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وداعا
شبينة

في بداية هذا العدد نود أن نودع واحدة من أركان هذا المركز وذات دور بارز 
وفعال منذ أن التحقت بالعمل لدي الجمعية وهي السيدة/ شبينا أمالني، حيث 

ستعود لبلدها األم كندا لتنضم إلى أسرتها

وباسم جميع فريق العمل نتمنى لها النجاح والتوفيق دائما.



๏ قوة المرأة تنبع من ثقتها بنفسها
๏ تواصلي مع الطفل الذي بداخلك
๏ تسامحي مع نفسك واآلخرين

في  وشاركوا  الحضور  تفاعل  اليوم  بنهاية 
حيوية  موسيقية  بنغمات  المصطحبة  التمارين 

التي أدتها هيفاء.
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Bis Denis intis sitess Optiuntur

حبي نفسك

عنوان ورشة العمل ذات الطابع الخاص والمميز 
قدمتها السيدة المتألقة/ هيفاء الفزيع-مدربة 
تنمية بشرية وفنون أنثوية، حيث أعطت فيها 

بعضا من النصائح للمريضات الالتي حضرن ومن 
أهمها:
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 حياتك بعد سرطان القولون

محاضرة السدرة التوعوية عن سرطان القولون والمستقيم قدمها الدكتور جاسم 
أهمية  عرض  وفيها  السرطان،  لمكافحة  الكويت  بمركز  أورام  استشاري  البراك- 
وقد  القولون  سرطان  وجود  احتمالية  على  تدل  التي  والعالمات  المبكر  الفحص 

أعطى بعض التوصيات أهمها:

๏  الحفاظ على وزن صحي ومحاولة فقدان الوزن إذا كان الوزن الزائد أو وجود
السمنة.

๏  تبني أسلوب حياة نشيطة بدنيا على األقل 30 دقيقة خمسة أيام أو أكثر في
األسبوع.

๏  الفواكه من  حصص  خمس  عن  يقل  ال  مع  صحي،  غذائي  نظام  اتباع 
واللحوم  المصنعة  األطعمة  من  محدودة  كمية  وتناول  يوميا،  والخضروات 

الحمراء.
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اظهري جمالك

ورشة عمل نظمها المركز بحضور فريق 
لوريال لمنتجات  التجميل الخاص بشركة 
التجميل وتعاون رابطة النساء الهنديات 
تجميل  جلسات  تقديم  تم  بالكويت، 
النصائح  وإعطاؤهن  للمريضات  خاصة 
خالل  ببشرتهن  االعتناء  كيفية  حول 
وبعد العالج كما تم توزيع بعض الهدايا 
داخل  المريضات  على  والعينات 

المركز.



الحسين  مؤسسة  عام  مدير   – مرعد  دينا  األميرة/  تقدمت 
العلي  جابر  عزة  الشيخة/  الى  وتقدير  شكر  برسالة  للسرطان 
النفسية  للرعاية  السدرة  جمعية  ادارة  مجلس  رئيس   – الصباح 
مع  لقيتها  التي  والترحيب  الحفاوة  على  السرطان  لمرضى 
التبرع  وعلى  الكويت  لدولة  زيارتها  خالل  المرافق  وفدها 
الكريم بمجموعة بواريك الشعر المستعار الذي اهدته الشيخة/ 

عزة جابر العلي الصباح لمرضى مؤسسة الحسين للسرطان.

انتظرونا في اكتوبر لمزيد من األنشطة
محاضرة توعوية )أنا اقوى من السرطان!( في حديقة الشهيد. 1
تفريغ المشاعر من خالل الرسم والتلوين في مركز السدرة مع . 2

)ARTSPACEQ8@(

موقع جمعية السدرة تحت اشراف قصي الخطيب  
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الشريك اإلستراتيجي

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال أو التواصل معنا

موقعنا:

مركز الشيخة بدرية األحمد الجابر الصباح، بجانب مركز

الكويت لمكافحة السرطان حيث يستقبل المركز المراجعين

وذويهم يوميا من األحد إلى الخميس

من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا
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فريق العمل
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  +965 24620859

  +965 51550689

 info@al-sidra.org

 alsidracare

 Alsidra_KWT

 Alsidra_KWT

 www.al-sidra.org

الشيخة/ عزة جابر العلي الصباح
 رئيس مجلس ادارة جمعية السدرة للرعاية النفسية

لمرضى السرطان

د. شفيقة العوضي
 رئيس قسم العالج الكيميائي و رئيس وحدة الثدي

 بمركز الكويت لمكافحة السرطان
ومؤسس ورئيس مركز السدرة

منال شديد
المدير التنفيذي

ألطاف العيسى
معالج نفسي

ياسمين محمد
اخصائية عالج نفسي

شيماء أبوبكر  
اخصائية عالج نفسي

إيميلدا بينيلت
منسق معلومات

ايلين هاورد
منسق معلومات

فيء بشير
مسئول التسويق والعالقات العامة

شيماء أحمد
سكرتيرة تنفيذية

إسراء الخطيب
محاسبة

سميرة رحيم
مشرف إداري

دالل سعد
مدخل بيانات

شريف مصطفى
مخلص معامالت
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Good Bye
S H E B I N A

In the beginning of this issue, we would like to say goodbye to one 
of the most active members of Al-Sidra Association Mrs. Shebina 
Amlani. She will be leaving Al-Sidra to back to her home in Canada 
and  join her family. In the name of  Al-Sidra staff and on behalf of all 
Al-Sidra patients we would like to wish her all the luck and happiness 
in her life.
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bIs DeNIs INtIs sItess optIuNtur

Love yourseLf
A new fresh concept of a workshop was 
held by the striking feminist life coach    Mrs. 
Hayfa  Al-Fuzaie  where she gave some 
beautiful life- advice to the female patients 
who attended, some of these tips were:  

 ๏ Women’s strength stems from their 
self confidence

 ๏ Communicate with the child inside 
you.

 ๏ Make peace with yourself and oth-
ers.

By the end of the day the female attend-
ees interacted in a spectacular way, they 
all shared their experiences while dancing 
to the vibrant music chosen by Haifa.
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What is Palliative Care ?
Al-Sidra center hosted a talk by Dr. Amina Al-Ansa-
ri - a specialist in palliative care , where she spoke 
about the importance of the palliative care center 
and correct the misconception among many pa-
tients about the role of this centre in the care of 
patients.
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SHOW YOUR BEAUTY
A beauty workshop organized by 
Al-Sidra centre in the presence of 
the private cosmetic group com-
pany L’Oreal beauty products and 
the cooperation of Indian Wom-
en’s Association in Kuwait . The 
workshop offered superior beau-
ty sessions for female patients 
and gave them tips on how to 
take care of their skin during and 
after treatment. The beautiful 
patients were given some goody 
bags of samples and beauty prod-
ucts to end their session with a 
stunning bright smile.



“Princess / Dina Meraed - Director General of the King 
Hussein Cancer Foundation sent a letter of appreciation 
and gratitude to Sheikha / Azza Jaber Al- Ali Al-Sabah 
- President of the Board of Directors of Al-Sidra Asso-
ciation of the Psychological Care for Cancer Patients, 
for the hospitality that she received with the delegation 
accompanying her during her visit to Kuwait. Princess/ 
Dina also expressed her thankfulness for the wigs do-
nation by Sheikha / Azza Jaber Al- Ali Al-Sabah for the 
female patients of King Hussein Cancer Foundation.”

Stay Tuned for our October Events
1- Awareness Lecture (I’m Stronger Than Cancer!” at 
Al-Shaheed Park
2- Releasing Negative Energy through drawing man-
dalas with (@ARTSPACEQ8) at Al-Sidra Centre

Al-sidra website and al-sidra social networks  powerd by Qusay Khateeb
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STRATEGIC PARTNER

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

For more information, please contact us

Address:

 Sheikha/ Badreyah Al-Ahmed Hospital

Opening Times on Weekdays

 7:30am – 1:30pm

 Phone: +965 24620859

 Whatsapp: +965 51550689

 info@al-sidra.org

 alsidracare

 Instagram: Alsidra_KWT

 Twitter: Alsidra_KWT

 www.al-sidra.org
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Dr. Shafika Al-Awadhi
Consultant Medical Oncologist 
Head of Breast Cancer Unit 
Head of Al-Sidra Centre

Manal Shadeed 
Executive Manager

Altaf Al-Essa
Psychotherapist

Yasmeen Mohammed
Psychologist

Al-Sidra Staff

Shaimaa Abu Baker 
Psychologist6
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Imelda BenalitConsultant 
Information Officer

Eileen Howard 
Information Officer

Fay Basheer 
Marketing & Public Relations Co-ordinator

Shaimaa Ahmed 
Executive Secretary
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Essra Khateeb 
Accountant

Sameera Raheem 
Administrative Coordinator

Dalal Saad 
Administrative Coordinator

15 Sherif Mustafa
Representative
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