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 يصــدر العــدد الثانــي مــن املجلــة عربونــا جديــدا عــن رغبــة بلديــة بــرج البراجنــة الدائــم 
ــا  ــل لن ــذي يمث ــل ال ــذا العم ــدي، ه ــل البل ــار العم ــم ىلع أخب ــم ، وإطالعك ــل معك للتواص
جميعــا جســر العبــور نحــو اإلنمــاء والتقــدم لبلدتنــا البــرج الحبيبــة . اإلنمــاء الــذي يتحقــق 

فقــط بالتعــاون وبالعمــل املشــترك الــدؤوب .
إننــا بعــون اهلل ودعمكــم نتابــع تحقيــق األهــداف التــي رســمناها ، فمــذ تولينــا مهامنــا 
ــس  ــا بنف ــنتابع واجبن ــاالت، وس ــة يف كل املج ــاريع اإلنمائي ــن املش ــد م ــا العدي حققن
الــروح امللتزمــة وذات الشــفافية واملصداقيــة، ألننــا نؤمــن أن العمــل البلــدي ال يســتقيم 

ــزام والشــراكة . إال بالصــدق واإللت
ال يخفــى ىلع أحــد أن العوائــق والصعوبــات التــي نواجههــا ليســت بقليلــة، ونحــن نعمــل 
يف منطقــة تعانــي مــا تعانــي مــن املشــكالت اليوميــة الســكانية واإلجتماعيــة والبيئيــة 
والتــي تســتدعي منــا جهــودا جبــارة قــد يصعــب علينــا أحيانــا احتواؤهــا، إال أننــا نمضــي 
ــا  ــي تاريخه ــا لتحاك ــة بأهله ــرج البراجن ــي ب ــو أن ترتق ــد وه ــا واح ــات وإرادة، وهدفن بثب

املجيــد .
أهلنــا الكــرام، إن العمــل الــذي نقــوم بــه ليــس بســهل يف ظــل الظــروف الحاليــة، وهــو 
يتطلــب الكثيــر مــن التعــاون والتكاتــف، لذلــك فإننــي أكــرر رجائــي منكــم جميعــا وأهيــب 
ــن  ــا ومؤسســاتنا وردع كل م ــا ومرافقن ــة شــبابنا بالعمــل واملحافظــة ىلع مقدراتن بكاف

يقــوم باإلعتــداء ىلع املمتلــكات العامــة .
ــل  ــر أفض ــل حاض ــن أج ــم م ــا بيدك ــا، يدن ــم واجبن ــم، خدمتك ــا معك ــى ىلع عهدن نبق
ومســتقبل أجمــل، ونحــن لكــم آذان صاغية، أبوابنــا وقلوبنــا مفتوحة لشــكواكم ومطالبكم.
أخيــرًا ، أتوجــه بعميــق الشــكر والتقديــر لجهــود جميــع أعضــاء املجلــس البلــدي، فبفضــل 

مؤازرتهــم أنجــز مــا أنجــز، ونتابــع ســويا بعــون اهلل ورعايتــه.

رئيس بلدية برج البراجنة
املحامي عاطف حسن منصور 

هــذه النشــرة تعنــى بشــؤون بلــدة وبلديــة بــرج البراجنــة وهــي محاولــة إلظهــار األعمــال 
ــة  ــاء والبيئ ــة والكهرب ــغال والزراع ــة كاإلدارة واألش ــة كاف ــام البلدي ــا أقس ــوم به ــي تق الت
والشــرطة والصحــة واملكتبــة العامــة واملفــرزة الصحيــة وتعــرض معظــم األنشــطة 
الرياضيــة والثقافيــة إضافــة إلــى أخبــار املجتمــع املقيــم وأخبــار املهاجريــن مــن أبنــاء 
ــدة  ــم البل ــن معال ــٍم م ــة ىلع َمعَل ــا الالحق ــرة يف أعداده ــتضيء النش ــا س ــدة . كم البل
وشــخصية العــدد وشــهيد مــن بلدتــي . وســيكون هنــاك منبــر حــر وزاويــة ســؤال وجــواب 
يتعلــق بالثقافــة البلديــة . وإســهاما منهــا يف إيجــاد فــرص عمــل ســيكون هنــاك بــاب 
للتوظيــف حيــث َيعــرض فيــه طالبــو الوظائــف مــن الشــركات التــي ترغــب بالتوظيــف أو 

ــك مــن أجــل توفيــر فــرص عمــل للمحتاجيــن . األفــراد الراغبــون بالعمــل وذل
لذلــك ، نأمــل مــن أهلنــا تزويدنــا باملعلومــات املطلوبــة إن لجهــة أخبــار املجتمــع البرجي 
) زواج / والدة / وفيــات ..( وكذلــك تزويدنــا بأخبــار املهاجريــن ممــن تركــوا بصمــة مميــزة 
يف بــالد املهجــر .. كمــا نأمــل مــن املؤسســات والشــركات طالبــة وظائــف أيضــا تزويدنــا 

بمتطلباتهــم علنــا بذلــك نخفــف مــن أزمــة البطالــة .
نأمــل أن تكــون » النشــرة » عنــد حســن ظــن الجمهــور وأن تكــون مســاحة للتفاعــل فيمــا 

بيــن البلديــة والنــاس .

نائب رئيس بلدية برج البراجنة
األستاذ زهير محمد جلول

النشرة / كلمة نائب رئيس البلديةاإلفتتاحية / كلمة رئيس البلدية
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حراسة قبل بدء الدراسة
      مــا مــن ديــٍن مــن األديــان، إال وكان يف ســبيل االيمــان، االيمــان بخالــق الســماوات واألرض 

وبــاٍد للزمــان كل زمــان، وللمــكان كل مــكان، وصانــع لالنســان كل انســان.
      ومــا مــن ديــن إال وكانــت رســالته املحبــة ال املســبة. ومــا مــن كتــاب مــن كتــب القداســة 
إال وكانــت غايتــه االبتعــاد عــن النجاســة... واالنقيــاد باتحــاد إلــى االتفــاق ال الــى االفتــراق 
وإلــى االتصــال ال إلــى االنفصــال.. وإلــى ســماع صــوت الضميــر.. ال صــوت عــداه أو خــاله إال مــن 

اصــوات التســنحير والتخميــر او التحقيــر...
      فهل وجدتم دينًا نادى بغير السالم؟

      أم هل سمعتم نبيًا قد أوصى بالحرام؟
وهــل.. كانــت صفحــة مــن صفحــات الكتــب الســماوية إال وناشــدت االنســان ان يكــون إنســانًا 
وهبــه اهلل نعمــة العقــل وحــذره مــن شــقو الجهــل وزوده عــن دون غيــره مــن املخلوقــات 
بقمــة البحــث عــن الــذات وبقــوة العلــم واالعــالم وهبــة الفهــم واإلفهــام وحــق الســؤال 

واالســتفهام وهمــة التأمــل يف اســرار الحيــاة وبشــقوة الخــوف مــن جهــل املمــات..
      مــا مــن ديــن... إال كان لالنســان خطــًا للتصحيــح النقــي ال للتصحيــح الشــقي.. وللطهــارة 

الذهنيــة الشــريفة ال للخســارة الفكريــة النحيفــة الســخيفة..
      مــا مــن دعــوة إال وأطلقــت املنــادات وأقــرت بأعظــم الشــهادات وأطلقــت االنــذار بــأن 
ــاوون يف  ــعور متس ــوب وش ــاب قل ــاس أصح ــن الن ــون م ــل ان تك ــار ب ــن األحج ــون م ال تك
وجودنــا.. متحــدون يف لــون دمائنــا متســاءلون عــن البدايــة غارقــون يف تحليــل مــا بعــد 

النهايــة.. متفقــون اننــا جــزء مــن دنيــا، راحلــون عنهــا الــى دار عليــا..
عين تراك... وال تراها

وأذن تسمعك دون أن تصيح.
وصوت فيك يناديك بصمت الى الرحمة والسماح 

والى العفو والصالح والى الثبات مهما كانت اعاصير الرياح... هذا هو جوهر اهلل.

     إال أن االنســان قــد تــاه... ونســي ان مــا مــن نبــي أتــاه.. إال ليكــون لقــوة الخالــق الناطــق 
ــان  ــر إنس ــانًا غي ــىء انس ــه الخاط ــة منطق ــون يف محدودي ــميع، ال أن يك ــه س يف داخل
ــارة.  ــة نض ــأن الحنال ــد ب ــارة، ويعتق ــارة حق ــم الحض ــيان، يفه ــاطىء النس ــًا ىلع ش مرمي

ويجعــل اقــدس االقــوال افعــال تجــارة. 
     فماذا بقي للمعلم، وكل األنبياء معلمون..

بقي له قول يختصر املشكلة الكبرى يف مجموعة كلمات صغرى
  

رئيس لجنة التربية يف بلدية برج البراجنة 
حسن بديع عمار

املقال / كلمة رئيس لجنة التربية
التبجيــال وفيــه  للمعلــم  قــم 
الــذي مــن  اجــل  أو  أشــرف  أعلمــت 
معلــٍم خيــر  اللهــم  ســبحانك 
ظلماتــه مــن  العقــل  هــذا  أخرجــت 
مرشــدًا موســى  بالتــوراة  أرســلت 
محمــدًا البيــان  ينبــوع  وفجــرت 
اخالقهــم القــوم  اصيــب  واذا 

رســوال يكــون  أن  املعلــم  كاد 
وعقــوال؟ أنفســًا  وينشــىء  يبنــي 
االولــى القــرون  بالقلــم  علمــت 
ســبيال املبيــن  النــور  وهديتــه 
االنجبــال فعلــم  التــول  وابــن 
التنزيــال ونــاول  الحديــث  فســقى 
وعويــال مأتمــا  عليهــم  فأقــم 

الشاعر أحمد شوقي
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قسم األشغال أواًل
يقــوم قســم األشــغال بأعمــال صيانــة األرصفــة وبنــاء التصاويــن وبعــض 
أعمــال التزفيــت إضافــة إلــى صيانــة تمديــدات ميــاه الشــفة واملجــاري 
يلــي  وفيمــا  وغيرهــا  واملصــايف  الريغــارات  وتركيــب  وتصنيــع  الصحيــة 
جــردة باألرقــام ملــا تــم خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن العــام 2018 :

تقرير األشغال:

مجاري صحية: صيانة وتمديد وتسليك 251 مهمة / بطول 874 متر
ريغارات:  تصنيع وتركيب وصيانة وتنظيف وتسليك : 4453 مهمة
مصايف:  تصنيع وتركيب وصيانة وتنظيف وتسليك : 1790 مهمة

مياه شفة: صيانة وتمديد 264 مهمة / بطول 1022 متر
بورديرات: صيانة ودهان وتركيب : 5973 مهمة / بطول 3037 متر

أوتاد: تصنيع وتركيب وإزالة 403 وتد / دهان 320 وتد
أرصفة: تبليط صيانة وإنشاء : 57 مهمة / مساحة 1578 متر مربع

تصاوين وحوائط: 344 مهمة / مساحة 44889 متر مربع
تزفيت: 200 مهمة / مساحة 13424 متر مربع

رفع ريغارات ومصايف بسبب التزفيت: 136 مهمة
رفع ردميات وصلبيات: 479 مهمة

أشغال باطون مختلفة: 19 مهمة / مساحة 337 متر مربع
أشغال مختلفة : 641 مهمة / طول 103 متر / مساحة 1279 متر مربع
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أهم األعمال: 

إزالة الردم الناتج عن انهيار مبنى قرب البلدية.

املســاعدة يف فتــح طريــق نزلــة مستشــفى الرســول األعظــم )ص( نحو ســاحة 
ــكة. عين الس

العمــل ىلع توســعة طلعــة الكوكــودي مــع زرع أوتاد لتحديد مســارات الســيارات 
وإنشــاء أرصفــة وبنــاء حوائــط دعــم وبناء غــرف لحاجــز الجيــش اللبناني.

قسم الزراعة ثانيًا
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يعمــل قســم الزراعــة ىلع تشــحيل وتشــجير وري املزروعــات وصيانــة وإنشــاء الحدائــق 
وصيانــة وإنشــاء الوســطيات والفطائــر وذلــك بهــدف زيــادة املســاحات الخضــراء يف برج 
ــر والشــالالت التــي نفذهــا  البراجنــة كمــا ويعمــل ىلع تجميــل شــوارع البــرج بالنوافي
قســم الزراعــة ورش املبيــدات ملكافحــة الحشــرات .واملعلومــات التاليــة تبيــن باألرقــام 

مــا تــم عملــه منــذ بدايــة العــام 2018 ولغايــة نهايــة شــهر حزيــران 2018

تقرير الزراعة:

شجر وشتول وغازون: 1231 مهمة / تشحيل 3500 شجرة / إزالة 93
حدائق: الصيانات 88 مهمة / تشجير حدائق وشتول وغازون 1292 مهمة 

أحواض: الصيانات 105 مهمات / تشجير وشتول وغازون 1428 / إنشاء 2
نوافير: الصيانات 20 مرة / إنشاء 4 نوافير

ري : 24350 برميل

أهم األعمال التي قام بها القسم :
 

تشجير شارع نادي األنصار بالكامل
تشجير شارع الورود

تشجير شارع خديجة همدر
تشجير شارع جامع العرب

تشجير شارع القيادة
تشجير شارع الدكتور حسني جلول / فرنسبنك

إنشاء حديقة تحت جسر الكوكودي
إنشاء حوض يف أول شارع حسين درويش عمار

زرع 300 شجرة كوكوس يف شارع عبد الناصر

إنشاء شالل مع حوضين يف شارع جامع العرب

ــوراء،  ــادي والح ــا اله ــة حديقت ــي بصيان ــة يعتن ــم الزراع ــى أن قس ــارة إل ــع اإلش م
هاتــان الحديقتــان متنفســا ألهالــي وســكان املنطقــة وتقــام فيهمــا العديــد مــن 

ــا. ــة وغيره ــة والترفيهي ــطة الرياضي األنش

إنشاء 3 نوافير تحت جسر الكوكودي
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قسم الكهرباء ثالثًا
ــاب  ــل غي ــيما يف ظ ــة ال س ــال الصيان ــن أعم ــر م ــاء بالكثي ــم الكهرب ــوم قس يق
ــة بســد هــذه الثغــرة مــن أجــل خدمــة  ــك تقــوم البلدي ــة . لذل متعهــد الصيان
أهلنــا. وفيمــا يلــي أبــرز األعمــال خــالل الســتة أشــهر األولــى مــن العــام 2018:

تقرير الكهرباء:

أجهزة اإلنارة: صيانة 65 مهمة / تركيب وفك 175 مرة
شبكة اإلنارة: صيانة 136 مهمة / تمديد 2239 متر

أعمدة اإلنارة والكهرباء: صيانة 82 مهمة / فك وتركيب 99 مرة
كونسول: صيانة 18 مرة / فك وتركيب 110 مرات

تنظيم كابالت وفك وتركيب: 48700 متر
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قسم البيئة رابعًا
مــن أجــل بيئــة أنظــف تقــوم املفــرزة البيئيــة بحمــالت نظافــة وشــطف شــوارع 
عاألبنيــة  ســولو  حاويــات  وزعــت  كمــا  الكهربــاء  أعمــدة  ىلع  ســلل  وتركيــب 
الســكنية يف العديــد مــن شــوارع بــرج البراجنــة بهــدف إلغــاء املكبــات األرضيــة.
قامــت املفــرزة البيئيــة خــالل األشــهر الســتة املنصرمــة مــن العــام 2018 باألعمــال التاليــة:

تقرير البيئة:

حمالت كنس الشوارع: 53 شارع / 27 مرة
رفع ردم: 50 نقلة

رفع صلبيات: 418 نقلة
تركيب سلل أعمدة: 612 سلة عمود

توزيع سولو يف 6 شوارع ىلع األبنية: 116 سولو
تنظيف مقابر وساحات وبور وخيم: 229 مرة
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قسم الشرطة خامسًا
يعمــل قســم الشــرطة يف بلدية برج البراجنة ىلع تنظيم الســير وإزالــة املخالفات 
املختلفة ومســاعدة املفرزة الصحية واألشــغال يف بعض األعمال. وفيما يلي جدول 
يبيــن حجــم األعمــال التــي قام بها قســم الشــرطة خالل النصف الســنة لعــام 2018.

تقرير الشرطة:

مالحظاتالعددنوع العمل

15إزالة إكسبرسات

حوالي 1000إزالة أوتاد وعوائق

حوالي 60إزالة بسطات

حوالي 50إزالة كيوسك

حوالي 500 لوحةإزالة لوحات إعالنية

حوالي 60إزالة سيارات خردة

290 حالةإزالة تعديات ىلع األمالك العامة

98 مخالفةإزالة مخالفات بناء وخيم

25 محضرعدد محاضر مخالفات البناء

150 محضرعدد محاضر مخالفات السير

حوالى 500 إنذارعدد اإلنذارات املختلفة
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املفرزة الصحية سادسًا
ــد ىلع 654 مؤسســة  ــا يزي ــة ومتابعــة م ــق املفــرزة مســح ومراقب يقــع ىلع عات
غذائيــة تقــع كلهــا ضمــن نطــاق بلديــة بــرج البراجنــة ، للتأكــد مــن تطبيــق معايير 

ســالمة الغــذاء يف هــذه املؤسســات . 
ومــن املفيــد اإلشــارة إلــى أن املراقبيــن الصحييــن يف املفــرزة يخضعــون بشــكل 

دائــم لــدورات تدريــب لإلطــالع ىلع كل جديــد يف هــذا العالــم .
أما عمل املفرزة فـنخـتصره بما يلي :

تقرير املفرزة الصحية

ــات ىلع  ــذه املؤسس ــن ه ــات ع ــال كل املعطي ــم إدخ ــل، وت ــكل كام ــح بش ــاز املس انج
ــذه  ــع ه ــة م ــة املتابع ــم اآلن مرحل ــة ، ويت ــرزة الصحي ــص للمف ــر مخص ــج كمبيوت برنام

املؤسســات .
إقفال بعض املؤسسات لفترات محددة لحين تسوية وضعها .

ــة  ــال التجاري ــم واملح ــن املطاع ــد م ــة للعدي ــة الصالحي ــدة ومنتهي ــواد فاس ــالف م إت
الغذائيــة .

دعوة أصحاب املؤسسات الغذائية لتعريفهم ىلع برنامج سالمة الغذاء .
التواصــل مــع وزارة الصحــة ووزارة اإلقتصــاد يف بعــض األحيــان مــن أجــل املســاعدة يف 

إقفــال بعــض املؤسســات .
ــة والتنســيق  ــة الجنوبي ــات الضاحي ــة التابعــة إلتحــاد بلدي ــرزة الصحي ــع املف التعــاون م

ــات. ــض املهم ــا يف بع معه
جدول يبين حجم أعمال املفرزة املنفذ خالل فترة الستة أشهر من العام 2018:

مالحظاتعدد املهماتنوع املهمة

987 زيارةعدد الزيارات

512 مؤسسةعدد املؤسسات قيد املتابعة

22 إنذارتوجيه إنذار وتعهد

12 محضرمحاضر تلف بضاعة فاسدة

3 قراراتقرارات إقفال

3 قراراتقرارات إعادة فتح
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مركز الرعاية 
الصحية األولية سابعًا

ــن  ــر م ــة الكثي ــرج البراجن ــة ب ــة يف بلدي ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــدم مرك يق
ــا  ــي يتطلبه ــل الت ــدم والتحالي ــر ال ــوارئ ومختب ــة الط ــة وخدم ــات الطبي الخدم
العمــل الطبــي يف بعــض األحيــان وبأســعار زهيــدة كمــا ويقــدم خدمــات خاصــة 
ــة  ــع وزارة الصح ــاون م ــز يتع ــره أن املرك ــر ذك ــل، والجدي ــاألم والطف ــة ب للعناي
ــر  ــالت األكث ــات العائ ــج خدم ــق برنام ــة لتطبي ــؤون اإلجتماعي ــة ووزارة الش العام

فقــرا. وفيمــا يلــي جــدول يبيــن حجــم األعمــال التــي يقــوم املركــز :

مركز الرعاية الصحية األولية:

مالحظاتالعددالتوصيف

13907 معاينات13126 مريضعدداملرضى

2411 طفلتلقيح أطفال

6069 دواءتوزيع أدوية مجانية

1854 فردا332 عائلةبرنامج العائالت األكثر فقرا

ونشير إلى أن املركز أقام أياما طبية لفحص الزجاجة وغيرها
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مركز العالج الفيزيائي ثامنًا

قاعــة عــالج األمــراض العصبيــة كأمــراض الشــلل الشــقي أو النصفــي أو الدماغــي . 
وهــي مجهــزة بأســرة خاصــة وماكينــات مســاعدة ىلع الحركــة والوقــوف وتحســين الوزن. 

قاعــة الرياضــة وهــي مجهــزة بــآالت للمشــي ورفــع األوزان لتأهيــل املصابيــن بإصابــات 
الحركــة العضليــة والرياضيــة.

غرفتــان الســتقبال املرضــى ) نســاء / رجــال ( تحتــوي ىلع خمســة أســرة عالجيــة 
وماكينــات للعــالج الكهربائــي يتــم فيهــا عــالج مشــاكل العمــود الفقــري وآالم املفاصــل.

إن مركز العالج الفيزيائي لبلدية برج البراجنة مؤلف من عدة أقسام :

إضافــة إلــى العمــل العالجــي للمركــز ، يقوم ملركــز بتنظيم نــدوات خاصــة بالعالج 
الفيزيائــي ومؤتمــرات للمعالجيــن الفيزيائيين يف لبنــان والوطن العربي.

العددنـوع األعـمـال

 483 مريضاعـدد الـمـرضـى

 2214 جلسةعدد الجلسات العالجية

 61 شخصعدد أفراد الحاالت اإلجتماعية التي تم مساعدتها

 395 جلسةعدد الجلسات للحاالت اإلجتماعية الخاصة

 5.216.000 ل لقيمة املساعدات والتخفيضات والتوصيات

املكتبة العامة تاسعًا
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املكتبــة العامــة لبلديــة بــرج البراجنــة هــي املكتبــة العامــة الوحيــدة يف بــرج 
البراجنــة حيــث يمكــن أن يســتفيد منهــا أكثــر مــن 35000 تلميــذ يف مختلــف 
املراحــل مــن الروضــات حتــى الجامعــي واملهنــي. يف املكتبــة قســم مخصــص 
لألطفــال وقســم إلكترونــي لإلســتفادة مــن خدمــة االنترنــت وقســم مخصــص 
ــام  ــث تق ــايف حي ــيط ثق ــز تنش ــن مرك ــارة ع ــة عب ــد. املكتب ــالت والجراي للمج
العديــد مــن األنشــطة ال ســيما لألطفــال وبالخصــوص خــالل الصيــف حيــث تنفــذ 
ــالل  ــة خ ــن للمكتب ــدد الزائري ــغ ع ــد بل ــة. وق ــة متنوع ــطة صيفي ــج ألنش برام

النصــف األول مــن عــام 2018 حوالــى 9000 زائــر. وأقيــم 42 نشــاطا مختلفــا.
والجديــر ذكــره أن تعاونــا مســتمرا مــا بيــن بلديــة بــرج البراجنــة وجمعيــة النــور 
للتربيــة والتعليــم ) مــدارس: اإلمــام الرضــا، الســيدة الزهــراء، مدرســة وثانويــة 
اإلمــام الصــادق( ومعهــد ومركــز املياديــن تــم البــدء بــه من خالل نشــاط أســبوع 
املطالعــة والنشــاط عبــارة عــن ورشــة عمــل حــول أهميــة املطالعــة تعطــى من 
قبــل األســتاذة ريمــا يونــس حيــث شــاركت عــدة مــدارس منهــا مدرســة األميــر، 

مدرســة الســيدة الزهــراء، الليســيه باتريــوت ومدرســة التكامــل. 
إضافــة إلــى مؤتمــر حــول الصعوبــات التعلميــة ونشــاطا ىلع مســتوى لبنــان 

حــول اللغــة الفرنســية.

تقرير املكتبة العامة:

إن اللجنــة اإلجتماعيــة يف بلديــة بــرج البراجنــة تقــوم بجهــد كبيــر ملســاعدة 
ــن  ــعدنا أن نبي ــا . ويس ــة له ــات املتاح ــن اإلمكان ــك ضم ــة وذل ــي املنطق أهال
حجــم وقيمــة هــذه املســاعدات املاليــة املباشــرة أو العينيــة كاألدويــة ونفقات 

اإلستشــفاء وغيرهــا.

تقرير اللجنة اإلجتماعية:

تقرير اللجنة اإلجتماعية عاشرًا

العددتوصيف الحاالت التي يتم مساعدتها شهريا

48 شخصاأمراض مستعصية / سرطان - غسيل كلى - إعاقة ...

99 شخصاأمراض مزمنة / ضغط - سكري ..

69 شخصاحاالت إجتماعية / فقر شديد / عوز / فقدان املعيل ...

ــاالت  ــى الح ــت إل ــي قدم ــرة الت ــة املباش ــاعدات املالي ــم املس ــى حج ــير إل ونش
املشــار إليهــا أعــاله تناهــز الـــ 100 مليــون ليــرة عــن فتــرة الســتة أشــهر األولــى 
ــاالت  ــة وح ــة واألدوي ــاعدات الطارئ ــن املس ــك ع ــي 2018 . ناهي ــام الحال ــن الع م

ــا. ــفاء وغيره اإلستش
إن اللجنــة اإلجتماعيــة وقبــل تقديــم املســاعدة تقــوم ببحــث إســتقصائي 
وزيــارات منزليــة إلــى املعنييــن باملســاعدة مــن قبــل أخصائيــة إجتماعيــة وتمــأل 
ــا. ــاعدات ىلع ضوئه ــة املس ــدد قيم ــتمارات وتح ــدرس االس ــة وت ــتمارة خاص إس

حاجتك للفقراء أشد من حاجتهم إليك ، هم يحتاجونك لدنياهم ، وأنت 
تحتاجهم آلخرتك.

هدفنا تقديم العون املستطاع للحفاظ ىلع كرامة وعزة أهلنا ورائدنا القول املأثور:
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أنشطة جهاد البناء حادي عشر
ضمــن مشــروع حاضنــة األعمــال تقيــم بلديــة بــرج البراجنة وجمعيــة جهــاد البناء 
اإلنمائيــة دورات تدريبيــة وورش عمــل عديــد لإلخــوة واألخــوات يف اإلختصاصــات 
التاليــة: لإلخــوة: تمديــدات كهربائيــة وتدفئــة وتبريــد وصيانــة خليــوي وأجهــزة 
إنــذار ولألخــوات: كروشــيه وتطريــز يــدوي ورســم ىلع الزجــاج وتزييــن بالونــات 
تشــكيل وتزييــن الشــوكوال وصناعــة الحلويــات العربيــة. وقــد شــارك أكثــر مــن 
300 أخ وأخــت لغايــة حزيــران 2018. والجديــر بالذكــر أن كل الــدورات وورش العمــل 
مجانيــة ومدعومــة مــن بلديــة بــرج البراجنــة . تقــام الــدورات يف حاضنــة األعمال 

يف املركــز الصحــي اإلجتماعــي لبلديــة بــرج البراجنــة – الرويــس. 

تقرير جهاد البناء:
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مركز الدفاع املدني ثاني عشر
الجمهورية اللبنانية         

وزارة الداخلية والبلديات           
املديرية العامة للدفاع املدني              

مركز املتن الجنوبي الساحلي اإلقليمي

تأســس مركــز الدفــاع املدنــي العضــوي يف بــرج البراجنــة عــام 1978 بموجــب طلــب 
ــى  ــن حت ــك الحي ــذ ذل ــة ، ومن ــى وزارة الداخلي ــا ال ــة وأعضائه ــس البلدي ــن رئي م
عــام 2012 ونظــرًا للجهــود واملثابــرة والتضحيــات التــي قدمهــا عناصــر هــذا املركــز 
واهتمــام املجلــس البلــدي ودعمــه صــدر قــرار عــن املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي 
بتحويــل املركــز مــن عضــوي الــى اقليمــي وأصبــح يضــم عــدة مراكــز تابعــة لــه )حــارة 

حريــك ، الغبيــري-1- ، الغبيــري-2- باإلضافــة الــى الشــويفات ( ...
ــذ عــدة مهــام خاصــة باالطفــاء واالســعاف واالنقــاذ باالضافــة  ــز بتنفي يقــوم املرك
الــى تقديــم دورات التدريــب  والتوجيــه للمــدارس والجامعــات واملصانع واملؤسســات 
بهــدف نشــر ثقافــة  التوعيــة بيــن شــرائح  املجتمــع، ونجاحهــا يف تعزيــز قــدرات 
املواطنيــن لتمكينهــم مــن التدخــل عنــد نشــوب حريــق واعتمــاد الخطــوات 
الســليمة الخــالء املــكان الــذي يتواجــدون فيــه عنــد حــدوث مــا يســتوجب ذلــك. 
تعبئــة  يمكنهــم  املجانيــة  التدريــب  دورات  مــن  باالســتفادة  للراغبيــن 
الرســمي،  االلكترونــي  موقــع  ىلع  موجــودة  تدريبيــة  دورة  طلــب  اســتمارة 
بغرفــة  االتصــال  املواطنيــن   االخــوة  ونذكــر   www.civildefence.gov.lb
طــارئ. أي  حــدوث  بحــال   125 املجانــي  الرقــم  ىلع  املركزيــة   العمليــات 

نضع أمامكم تقريرا موجزا بعدد املهمات التي نفذت من تاريخ 2018/1/1 لغاية 2018/6/1:

إسعاف 325 مهمة بين نقل مريض وحوادث سير
عمليات إنقاذ 4 مهمات 

إطفاء 104 مهمات 
دورات تدريبية 6 دورات
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ملف األنشطة ــة وبالتعــاون ثالث عشر ــرج البراجن ــة ب ــام املــدارس ، أقامــت بلدي ــة أم ــوان الســالمة املروري تحــت عن
مــع ال UNDP و املجلــس الوطنــي للســالمة املروريــة ووزارة الشــؤون اإلجتماعيــة ورش عمــل 
للتالمــذة واملعلميــن واألهالــي يف املــدارس الرســمية يف بــرج البراجنــة مــن أجــل تطبيــق 
برنامــج » مشــروع تحســين الســالمة املروريــة يف بــرج البراجنــة » وبالخصــوص أمــام املدارس 
ــراءات  ــاذ إج ــيتم اتخ ــة س ــل التوجيهي ــى ورش العم ــة إل ــى باإلضاف ــة أول ــمية كمرحل الرس

ميدانيــة أمــام املــدارس كوضــع مطبــات وإشــارات ضوئيــة وتوجيهيــة أمــام املــدارس .....

السالمة املرورية

أقامــت بلديــة بــرج البراجنــة  أمســية شــعرية بعنــوان » القــدس لنــا » حيــث شــارك كل مــن 
الشــعراء الســادة : أمــل طنانــة -عــزت العنــان - مفيــد منصــور - ربــاب املوســوي - محمــد باقــر 

جابــر و حســين املقــداد . قــدم الشــعراء الشــاعر علــي عبــاس.

أمسية شعرية »القدس لنا«

الشاعر عزت العنان

الشاعر مفيد منصورالشاعرة أمل طنانة
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تخليــدًا لذكــرى عيــد املقاومــة والتحريــر الثامــن عشــر وتمجيــدًا لبطــوالت وتضحيــات الشــعب 
الفلســطيني املظلــوم.

أقامــت بلديــة بــرج البراجنــة بتاريــخ 25 أيــار 2018 وبالتعــاون مــع جمعيــة » رجــع زنــاد« أمســية 
شــعرية يف قاعــة املــودة يف املركــز الصحــي اإلجتماعــي لبلديــة بــرج البراجنــة. الرويس.

ــدي  ــس البل ــم املجل ــة باس ــة ترحيبي ــم وكلم ــر الحكي ــن الذك ــات م ــالوة آي ــاء بت ــح اللق افتت
ألقاهــا نائــب رئيــس البلديــة األســتاذ زهيــر جلــول. ثــم اعتلــى املنبــر اإلعالمــي الشــاعر أنــور 
نجــم الــذي قــدم الشــعراء الســادة : املهنــدس فــادي حــدرج / الدكتــور عــادل جــواد يونــس 
/ األســتاذ علــي النمــر / األســتاذ عاطــف موســى كمــا ألقــى األســتاذ أنــور نجــم قصيــدة مــن 

وحــي املناســبة.

أمسية شعرية بمناسبة عيد التحرير

أمسية شعرية مع ملتقى ألوان

أقامــت بلديــة بــرج البراجنــة وبالتعــاون مــع ملتقــى ألــوان الفنــي أمســية شــعرية يف قاعــة 
ــان  ــطين ولبن ــوريا وفلس ــس وس ــن تون ــعراء م ــى ش ــث ألق ــي« حي ــوان » موطن ــودة بعن امل
ــب  ــت كلمــة لنائ ــان التشــكيلي محمــد خريــس. وكان ــة. وُعرضــت لوحــات للفن ــد وطني قصائ

رئيــس بلديــة بــرج البراجنــة األســتاذ زهيــر محمــد جلــول.
الشعراء هم :

من تونس : عبد الكريم خالقي. جيهان عبد الرحمن.
من فلسطين : جهاد الحنفي

من سوريا: فادي حسن.
من لبنان : خليل عاصي

قدم الحفل رئيس ملتقى ألوان الشاعر محمد علوش

أنشطة يف حديقة بلدية برج البراجنة العامة »الهادي«

حديقــة بلديــة بــرج البراجنــة / حديقــة الهــادي / تمتــد ىلع مســاحة 7000 متــر مربــع هــي 
مســاحة خضــراء وتعتبــر متنفســا ألهالــي وســكان املنطقــة . فيهــا ألعــاب لألطفــال ومالعــب 

وأدوات رياضيــة وتســتقبل املــدارس والجمعيــات واألنديــة إضافــة إلــى العائــالت.
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ضمــن حمــالت التجميــل التــي تقــوم بهــا بلديــة بــرج البراجنــة ومــن خــالل مشــروع 
» ضاحيتــي » رســم جداريــات وإنشــاء نوافيــر وشــالالت يف مختلفــة أحيــاء البلــدة

أقامــت بلديــة بــرج البراجنة أمســية شــعرية يف قاعة املــودة يف املركز الصحــي اإلجتماعي 
لبلديــة بــرج البراجنــة حيــث كانــت كلمــة ترحيبيــة لرئيــس بلديــة بــرج البراجنــة املحامــي 
عاطــف منصــور ثــم ألقــى الشــاعر عبــد الغنــي طليــس قصائــد مــن ديوانــه » موســى الصــدر 
ــوان. يف  يحاكــم الزمــن العربــي« كمــا ألقــى الشــاعر عــزت العنــان قصيــدة مــن وحــي الدي

نهايــة األمســية تــم توقيــع ديوانــه.

جداريات وتجميل

حفل توقيع كتاب

ــه  ــه الثاني ــدم الرمضاني ــرة الق ــه دورة يف ك ــرج البراجن ــة ب ــت بلدي ــام، أقام ــا كل ع كعادته
ــدورة  مينــي فوتبــول ىلع ملعــب املريجــه حيــث شــارك 8 فــرق مــن الضاحيــة وانتهــت ال

ــة . ــرج البراجن ــق قدامــى ب ــاب ىلع فري ــاء املرحــوم ســميح الرب ــق أصدق بفــوز فري

برعايــة بلديــة بــرج البراجنــة أقامــت جمعيــة البــر والتقــوى حفــل تخريــج دورة رياحيــن القرآن 
الســنوية يف قاعــة املــودة يف املركــز الصحــي اإلجتماعــي لبلديــة بــرج البراجنــة. وكانــت 
ــة  ــرج البراجن ــة ب ــس بلدي ــب رئي ــة لنائ ــدر وكلم ــزت حي ــيخ ع ــة الش ــس الجمعي ــة لرئي كلم

األســتاذ زهيــر جلــول. وتخلــل الحفــل لوحــات فنيــة عرضهــا الخريجــون واألطفــال.

دورة شهر رمضان كرة قدم

دورة رياحين القرآن مع جمعية البر والتقوى
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ــة ملــن فاتهــم  ــم القــراءة والكتاب ــو بحــدود تعلي ــم ول ــة الجهــل ونشــر العل يف إطــار محارب
التعلــم وبرعايــة بلدّيــة بــرج البراجنــة وجمعّيــة نــور لتعليــم القــراءة والكتابــة تقــام دورات 

مجانيــة ســنوية لتعليــم القــراءة الكتابــة.

ــة إقيمــت الــدورة يف قاعــة املــودة يف  أقامــت بلديــة بــرج البراجنــة دورة يف كــرة الطاول
املركــز الصحــي اإلجتماعــي لبلديــة بــرج البراجنــة. الرويــس . حيــث فــاز يف فئــة الشــباب كل 
مــن : محمــد رحــال )أول(. جعفــر موســى )ثانــي(. صــايف رحــال )ثالــث(. هــادي موســى )رابــع(.
ويف فئــة القدامــى : نبيــل رحــال )أول(. جمــال رحــال )ثانــي(. حســين جلــول )ثالــث(. فهمــي 

ــد )رابع(. عبي
والجدير ذكره أنا أبطاال من الصف األولى وبمستوى مميز قد شاركوا يف هذه الدورة. 

ويف نهايــة الــدورة وزع رئيــس البلديــة األســتاذ عاطــف منصــور الكــؤوس وامليداليــات ىلع 
الفائزيــن.

دورة محو أمية بالتعاون مع جمعية نور

دورة كرة الطاولة

برعايــة بلديــة بــرج البراجنــة وبالتنســيق مــع اللجنــة الرياضيــة فيهــا أقامــت جمعيــة شــبكة 
ــط  ــض يف محي ــباق رك ــة س ــرج البراجن ــم ب ــة يف مخي ــات األهلي ــل والجمعي ــة الطف حماي

مطعــم الســاحة والفانتــزي بعنــوان )نركــض مــن أجــل القــدس(.
وكانــت كلمــات لرئيــس بلديــة بــرج البراجنــة األســتاذ عاطــف منصــور الــذي أكــد ىلع أهميــة 
الرياضــة وكلمــة ملخيــم بــرج البراجنــة وكلمــة لرئيــس لجنــة الرياضــة الكابتــن بســام فرحــات. 

حضــر الســباق مختــار بــرج البراجنــة عبــد العزيــز الحركــة. 
ويف نهاية السباق وزعت الكؤوس وامليداليات ىلع الفائزين.

يف خطــوة تهــدف إلــى تعزيــز الذاكــرة » البرجيــة » بــدأت بإظهــار معلــم مــن معالــم بــرج 
ــرج  ــة ب ــس بلدي ــام رئي ــهر، ق ــدة أش ــذ ع ــري من ــية األث ــود املنش ــم عم ــو ترمي ــة وه البراجن
البراجنــة األســتاذ عاطــف منصــور ونائــب الرئيــس األســتاذ زهيــر جلــول مــع أعضــاء املجلــس 
البلــدي ومخاتيــر البلــدة ورئيــس لجنــة الوقــف الجعفــري املهنــدس محمــد فايــز حــرب بــزرع 
جميــزة يف ســاحة عيــن الســكة. وللجميــزة تاريــخ جميــل يف ذاكــرة البرجييــن حيــث كانــت 
تظلــل ســاحة عيــن الســكة حتــى باتــت معلمــا يشــار إليــه يف بــرج البراجنــة ولكــن وبســبب 
حفريــات لــزوم تمديــد قســاطل للبنــى التحتيــة تــم قلــع تلــك الشــجرة الرمــز املعمــرة. واليــوم 
تعــاد )الجميــزة( مجــددا إلــى ســاحة عيــن الســكة لتأخــذ موقعهــا )الطبيعــي( فتزين الســاحة 

وتعيــد لذاكرتنــا الزمــن الجميــل.

رياضة ركض بالتعاون مع مخيم برج البراجنة

زراعة شجرة جميزة عين السكة
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زيــارة ســعادة محافــظ جبــل لبنــان القاضــي محمــد مــكاوي للضاحيــة الجنوبيــة حيــث اطلــع 
ىلع عــدة مشــاريع وكانــت لــه وقفــة ملشــاهدة الحدائــق والنوافيــر تحــت جســر الكوكــودي 
تنفيــذ أقســام الزراعــة واألشــغال والكهربــاء يف بلديــة بــرج البراجنــة. شــارك ســعادة 
ــري وحــارة حريــك  ــات الغبي ــة الجنوبيــة وبلدي ــات الضاحي ــه اتحــاد بلدي املحافــظ يف جولت

ــة . ــرج البراجن واملريجــة وب

بمناســبة عيــد اإلنتصــار والتحريــر أقامــت بلديــة بــرج البراجنــة وبالتعــاون مــع جمعيــة إبــداع 
)مرســم املقاومــة املفتــوح الخامــس( بحضــور مــا يناهــز 1500 مشــارك مــن مختلــف الفئــات 

العمريــة .

زيارة محافظ جبل لبنان للضاحية

مرسم املقاومة مع جمعية إبداع

أقامــت بلديــة بــرج البراجنــة يف املركــز الصحــي اإلجتماعــي لبلدية بــرج البراجنــة وبالتعاون 
مــع جمعيــة جهــاد البنــاء اإلنمائيــة معرضــا بيئيــا بعنــوان مكافحــة التصحــر حيــث تــم عــرض 

لشــتول عطريــة وبيتيــة إضافــة إلــى توجيــه وإرشــاد زراعي.

برعايــة عضــو كتلــة الوفــاء للمقاومــة النائــب الحــاج علــي عمــار وبلديــة بــرج البراجنــة أقامــت 
الحملــة العامليــة للعــودة إلــى فلســطين ومركــز رواســي غــزة وملتقــى طيــف الفنــي معرضــا 
للفنــون التشــكيلية بعنــوان )عائــدون( يف قاعــة املــودة يف املركــز الصحــي اإلجتماعــي 
ــب  ــار وكلمــة لنائ ــي عم ــب الحــاج عل ــكل مــن النائ ــت كلمــات ل ــة. وكان ــرج البراجن ــة ب لبلدي
رئيــس بلديــة بــرج البراجنــة األســتاذ زهيــر جلــول وكلمــة للحملــة العامليــة وكلمــة مللتقــى 
طيــف الفنــي. ثــم جــال الحاضــرون يف أرجــاء املعــرض. ويف نهايــة الحفــل وزعت الشــهادات 

ىلع الفنانيــن.

معرض بيئي »مكافحة التصحر«

معرض تشكيلي »عائدون« مع ملتقى طيف
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بالتعــاون بيــن تجمــع املعلميــن وجمعيــة راســيل الخيريــة وبرعايــة بلديــة بــرج البراجنــة تــم 
افتتــاح املؤتمــر التربــوي األول حــول الصعوبــات التعلميــة فكانــت كلمــات لراعــي االحتفــال 
نائــب رئيــس بلديــة بــرج البراجنــة األســتاذ زهيــر جلــول وكلمــة ملســؤول تجمــع املعلميــن 
يف بيــروت األســتاذ بديــع عبيــد وكلمــة لجمعيــة راســيل. حضــر املؤتمــر مــدراء ومدرســون 

يف مــدارس الضاحيــة الجنوبيــة .

مؤتمر الصعوبات التعلمية بالتعاون مع تجمع املعلمين وجمعية راسيل


