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أواًل: التقرير اإلداري واملالي

يعمــل القســم اإلداري والقســم املالــي لتســهيل معامــات املواطنيــن وتلبيــة 
حاجاتهــم وســجل املعامــات التاليــة: 

ــجلت  ــن ُس ــة يف حي ــم 879 معامل ــجلة يف القل ــات املس ــدد املعام ــغ ع بل
ــا  ــة كم ــغ عــدد املعامــات املؤرشــفة 927 معامل ــاء وإســكان. وبل ــي بن رخصت
وجــه قســم الجبايــة 684 إنــذارًا بحــق املؤسســات املتخلفــة عــن دفــع الرســوم 
املســتحقة وأصــدر 55 قــرار إقفــال باإلضافــة إلــى 1855 تبليغــا للمكلفيــن، منهــا    

973 تكليفــا ســكنيا 882 تكليفــا غيــر ســكني.
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ثانيًا: تقرير الشرطة 

تمكــن قســم الشــرطة يف بلديــة بــرج البراجنــة خــال هــذه الفتــرة مــن إزالة 13 
إكســبرس و160 بســطة باإلضافــة إلــى إزالــة 53 لوحــة إعانيــة، 70 مركبــة آليــة، 
ــم إزالتهــا 405 أمــا البضاعــة  ــاد والعوائــق التــي ت ــغ عــدد األوت و8 أكشــاك. وبل
ــة 17  ــك إزال ــى ذل ــاف إل ــا 170. يض ــغ عدده ــة بل ــاك العام ــودة ىلع األم املوج
مخالفــة بنــاء و21 خيمــة مخالفــة باإلضافــة إلــى تســطير 215 محضــرًا ملخالفــة 
ــدم  ــة لع ــات غذائي ــت مؤسس ــال س ــرطة باقف ــم الش ــام قس ــذا وق ــير. ه الس

اســتيفائها شــروط الصحــة العامــة. 
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ثالثًا: قسم األشغال 

بقــي قســم األشــغال يف حالــة إســتنفار وطــوارئ خــال األيــام العاصفــة، 
وســاهم يف تأهيــل جبانــة الــرادوف )روضــة الشــهداء(، وأنهــى أعمــااًل تجميلية 
للمدخــل الرابــع للجبانــة. ويســاعد قســم األشــغال يف بلديــة بــرج البراجنــة كل 

مــن قســم الشــرطة والزراعــة والكهربــاء يف بعــض املهــام واألعمــال. 

هذا الجدول يبّين حجم األعمال التي نفذها قسم األشغال خال الفصل األول من 
عام 2019:
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رابعًا: قسم الزراعة 

ــة  ــن زراع ــة م ــم الزراع ــا قس ــوم به ــي يق ــة الت ــال الروتيني ــى األعم ــة إل باإلضاف
وتشــحيل يف مختلــف شــوارع بــرج البراجنــة حيــث قــام بتجيــر وتشــحيل نحــو 
1900 شــجرة إضافــة إلــى صيانــة 185 حوضــا و االعتنــاء بالحدائــق املختلفــة ، كمــا 
أنشــأ القســم أحواضــا إضافيــة وأعمــاال تجميليــة منها : إســتحداث شــال وجدارية 

يف شــارع الدكتــور حســني جلــول وأنشــأ حائطــا تراثيــا يف شــارع الرويــس.
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خامسًا: قسم الكهرباء 

عمــل قســم الكهربــاء ىلع تركيــب وفــك وصيانــة األجهــزة والتابلوهــات وشــبكات 
ــة األعمــدة والكونســوالت وتمديــد وتنظيــم كابــات  ــارة، وقــام بتركيــب وإزال اإلن
ــات  ــة اليافط ــب وإزال ــوزات وتركي ــازات وفي ــب ف ــى تركي ــة إل ــاء، باإلضاف الكهرب
املختلفــة واإلعانــات والزينــة وغيرهــا مــن األعمــال. وأّمــن القســم الزينــة 
ــة، كمــا بقــي  ــرج البراجن واليافطــات الازمــة لشــهر التســوق ولتجــار منطقــة ب

ــة. ــام العاصف ــال األي ــوارئ خ ــتنفار وط ــة إس ــاء يف حال ــم الكهرب قس

هذا الجدول يبّين حجم األعمال التي نفذها قسم الكهرباء خال الفصل األول من 
عام 2019:
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سادسًا: مركز الرعاية الصحية األولية 

قــدم مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 
مختلــف  يف  للمرضــى  معاينــات 
 3067 عددهــا  بلــغ  االختصاصــات 
معاينــة لـــ 2880 فــردًا باإلضافــة إلــى 
معاينــة 1576 شــخصا مــن مرضــى 
الســكري وضغــط الــدم. وقــام املركــز 
ــة  ــح ووزع أدوي ــة تلقي بـــ 504 عملي
ىلع 1908 فــردًا. ونظــم املركــز دورة 
معلوماتيــة للعامليــن بالتعــاون مــع 

وزراة الصحــة.
وطنيــة  حملــة  املركــز  وأطلــق 
بعنــوان » ليضــل قلبــك ينبــض حياة  
بالتعــاون مــع وزارة الصحــة وجمعيــة 
للنســاء  مســحا  تتضمــن  يدنــا    «
فــوق الـــ 45 ســنة وإجــراء فحوصــات 
مخبريــة وتخطيــط قلــب، ويف حــال 
بأمــراض  باإلصابــة  خطــر  وجــود 
لجمعيــة  تحويلهــن  يتــم  القلــب 
الفحوصــات. الســتكمال  »يدنــا« 

وخضــع بعــض العامليــن يف املركــز 
لــدورة تدريبيــة حــول كيفيــة إدخــال 
ىلع  املزمنــة  األمــراض  أدويــة 
مركــز  نظمهــا  املمكنــن  النظــام 
باإلضافــة  الصحــة،  ووزارة  الرعايــة 
إلــى خضــوع عامليــن آخريــن لخمــس 
حــول  مختلفــة.  تدريبيــة  دورات 
إلعطــاء  املســتفيدين  اســتقطاب 
ــب  ــة مــن أمــراض القل خدمــة الوقاي
والشــرايين وتطبيــق برنامــج األمراض 

غيــر اإلنتقاليــة. 
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قــام قســم البيئــة بكنــس 430 شــارعا وشــطف 35 شــارعا باإلضافــة إلــى رفــع ردم 
)25 حمولــة( ورفــع صلبيــات )79 حمولــة( يف العديــد مــن الشــوارع. وأتــم القســم 
ــل.  ــولو 76 برمي ــة س ــع 80 حاوي ــى توزي ــة إل ــدة باإلضاف ــلل أعم ــبع س ــب س تركي
وأنجــز القســم 37 عمليــة تنظيــف للمقابــر 27 عمليــة تنظيــف للبــور و17 عمليــة 

تنظيــف للخيــم باإلضافــة إلــى إزالــة مكــب واحــد. 

سابعًا: قسم البيئة 
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أدت املفــرزة الصحيــة دورهــا يف مراقبــة املؤسســات الغذائيــة ومتابعتهــا 
والكشــف عليهــا وعمــدت إلــى اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة مــن توجيــه إنــذارات 
أو تلــف أو إقفــال حتــى تســتويف املؤسســة الشــروط الصحيــة املطلوبــة حرصــا 

ىلع ضمــان جــودة املنتــج الغذائــي.

ثامنًا: املفرزة الصحية 

هذا الجدول يبّين حجم األعمال التي نفذها قسم الكهرباء خال الفصل األول من 
عام 2019:
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تاسعًا: مركز العالج الفيزيائي 

اســتقبل املركــز 183 زائــرًا يف هــذه الفتــرة بينهــم 57 مريضــا جديــدًا 126 مريــض 
ــرين  ــة لعش ــز 89 جلس ــدم املرك ــم. وق ــة له ــة عاجي ــدم 743 جلس ــابق وق س
شــخصا ضمــن الحــاالت اإلجتماعيــة الخاصــة التــي يتــم تقديــم الجلســات 
العاجيــة كمســاعدة. وبهــذا بلغــت قيمــة املســاعدات والتخفيضــات والتوصيات 

ل.ل.  4,287,000

عاشرًا: املكتبة العامة 

نظمــت املكتبــة العامــة 19 نشــاطا شــمل 19 مدرســة وجمعية وشــارك بهــا 1188 
شــخصا. أمــا عــدد الزائريــن خــال الفصــل األول فقــد بلــغ 3234 زائــرًا بينهــم 66 
ــة املتوســطة و714  ــاض األطفــال واإلبتدائيــة و77 يف املرحل يف مرحلتــي ري
يف املرحلــة الثانويــة و1689 يف املرحلــة الجامعيــة و112 مــن طــاب التعليــم 
املهنــي باإلضافــة إلــى 576 مــن خــارج املراحــل التعليميــة. وبلغ عــدد الوافدين 
إلــى املكتبــة مــن زوار ومشــاركين يف النشــاطات يف كانــون الثانــي وشــباط 
وآذار 4422 شــخصا. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، نظمــت املكتبــة ورش عمــل عــن 
املطالعــة مــع املستشــارة التربويــة للســفارة الفرنســية بلونديــن يزبــك شــارك 

بهــا 150 شــخصا مــن عــدة مــدارس.



11

حادي عشر: امللف االجتماعي 

قيمــة املســاعدات التــي قدمهــا املجلــس البلــدي خــال الفصــل األول مــن عــام 
ــذا  ــتفيدًا. ه ــتفيدين 455 مس ــدد املس ــغ ع ــت 40,395,000 ل.ل. وبل 2019، بلغ
وتنوعــت املســاعدات مــا بيــن مســاعدات ماليــة ومعاينــات وأدويــة ومختبــرات 

وتوصيــات.

تاسعًا: مركز العالج الفيزيائي 

عاشرًا: املكتبة العامة 
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قدمت الهيئة الصحية اإلسامية يف املركز الصحي اإلجتماعي لبلدية برج البراجنة 
- الرويس عددًا من املعاينات والخدمات الطبية توزعت ىلع الشكل التالي:

يف إطــار عقــد اإلدارة والتشــغيل املوّقــع مــا بيــن بلديــة بــرج البراجنــة ومؤسســة 
جهــاد البنــاء، نفــذت جمعيــة جهــاد البنــاء اإلنمائيــة يف فرعها يف املركــز الصحي 

اإلجتماعــي لبلديــة بــرج البراجنــة - الرويــس الــدورات التاليــة:
1- للذكــور: 6 دورات متنوعــة يف صيانــة الخليــوي والتدفئــة والتبريــد والتمديــدات 

الكهربائيــة وأجهــزة املراقبــة وقــد شــارك فيهــا 167 متدربــا.
2- لإلنــاث: 37 دورة يف أرابيســك، تزييــن بالونــات وتصنيــع وتزييــن شــوكوال وخياطة 
ــا 957  ــارك فيه ــد ش ــاج وق ــم ىلع الزج ــيه ورس ــات وكروش ــدوي وحلوي ــز ي وتطري

متدربــا فتكــون مجمــوع الــدورات 43 دورة ومجمــوع املتدربيــن 1124 متدربــا.
ــي لتحســين  ــن لتحســين أدائهــم وبالتال ــدورات يف إعــداد مهنيي تســاهم هــذه ال

ــون فيهــا.   ــر املؤسســات واملحــال التــي يعمل إيراداتهــم املاليــة عب

ثاني عشر: جهاد البناء / مركز برج البراجنة / الرويس 

ثالث عشر: الهيئة الصحية اإلسالمية 
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ونظمــت الهيئــة محاضــرة حــول الغــذاء الســليم لتامــذة مدرســة اإلمــام الصــادق 
)ع( شــارك بهــا 80 طالبــا، ومحاضــرة عــن مســببات الســرطان شــارك بهــا 14 مريضــا 
مــن مرضــى املركــز. وأقامــت الهيئــة محاضــرة عــن كيفيــة فحــص الــدم وأهميتــه 
لطــاب مــدارس الجــواد )ع( شــارك بهــا 30 طالبــا، وورشــة عــن اإلســعافات األوليــة 
ــى  ــة إل ــا باإلضاف ــاركة 60 طالب ــمية بمش ــر الرس ــي ناص ــين عل ــة حس يف ثانوي
ورشــتين عــن الغــذاء الصحــي يف مدرســتي بــرج البراجنــة الثالثــة والخامســة لـــ 
55 مشــاركا. هــذا وقامــت الهيئــة بجولــة ىلع عــدد مــن الحضانــات ضمن سلســلة 
مراقباتهــا الدائمــة ىلع الحضانــات وقدمــت استشــارات طبيــة بخصــوص الصحــة 

النفســية املدرســية ل 137 تلميــذا.

ــة  ــت خمس ــر، ونظم ــل األول 8600 زائ ــال الفص ــادي خ ــة اله ــتقبلت حديق اس
أنشــطة ترفيهيــة وكشــفية شــارك بهــا 1,136 شــخصا. أمــا حديقــة الحــوراء )ع( 
ــي  ــاٌل تكريم ــا احتف ــم فيه ــر ونظ ــرة 1900 زائ ــذه الفت ــال ه ــتقبلت خ ــد اس فق

ــخص. ــه 100 ش ــارك ب ش

رابع عشر: الحدائق 
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خامس عشر: أنشطة متنوعة 
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