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> أخبار الصحة النفسية فى املجتمع

اليوم تم عمل مسابقات وتكريم وتسليم  وخالل 
لجنة  عبر  اختياره  تم  فنى  عرض  ألفضل  جوائز 
التحكيم وأيضا تم تسليم جوائز ألفضل العبني فى 

مجال كرة القدم والطائرة والجرى باملساعدة.
عرض  بطابور  االحتفالية  فعاليات  انطلقت 
للجمعيات واألندية املشاركه، بدءا بالقرآن الكريم 
أبناء املركز ثم السالم  للطالب محمود عزت أحد 
الوطنى الجمهورى، وبدأ كلمة االفتتاحية د. محمود 

عام  مدير  عامر  د.إسالم  كلمة  تلتها  العزائم  أبو 
طابور  انصراف  ثم  االسالمية،  والدعوة  البحوث 
العرض وجلوس املشاركني على منصات املالعب، 
الغرفة  وعضو  الزاهد  محمد  النائب  كلمة  ثم 
خميس  فتينة  الحاجه  وكلمة  بالشرقية،  التجارية 
رئيسة جمعية خميس الخيرية ثم أ.أشرف البوكار 
وأ.خالد  رمضان  من  العاشر  عمال  نقابات  عضو 

صبرى العطار املدير الفنى للمركز .

االحتفال باليوم العاملى لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة

جاءت الفقرات الفنية بعرض التنورة للطالب عمرو أحمد أحد أبناء 
املركز فكرة وإعداد وتدريب مدرسة د.جمال ماضى اإلعدادية وتصميم 
املركز  أطفال  من  لطفل  منفرد  عزف  ثم  التأهيل،  مركز  العرض  أزياء 
وأبناء  األسوياء  بني  دمج  استعراضى  وعرض  األم،  لعيد  وفقره  عمرو، 
املسابقات  انطلقت  ثم  رسالة.   جمعية  لنجمة  غنائى  وعرض  املركز. 
الرياضية تحت إشراف أ. شريف منصور مدير املدرسة الفكرية باملركز، 
حيث تضمنت املسابقات الرياضية ) وثب طويل ، عدو ٢٥م  _ ٥٠م ، كرة 

السلة ، وكرة قدم ، ورمى جلة ، كرة طائرة(.

8مارس  األربعاء  يوم  أقيم 
االحتياجات  لذوى  كبير  احتفال 
 ٢٠ من  أكثر  بمشاركة   الخاصة،  
جمعية ومركزا ومؤسسة حكومية 
وذلك  املجال،  هذا  فى  متخصصة 
ماضى  جمال  مستشفى  بمالعب 
النفسية  للصحة  العزايم  أبو 
الخاصة  وتأهيل ذوى االحتياجات 
بالعاشر من رمضان، وذلك فى إطار 
لذوى  العاملى  باليوم  االحتفال 

االحتياجات الخاصة. 
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)قيمة الجائزة عشرة آالف جنيه(
ألفضل  تقدم  سنوية  علمية  جائزة   
بحث أو رسالة ماجستير أو دكتوراه فى 
النفسية  والصحة  النفسى  الطب  مجال 

بصفة عامة
أو  النفسيني  األطباء  من  تقبل   
اإلخصائيني النفسيني أو االجتماعيني، 

أو أخصائى التأهيل النفسى.
 تقدم الجائزة خالل فعاليات املؤتمر 
املحاور  متعدد  النفسى  للعالج  السنوى 

من كل عام.

أحد  الزهيرى  حسني  متميز  ومشارك  متدرب 
املشاركني فى مشروع وقاية صبية الورش وصغار 
تنفيذه  أتم  الذى  الشعرية  باب  بحى  الحرفيني 
املسكرات  ومنع  االجتماعى  التضامن  جمعية 
وعالج  مكافحة  وصندوق  املخدرات  ومكافحة 
وتحت  الوزراء  مجلس  برئاسة  والتعاطى  اإلدمان 
االجتماعى  التضامن  وزيرة  والى  غادة  د.  رعاية 
إبراهيم  فرج  واألستاذ  الشعرية  باب  وحى 
بالقاهرة  االجتماعى  التضامن  وزارة  أول  وكيل 
باب  إدارة  عام  مدير  فؤاد  ناهد  واألستاذة 
أثناء  والصورة  االجتماعى  للتضامن  الشعرية 
رئيس  العزايم  أبو  جمال  أحمد  الدكتور  ترحيب 
النوعى  االتحاد  ورئيس  الجمعية  إدارة  مجلس 
اإلدمان  من  للوقاية  األهلية  للجمعيات  املصرى 

برنامج  ملوضوع   األولى  الجائزة 
الوسواسية  لألفكار  املعرفية  املعالجة 

ذات الطابع الجنسى 
مختار  داليا  :د/  تنفيذ  و  إعداد   <
مروة  أ/  القاضى،   محمد  د/  السوسى،  

حنفى، أ/ سمر عوض، أ/ أروى صالح.
برنامج  ملوضوع   الثانية  الجائزة   
النمائية لذوى صعوبات  املهارات  تنمية 

التعلم )انتباه – إدراك – ذاكرة(.
> إعداد الباحثتني : أ/ فاتن مرسى

أ/ يسرا املسلمى

العلمى:  البحث  أكاديمية  بإشراف   
)قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه(

أ.د. جمال ماضى  1-  جائزة املرحوم 
األطفال  رعاية  مجال  فى  العزائم  أبو 

ذوى االحتياجات الخاصة
أ.د. جمال ماضى  - جائزة املرحوم   2
الريفية  التنمية  مجال  فى  العزائم  أبو 

فى املجتمع املصرى
 ـ وقد فاز بالجائزة األستاذ الدكتور/ 
متفرغ  أستاذ  نوار  أحمد  حلمى  محمد 

بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة

جائزة د. جمال أبو العزائم السنوية

ب- فى مجال الخدمات االجتماعية ا- فى مجال الصحة النفسية 

أثناء مشاركته فى مؤتمر االتحاد العربى للوقاية 
االجتماعية  الرعاية  عمل  وورشة  اإلدمان  من 

والنفسية لألطفال العاملني يوم الخميس 9مارس 
2017 باملركز الكشفى العربى.

تقوم مجموعة مستشفيات د. جمال أبو العزائم بعمل جائزة 

سنوية باسم أ د. جمال أبو العزائم فى مجال الصحة النفسية 

وخدمة املجتمع وقد تم تقسيم الجائزة إلى قسمني :

ورشة الربامج الوقائية لحماية صبية الورش من اإلدمان


