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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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وزير الصناعة: ما يهمنا اإلستقرار املالي

الدراما في زمن كورونا: ضربة وباء

بقرادوني وفنيش: التعيينات بني اآللية واملحاصصة

 النصولي: ال مساعدات خالل مفاوضات صندوق النقد

اللواء عّباس إبراهيم:
حذاِر استغالل األزمات 

االقتصادية واالجتماعية

سفيرة إيطاليا:
يترتب علينا العيش 

مع كورونا فترة طويلة
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األمن العام: مواكبة للتعبئة 
ومساعدة وقائية

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزورة

ارتفاع األسعار فشل للمعالجات

نقيبة املمرضات واملمرضني: 
نخشى هجر املهنة

إليان عريضة: مصالحة اإلنسان 
مع جسده

وزيرة الرياضة: توزيع املساعدات 
سيكون أكثر دقة وموضوعية

هل يمنع كورونا االنتخابات 
الرياضية في موعدها؟

تسلية

الى العدد املقبل

اللواء عّباس إبراهيم 
معايدا العسكريني: لبنان 

سينتصر بشعبه

إبراهيم كنعان: البرملان ممّر 
إلزامي للخطة االقتصادية

ناجي البستاني: تحرير املراكز 
القضائية من حصرية طائفية 

أو مذهبية

كورونا يشّرع األبواب 
ويمتحن األمن الوطني

البلديات في معركة مواجهة 
تفشي الوباء

رئيس ديوان املحاسبة: 
ال لعقود التراضي

الديبلوماسية املتعددة الطرف: 
لبنان جزء من التعاون الدولي

حكومة العراق: 
مساكنة إيرانية ـ أميركية
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