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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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معراوي: إستقرار الليرة يصّحح األجر

منتخب لبنان لكرة السّلة: إلى كأس العالم

وزير االقتصاد: قانون املنافسة أنهى "لوبي" التجار

املاكينات االنتخابية بني "التزييت" والترّيث

الءات وزير الداخلية 
بّسام مولوي:

• ال سياسي يجرؤ على القول 
  ال يريد االنتخابات

• ال خطر أمنيًا داهمًا، ومعدالت 
  الجريمة إلى تراجع

• ال وجود لداعش في الشمال
• ال انا وال الحكومة سنتدّخل 

   في قانون االنتخاب

ملف العدد:
الرواتب واألجور
ماذا ينتظرها؟

سفيرة السويد: 
على لبنان التوّصل إلى اتفاق 

مع صندوق النقد

آذار 2022 عدد 102 السنة التاسعة 
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داعش املندحر يقتات 
على الوقت والبؤس ليعود

املرأة في السلك األمني
 والعسكري: من األكثر تهميشًا 

إلى األكثر تأثيرا

إحصاءات الشهر والوثائق املزّورة

الجسم اإلعالمي املنهك 
يحّضر لالنتخابات

الصوم املتقطع إلتزام يتطلب 
دراية ومتابعة

األزمة األصعب في تاريخ 
كرة القدم اللبنانية

تسلية

إلى العدد املقبل

ماذا بعد تعليق الرئيس 
سعد الحريري عمله السياسي 

والنيابي؟

رئيس هيئة اإلشراف على 
االنتخابات: تعديل الصالحيات

وزير العمل: الواردات ال تسمح 
بسلسلة رتب ورواتب

رئيس املجلس االقتصادي 
واالجتماعي: تصحيح األجور في 

القطاع الخاص ضرورة

بشارة األسمر: الصناديق الضامنة 
في طريقها إلى اإلنهيار

الديبلوماسيون شركاء 
في تحّمل األعباء

االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
مفتوحة على املفاجآت
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