
   
 2010نشرة إخباریة أیار 

  
  

          :عضو في
  

 القراء  ءناأعزا
  تحیة طیبة وبعد 

نلتقي معكم مرة أخرى لنطلعكم على آخر أخبارنا  ونشاطاتنا الجدیدة 
لنبقى على تواصل  مع أفراد مجتمعنا الحبیب  آملین أن تعود علیكم 

  بالخیر والفائدة
  

 معیة أصدقاء المریضإحتفلت ج
لقدس بعید األم وقامت ا -الخیریة

في شھر آذار بدعوة سیدات 
إلى حفل " مجموعة الشروق"

غداء في فندق اإلنتركونتیننتال 
في أریحا، ونتقدم إلدارة الفندق 
بجزیل الشكر واإلمتنان لدعمھم 

  بعید األم في أریحا اإلحتفال ©        . ومساندتھم وتقدیم الغداء مجانا

                                          فیدیو كونفرنس    
عقدت مجموعة  الشروق لقاءین عبر الفیدیو كونفیرنس بین سیدات  

مصابات  بالسرطان من القدس والضفة الغربیة وسیدات مصابات 
بالسرطان من غزة،  بھدف تبادل المعلومات والتجارب بین  

في             نیسان والثاني  6  اللقاء األول بین الطرفین كان في. الطرفین
وال ننسى ھنا أن نتوجھ بالشكر إلدارة جامعة القدس   2010أیار  4

المفتوحة على إنجاح ھذه اللقاءات بتوفیر المكان والتسھیالت 
  .الالزمة  لذلك

  
  محاضرة صحیة

حضرت سیدات المجموعة 
، " سرطان الرحم"محاضرة عن 

قامت بتقدیمھا لھم المثقفة الصحیة 
  .األسرة وحمایةفي جمعیة نتظیم 

  
  السیدات خالل عرض المحاضرة ©

  
  لتورم الذراع العالج الطبیعي

لتورم الذراع المتطوعة األلمانیة  أخصائیة العالج الطبیعي قامت
لعدد من سیدات وعلى مدى أسبوعین بتقدیم العالج  السیدة ماریون

ونحن ننتظر قدومھا مرة أخرى . المجموعة من الضفة الغربیة وغزة
 .2011شھر كانون الثاني خالل 

  
  زورونا على 

www.pfsjerusalem.org   
  

  
Patient’s Friends Society- Jerusalem  

  
  

نرحب بالسیدة ھیلین ھال من بریطانیا التي  متطوعة جدیدة
انضمت للعمل كمتطوعة 

  لعدة أشھر
  

  الحدث التوعوي
 أقیم  2009أول  في تشرین

حدث في رام هللا أول 
للتوعیة حول سرطان 

تحت  الثدي في فلسطین
  " اإلحتفال بالحیاة"شعار 

  
        حدث التوعیة في رام هللا©

   

                                                                                                                          خدماتنا

  02(6277990خدمة الخط المساعد(     
            برنامج الوصول الى المعافاة  
    النشرات التوعویة  
 المحاضرات التثقیفیة المجتمعیة  
 الثدي االصطناعي،  حماالت  :مستلزمات للسیدة المصابة

  للثدي،  الشعر المستعار    

  مقابلة إذاعیة
بإستضافة ممثلة " أجیال" نسیان ، قام رادیو خالل شھر 
معھا تحدثت من خاللھا عن مقابلة إذاعیة  اءجرالمجموعة وإ

تجربتھا الخاصة مع المرض وأكدت على أھمیة وضرورة إجراء 
  .الفحوصات الطبیة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي

  
  ؟؟المجموعة دعممكن  یكیف 

مكم بشراء قیایمكنكم مساندة المجموعة عند 
الذي أعدتھ  " أطباقي المفضلة" تابك
 الوصفاتمن ویحتوى على العدید مجموعة ال

   شیكل  25والعالمیة فقط بـ العربیة 
  

وأیضا یتوفر للبیع مطرزات جمیلة تحمل إسم 
 25بــ ، أیضا المجموعة وشعار سرطان الثدي

  شیكل

  
                                                                                                                  

 
 

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  

تبرعاتكم مباشرة الى عناوین احد البنوك  إرسال بإمكانكم 
  :التالیة

 9030602955710قم الحساب رالبیرة،  –العربي البنك، 
Swift code: CRESCHZZ80A  

   رقم الحساب  القدس ، –بنك ھبوعلیم ، شارع الزھراء 
  Swift code: POALILIT ،696، رقم البنك 313413

  في مدینة بیت لحم تشرین أول  9التوعیة الثاني في حدث 
إذا رغبتم في رعایة الحدث أو في التطوع الرجاء اإلتصال بنا 

6264674   
pfsjer@yahoo.com     أو info@pfsjerusalem.org   

  


