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تم انعقاد اليوم التوعوي بسرطان الثدي في حديقة الشهيد يوم األربعاء الموافق 26/10/2016 حيث تضمن 

هذا اليوم محاضرة توعوية شارك فيها كل من السيدة/ دلع المفتي- كاتبة كويتية وناجية من مرض السرطان، 

شريفة   / الطفلة  استضافة  أيضا  و  النفسية،   الهندسة  في  معتمد  ومدرب  استشاري  دشتي-  علي  والسيد/ 

السرطان في  العربية السعودية وهي أول طفلة تلقب بسفيرة محاربي  المملكة  الحقباني من  بنت محمد 
المملكة، حيث تحدث كل منهم من جانبه عن أهمية الدعم النفسي للمريض خالل رحلة العالج من السرطان، 
وكيف أن البقاء في حالة نفسية إيجابية يؤثر بطريقة فعالة في تقبل الجسد للعالج. في نهاية اللقاء تم تكريم 

المحاضرين لحضورهم ودعمهم قضية التوعية ومحاربة مرض السرطان.

لية لفعا ا هذة  ح  نجا إ في  هم  سا من  لكل  لقلب  ا من  ص  خا شكر 

أنا أقوى من السرطان!
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الخليجي  الملتقى  في  السدرة  مركز  مشاركة 
تم  ال���ذي  ال��س��رط��ان  م��رض  لمحاربي  األول 
بوزارة  اإلعالمي  المكتب  قبل  من  تنظيمه 
الصحة، وبحضور عدد من محاربي السرطان 
كل  تحدث  حيث  الخليج  دول  مختلف  م��ن 
وكيف  والعالج  المرض  مع  رحلته  عن  منهم 

حولو محنتهم إلى منحة.

اللقاء الخليجي األول لمحاربي السرطان

ب��ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ت��م ت��ك��ري��م م��رك��ز ال��س��درة 
في  ال��ب��ارز  ودوره���م  الفعالة  لمشاركتهم 
ت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��خ��دم��ات ب��م��ج��ال ال��رع��اي��ة 

لمرضى السرطان.النفسية
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زيارة الطالب

الشهر  مع  تزامنا  الكويت  في  البريطانية  المدرسة  نظمته  الذي  التوعوي  المعرض  في  السدرة  مشاركة 
المدرسة  التي تقوم بها  الحملة  المعرض سنويا ضمن  الثدي. حيث يتم تنظيم هذا  للتوعية بسرطان  العالمي 
للتوعية بمرض سرطان الثدي، وخالل المعرض يتم التنسيق والقيام بأنشطة متنوعة تهدف إلى جمع التبرعات 

من أجل الجمعيات ذات النفع العام والتي تخدم مرضى السرطان في دولة الكويت.

اليوم الوردي

استضاف مركز السدرة سعادة السفير الفلبيني السيد/ ريناتو فيال  
خدمات  من  يقدمه  لما  للمركز  وتقديره  شكره  عن  أعرب  وقد 
الجالية  وم��ن  كافة  الجنسيات  جميع  م��ن  السرطان  لمرضى 
الفلبينية خاصة، وأيضا تم توفير فرصة لاللتقاء بين بعض مرضى 
السرطان من الجالية الفلبينية والسفير لمناقشة بعض الصعوبات 

التي تواجههم في اجراءاتهم بالسفارة الفلبينية.

زيارة السفير الفلبيني
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زيارة الطالب
زيارة وفد من طالب المدرسة الهندية بالكويت يترأسه السيد/ بريمكومار مدير المدرسة لمركز السدرة للتعرف 

على الخدمات واألنشطة المقدمة لمرضى السرطان وذويهم.
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ورشة عمل المندلة
ضمن  وذلك  مميزة  عمل  ورشة  السدرة  مركز  نظم 
العالمي  )الشهر  أكتوبر  شهر  خالل  المركز  أنشطة 
الوطني  البنك  قام  حيث  الثدي(  بسرطان  للتوعية 
 Artspaceq8 برعاية تكاليف هذه الورشة وقدمها فريق
وفيها تم استخدام فن المندلة ،عمل مقهى  باعتباره 
أسلوب جديد معتمد من طرق العالج النفسي الجماعي 
طريق  عن  للمرضى  السلبية  الطاقة  تفريغ  يتم  حيث 
وإقباال  نجاحا  اليوم  هذا  القى  وقد  والتلوين،  الرسم 
التي  الفعاليات  إيجابية )واحدة من أفضل  وردود فعل 

تمت خالل عام 2016 ، حسب موقع
 ALL EVENTS IN KUWAIT



7

قدمت المدربة المميزة/ نوال  تمارين الزومبا لمدة ساعة بمشاركة المريضات المنتسبات لمركز السدرة، 
وقد ساد جوا من النشاط والبهجة داخل المركز مما كان له أثرا طيبا ومنعشا في نفسية الحضور.

رقصة الزومبا
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موقع جمعية السدرة اإللكتروني تحت اشراف 

قصي الخطيب

 

            +965 24620859

 +965 51550689

 info@al-sidra.org

 alsidracare

 Alsidra_KWT

 Alsidra_KWT

 www.al-sidra.org

Visit us and participate in our upcoming activities:
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فريق العمل
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الشيخة/ عزة جابر العلي الصباح
 رئيس مجلس ادارة جمعية السدرة للرعاية

النفسية لمرضى السرطان

د. شفيقة العوضي
إستشاري عالج كيماوي 

ومؤسس و رئيس جمعية  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

يوميا من األحد إلى الخميس
من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا

موقعنا  بداخل مركز الشيخة بدرية األحمد الجابر الصباح، 
بجانب مركز الكويت لمكافحة السرطان

•  تمارين الزومبا.	
• ورش عمل عن التغذية الصحية لمرضى السرطان.	
• يوم مفتوح لعمل جلسات مساج لمريضات السرطان.	
• محاضرات شهرية توعوية .	
• جلسات الدعم النفسي الجماعي.	
• محاضرة عن الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين	

تفضلوا بزيارتنا للمشاركة في أنشطتنا المقبلة:


