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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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أقالم "األمن العام" في العدد املئة

معرض الكتاب العربي قد يعود في آذار

وزير الشؤون: نحتاج إلى خطة نمو اقتصادي شامل

نّجار وشكر عن القرار املجلس الدستوري

ملف العدد:
الفقر في لبنان

األرقام والحاجات 
والحلول

اللواء عّباس إبراهيم 
في جردة السنة:

• ال وجود لإلستقرار املالي واالجتماعي 
   قبل اإلستقرار السياسي

• أخشى ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي 
   ربطًا باإلستحقاق النيابي

•  االنتخابات النيابية يجب أن تجري 
    في موعدها

• اللبنانيون ال يريدون مجّددا العودة 
   إلى الحرب األهلية

كانون الثاين 2022 عدد 100 السنة التاسعة 
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مفاوضات ساخنة في فيينا 
وحرب باردة في العالم

تدشني "مركز أمن عام املفتش أول 
عبدالكريم حدرج اإلقليمي"

إحصاءات الشهر والوثائق املزورة

بركات: اإلتفاق مع صندوق النقد 
يحقق نمّوا إيجابيًا

كيف نتخلى عن اللحوم والدجاج 
واألسماك من دون خسارة املعادن 

والفيتامينات؟

كابنت منتخب لبنان لكرة السلة: 
لعدم اهدار فرصة بطولة العالم

اإلعداد الذهني في الرياضة ضرورة 

تسلية

إلى العدد املقبل

 اللواء عّباس إبراهيم: 
"املئة" حكمة... ال شيخوخة

رئيس الجمهورية 
لوفد األمن العام: آمل في 

تصحيح الوضع املؤلم

مقّرر األمم املتحدة للفقر: 
اإلفقار في لبنان معّمم

"اإلسكوا": 1% من ثروات أغنياء 
لبنان تنقذ 82% من الفقراء

عّجاقة: ال توصيف 
ملدى قساوة الفقر في لبنان

مقّلد: إنهيار النقد أكبر عامل 
في ارتفاع نسبة الفقر

االنتخابات النقابية: حماوة 
وإقبال ودور للمستقلني

"أوميكرون" يغزو والعالم حائر
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