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A heart is never wrong, especially the hearts of those who love the most. 
Yaduna is a foundation specialized in improving women’s cardiovascular 
health and reducing the burden of disease through awareness, prevention, 
screening, primary treatment and advocacy so that our mothers,
daughters, sisters, aunts, and friends can stay by our side and so
that their hearts can keep beating stronger and stronger for us.

To raise awareness on heart disease, Yaduna - Women Heart Health Center, 
took on board the global “Go Red” initiative with hopes of raising
awareness and empowering this movement in order to decrease
the national number of heart disease cases. The symbol of the
“Go Red” campaign is the Red Dress, which represents femininity,
the color red represents health, life & vibrancy while also acting as a 
serious warning sign.

-  إيلي صعب

هذا الفستان ا5حمر، بلون الحياة 
المتدّفقة في عروقك، ولون الحّب 

النابض في قلبك هو الوردة المتفّتحة، 
مثلك تمامL في عائلتك ومجتمعك. 
مزهرO أبدO في حياة فلتبقي ربيعًا

أولئك الذين يحّبونك.

Listen to your heart!

We are honored to announce that our 
“Go Red” dress emblem is specially 
designed by our very own globally 
renowned fashion designer Elie Saab.

إستمعي إلى قلبك!
القلب ال يخطئ أبدO، خصوصL القلب الذي يحب. 

والحد المرأة  قلب  شرايين  صّحة  تحسين  على  بالعمل  متخّصصة  جمعّية  هي  يُدنا 
والمناصرة ا5ّولي  العالج  التشخيص،  الوقاية،  التوعية،  خالل  من  المرض  عبء  من 

بالحياة  قلوبهّن   وتنبض  جانبنا  إلى  يبقين  لكي  نحب  من  وكل  بناتنا  أخواتنا،  5ّمهاتنا، 
فأكثر. أكثر 

وبهدف نشر التوعية حول أمراض القلب، أخذت جمعية يُدنا - مركز صحة قلب المرأة على 
عاتقها إطالق المبادرة العالمية ”Go Red“ 5ول مرة على الصعيد الوطني، على أمل 

القلب. بأمراض  اqصابات  وتخفيض  والوقاية  الوعي  زيادة 
إّن شارة حملة ”Go Red“ هي الثوب ا5حمر الذي يرمز إلى ا5نوثة، الصحة،

المرأة. صحة  على  المترّتبة  الحتمية  المخاطر  من   Oمحّذر والحيوية  الحياة 

 “Go Red” يسّرنا أن نعلمكّن أّن شارة
المصّمم ِقبل  من  خّصيص:  ُمصّممة 

صعب.  إيلي  اللبناني  العالمي 


