلب جوازات السفر إنحسر

مروان شربل: مع اقتراع املغتربني للنواب 128

سفير الصني: ال شروط سياسية نفرضها على لبنان

الرئيس ميشال عون:
واجبنا التمّسك 

باإلستقالل وتحصينه

اللواء عّباس إبراهيم: 
اإلرادة الوطنية 

منعت إسقاط الدولة
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وزير االقتصاد: 
نعمل على إصالحات طويلة اآلجال

الدراما اللبنانية 
في سنوات الحرب وما بعدها

االنتحار صرخة 
يطلقها 1100 شخص شهريًا

كيف نقضي عطلة صّحية 
في احتفاالت األعياد؟

فريق دينامو لبنان: 
كرة السلة عائدة إلى سابق عهدها 

العمالت الرقمية املشّفرة 
تجتاح الرياضة

تسلية

إلى العدد املقبل

لبنان أحيا العيد الـ78 لإلستقالل

وزير املهّجرين: هكذا 
سيتّم التحّول إلى التنمية الريفية

هيثم جمعة: في اقتراع 
املغتربني ثغر يجب تفاديها

كيف تضبط األحزاب جمهورها 
وتنظم مواقع التواصل؟

األونيسكو تكافح 
صناعة األخبار املضّللة

إستعداد دائم 
ملواجهة أصحاب القدرات

في مهب مفاوضات فيينا: 
سباق مع الوقت

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة
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