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بــادئ ذي بــدء يطيــب يل أن أقــدم لكــم أجمــل التهــاين والتربيــكات مبناســبة حلــول شــهر 
رمضــان املبــارك، أعــاده اهلل عليكــم وعلــى األمــة اإلســامية باخلــر واليمــن والربكات.

كمــا نــود عــرض بعضــا مــن أنشــطتنا املتنوعــة واخلدمــات املقدمــة للمرضــى مــن 
خــال فريــق عمــل مركــز الســدرة الــذي يعمــل جاهــدا لتحقيــق هــدف الســدرة الســامي 

وهــو تقــدمي أفضــل دعــم نفســي ملرضــى الســرطان.

مع متنياتنا لكم مبوفور الصحة والعافية ..

كلمة ترحيب

المؤتمر الخليجي
المشترك األول للسرطان

يف  متمثــا  الســدرة  مشــاركة 
العلــي  جابــر  عــزة  الشــيخة 
الصبــاح - رئيــس جملــس ادارة 
اجلمعيــة يف املؤمتــر اخلليجــي 
يف  للســرطان  األول  املشــرك 
فنــدق  الصبــاح  ســلوى  قاعــة 
تعزيــز  بهــدف  وذلــك  املارينــا 
الربامــج الوقائيــة التــي تهدف اىل 
حمايــة اجملتمعــات اخلليجيــة 
والتوعيــة مــن مــرض الســرطان 
وذلكـــــ يــــــوم األحـــــد املـــوافـــــق 

.2017 ابريــل   2

الشيخة/ عزة جابر العلي الصبــاح
رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة
للرعاية النفسية لمرضى السرطـان
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األسبوع الخليجي
للتوعية بمرض السرطان )فبراير ١-٧(

صور من فعاليات خمتلفة 
ملشاركة السدرة يف األسبوع 

اخلليجي للتوعية مبرض 
السرطان ومن أهمها:

بــن  • فيصــل  حديقــة  يف  االفتتــاح  يــوم 
الكويــت  مركــز  يف  العيســى  ســلطان 

الســرطان ملكافحــة 

حفــل الغــداء يف أبــراج الكويت تلبيــة لدعوة  •
الصبــاح  األحمــد  جابــر  أوراد  الشــيخة/ 
العلــي  جابــر  عــزة  الشــيخة/  وبحضــور 
جمعيــة  إدارة  جملــس  رئيــس  الصبــاح 
الســدرة. فريــق عمــل مركــز  مــع  الســدرة 

مركــز  • يف  املفتــوح  التوعــوي  اللقــاء 
الســدرة بحضــور الدكتــور/ أحمــد العوضــي 
مديــر مركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان 
الكويــت  يف  األمريكــي  الســفر  وزوجــة 
ومرضــى  ســيلفرمان  فيكــي  الســيدة/ 

الســدرة.
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بائع الورد 

للرعايــة  الســدرة  جمعيــة  مشــاركة 

مــع  الســرطان  ملرضــى  النفســية 

والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة 

 56 الســنوي  االســتقال  معــرض  يف 

املقــام يف  أرض املعــارض الدولية 

بالعيــد  االحتفــال  مبناســبة  وذلــك 

الوطنــي يومــي 11 و 12 فربايــر  2017.

ــة النفســية  ــورد املتجــول )مبــارك الســرحان( ملركــز الســدرة للرعاي ــع ال ــارة بائ زي
ــت  ــز الكوي ــات مرك ــى مريض ــورود عل ــع ال ــه مت توزي ــن خال ــرطان، وم ــى الس ملرض

ملكافحــة الســرطان - حيــث أضــاف جــوا مــن البهجــة والســرور.

معرض
االستقالل السنوي

5



قامــت مدربــة املهــارات احلياتيــة/ هيفــاء الفزيــع  بإعطــاء مريضــات مركــز الســدرة 

للرعايــة النفســية ملرضــى الســرطان ســاعة مــن الروحانيــة واألســاليب التــي يجــب 

للتغلــب علــى صعوبــات  بالنفــس واالتــزان واملرونــة  الثقــة  اتباعهــا الكتســاب 

احليــاة.

   

ابدئي حياتك من جديد

»  ضعيلي المكياج!   «
الســدرة  مركــز  ملريضــات  مميــز  يــوم 
للرعاية النفســية ملرضى الســرطان حيث 
قامــت خبــرة التجميــل/ شــفاء ســلطان 
الصحيحــة  بالطريقــة  املكيــاج  بوضــع 
كيفيــة  وشــرح  للمريضــات  واملناســبة 
االهتمــام بالبشــرة قبــل وبعــد اســتخدام 

التجميــل. مســتحضرات 

6



الكويــت  مركــز  ملوظفــات  خاصــة  حماضــرة 
ــدرة  ــز الس ــت يف مرك ــرطان أقيم ــة الس ملكافح
للرعايــة النفســية ملرضــى الســرطان ألقتهــا 
بالعــادات  للتوعيــة  نــر  سوســفانا  الدكتــورة/ 
االصابــة  خماطــر  لتجنــب  الصحيــة  اليوميــة 

الســرطان. مبــرض 

التوعية بالعادات اليومية الصحية لتجنب مخاطر
 اإلصابة بمرض السرطان

مبناسبة يوم األم قام مركز السدرة للرعاية 
 Six النفسية ملرضى السرطان باستضافة

Senses Spa وأقيمت جلسات اسرخاء وجلسة 
تدليك كهدية لألمهات.

يوم األم..
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موقع جمعية السدرة اإللكتروني 
تحت إشراف : قصي الخطيب

1 - رياضة الزومبا
2 - اليوجا التأمل

3 - جلسات العالج الجماعي
4 - محاضرات توعوية

تفضلوا بزيارتنا للمشاركة في 
أنشطتنا المقبلة

الشيخة/ عزة جابر العلي الصباح
رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية 

النفسية لمرض السرطان
د. شفيقة العوضي

إستشاري عالج كيماوي
ومؤسس ورئيس مركز السدرة

د. أنور النوري
إستشاري أمراض سرطان

ونائب رئيس مركز السدرة

منال شديد
المدير التنفيذي

ألطاف العيسى
معالج نفسي

ياسمين محمد
أخصائية عالج نفسي

شيماء أبو بكر
أخصائية

إيميلدا بينيلت
أخصائية

ايلين هارود
منسق معلومات

فيء بشير
مسئول التسويق والعالقات العامة

شيماء أحمد
سكرتيرة تنفيذية

إسراء الخطيب
محاسبة

سميرة رحيم
مشرف رداري

دالل سعد
مدخل بيانات

شريف مصطفى
مخلص معامالت
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موقعنا بداخل مركز الشيخة بدرية
األحمد الجابر الصباح،

بجانب مركز الكويت لمكافحة السرطان

تابعونا على مواقع التواصل اإلجتماعي

يوميًا من األحد إلى الخميس
من الساعة 7:٣٠ صباحًا وحتى ١:٣٠ ظهرًا

+965 24620859

+965 51550689

info@al-sidra.org

alsidracare

Alsidra_KWT

Alsidra_KWT

www.al-sidra.org



Sheikha/ Azza Jaber Al-Ali Al-Sabah
 President of the Board of Directors of
Al-Sidra Association

Dr. Shafika Al-Awadhi
Consultant Medical Oncologist
Head of Al-Sidra Center

Dr. Anwar Alnouri
Consultant Oncologist
Deputy of Al-Sidra Center &

Manal Shadeed
Executive Manager

Altaf Al-Essa
Psychotherapist

Yasmeen Mohammed
Psychologist

Shaimaa Abu Baker
Psychologist

Imelda Benalit
Information Officer

Eileen Howard
Information Officer

Fay Basheer
Marketing & Public Relations Co-ordinator

Shaimaa Ahmed
Executive Secretary

Essra Khateeb
Accountant

Sameera Raheem
Administrative Coordinator

Dalal Saad
Data entry

Sherif Mustafa
Representative

Al-Sidra
Team
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 Al-Sidra website and social
networks powered by

Qusay Khateeb

Follow us on social networking sites

1- Zumba Sports

2 - Yoga Meditation

3 - Group Therapy Sessions

4 - Awareness Lectures

+965 24620859

+965 51550689

info@al-sidra.org

alsidracare

Alsidra_KWT

Alsidra_KWT

www.al-sidra.org

Sheikha/ Badreyah 
Al-Ahmed Hospital

Opening Times on weekdays
(Sunday to Thursday)

7:30am - 1:30am

Visit us and participate in
our upcoming activities
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A special lecture given to the staff 

of Kuwait Cancer Control Center by 

Dr. Susovana Nair in Al-Sidra Center 

for the Psychological Care of Cancer 

Patients on important daily habits to 

avoid the risks of getting cancer.

On the occasion of Mother’s Day, Al-Sidra 

Center for Psychological Care of Cancer Patients 

hosted Six Senses Spa to give every mom an 

hour-long massag as a gift.

Mother’s Day

Daily healthy habits to avoid the
risks of getting cancer
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Life Coach / Haifa Al-Fazie gave the patients of Al-Sidra Center 
for the Psychological Care of Cancer Patients shared an hour of 
spirituality and methods to be followed to gain self-confidence, 
balance and flexibility to overcome the difficulties of life.

New Beginings

"Make Me Up!"
A very special day for all 
female cancer patients where 
the beauty expert Shefaa Sultan 
taught them how to wear the 
right products in the proper 
way before and after applying 
makeup.
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Vendor
of Roses 

The participation of Al-Sidra Center 

with The Ministry of Social Affairs 

and Labor At the 56th Annual 

Independence Fair which was 

located in the Land of International 

Exhibitions in the occasion of 

Kuwait National Day.

Mubarak Al-Sarhan visited Al-Sidra Center for the Psychological Care of Cancer 
Patients to distribute roses to Kuwait Cancer Control Center’s patients. He 
surely put a smile on everyone’s face that day.

Annual
Independence Fair
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Gulf Cancer Week
(February 1st – 7th of 2017)

Pictures from the three different events 
of GULF CANCER WEEK:

• The opening of Gulf Cancer Week 
in Faisal Ben Sultan park in Kuwait 
Cancer Control Center.

• Kuwait Cancer Control Center 
departments and Al-Sidra staff 
accepts and honors the invitation 
of Sheikha/ Awrad Jaber Al-
Ahmed Al-Sabah by attending the 
lunch ceremony held in Kuwait 
Towers. On top of the guests list 
was Sheikha/ Azza Jaber Al-Ali Al-
Sabah, Al-Sidra Association Patron 
along with Al-Sidra team.

• Open Awareness Meeting in Al-
Sidra Center. Present were Dr. 
Ahmad Alawadhi KCCC Director, 
the American Ambassador᾽s wife 
Mrs. Vicki Silverman and Al-Sidra 
Patients.
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First of all, it is my pleasure to offer to you the most beautiful greetings 
and blessings on the occasion of the holy month of Ramadan. May 
Allah bless you and the Islamic nation with His goodness and blessings.

We would also like to offer some of our various activities and services 
to our patients through the hard working Sidra family to achieve the 
highest goals of Al-Sidra, which is to provide the best psychological 
support for cancer patients.

We wish you all health and wellness.

Welcome

The First Combined
Gulf Cancer Conference

Al-Sidra participated in The First 
Combined Gulf Cancer Conference 
through Sheikha/ Azza Jaber Al-Ali 
Al-Sabah - Chairman of the Board of 
Al-Sidra Association,  with the aim of 
strengthening preventive programs 
aimed at protecting GCC societies 
and raising awareness about cancer. 
The conference was held on the 
2nd of April 2017.

                                                                   
Sheikha / Azza Jaber Al Ali Al Sabah

Chairman of Al-Sidra Association
For Psychological Care of Cancer Patients
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