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احتفاالت المركز بيوم العلم

 طلبة مركز راشد يحتفلون باليوم الوطني

فعاليات اليوم العالمي للعالج الوظيفي

احتفالية اليوم العالمي لحقوق االنسان بإكسبو ٢٠٢٠

مؤسسة وطني االمارات وورشة عمل عن اهمية العلم

اتفاقية تعاون مع جامعة دبي

فعالية طواف االمارات للدراجات لدعم مركز راشد

  اصدار
خاص



 عهد الوطن2

كثر جماالً ونشاطاً وخيراً، وقد  ودعنا عام واستقبلنا آخر، ونحن نرفع أيدينا إلى رب كريم، بأن تكون أيامه أ
 وضعنا استراتيجية متكاملة تعيننا على مواصلة مسيرتنا في خدمة أصحاب الهمم، الذين نعتبرهم جزءاً من

حياتنا، وقطعة من قلوبنا

 وفي النهاية، ال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من مد يده لمساعدة أبناء المركز، ولكل من ساهم
في انعاشه ولو بقطرة ماء صغيرة

العالم وقف  قليلة،  أيام   قبل 
آخر، ويستقبل  عام  ليودع   أجمع 
عبر جميلة،  لحظات  خاللها   عاش 
في يحمل  وهو   ،2022 بوابة   فيها 
الكثير من األمل بأن تكون  جعبته 
وأجمل أفضل  الجديد  العام   أيام 
اللحظات تلك  وفي  بركة.  كثر   وأ
 وقفنا نحن في مركز راشد ألصحاب
عامنا إنجازات  لنطالع   الهمم، 
مفتوحة عيوننا  بينما   الماضي، 
وضعنا التي  المقبلة،  األيام   على 
تمكن خاصة  استراتيجية   لها 
 المركز من مواصلة أداء رسالته، في
وتمكينهم الهمم،  أصحاب   خدمة 
المستقبل، لمواجهة   وتأهيلهم 
المجتمع نسيج  ضمن   والتعايش 

علينا الماضي ثقيالً  العام   لم يكن 
فيه شهدنا  فقد  سبقه،  الذي   كما 
مركزنا، أروقة  إلى  الحياة   عودة 
في العاملة  المؤسسات  بقية   كما 
دبيب فيها  توقف  أن  بعد   الدولة، 
نتيجة الزمن  من  لفترة   الحياة 
،”19  – “كوفيد  جائحة   انتشار 
 تلك العودة كانت بمثابة إنتعاشة
عادوا الذين  ولطلبتنا  جميعاً   لنا 
الطبيعي، حياتهم  إيقاع   لممارسة 
من وزاد  جميعاً،  أسعدنا   ذلك 
دائرة وتوسيع  العمل  نحو   شغفنا 
افتتاح عبر  المركز،  في   خدماتنا 
 فصول جديدة واستحداث خدمات
جديد، طلبة  واستقبال   أخرى، 
 وتنظيم أنشطة وفعاليات عكست
قلوبهم في  المركز  طلبة  يحمله   ما 

أجندة كانت  الماضي،  العام   خالل 
بالفعاليات مزدحمة   المركز 
استقبال ومراسيم   واألنشطة 
على عزيزة  ووفود   شخصيات 
شركاء يمثلون  جلهم   قلوبنا، 
فحق نجاحه،  مسيرة  في   المركز 
جهودهم على  تكريمهم   علينا 
والتي المركز،  في   وإسهاماتهم 
وألجل عروقه،  في  النشاط   جددت 
 ذلك آثرنا إصدار هذا العدد الخاص
 من نشرة المركز، التي حملت بين
 دفتيها حصيلة العام الماضي، من
مختلفة وجهود  وفعاليات   أنشطة 
وإدارة والشركاء  الطلبة   بذلها 
 المركز، وها نحن نضعها بكل فخر
مواهب الكتشاف  أيديكم،   بين 
في وابداعاتهم  وقدراتهم   طلبتنا 

مريم عثمان
 املدير العام
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ليد كونيكت  شركة  مع  تعاون  اتفاقية   توقيع 
بموجبها يتم  البنا  بالسيد محمد  ممثلة   مانجمنت 
 دعم مركز راشد الصحاب الهمم من خالل مشروع

A delegation representing the Billionaire Club, repre-
sented by Mr. Jordan Mahmoudi, “Co-founder” and 
Mr. Mustafa Al-Fishawy, “Founding Partner” visit-
ed the Rashid Center for People of Determination to 
learn about its various services and provide support 

Signing a cooperation agreement with Connect 
Lead Management Company, under which the 
Rashid Center for People of Determination will 
be supported through a future project.

بالسيد جوردان محمودي بليونير كلوب ممثال  يمثل   زار وفد 
‘شريك الفيشاوي  مصطفى  والسيد  مؤسس’   ‘شريك 
خدماته على  للتعرف  الهمم  الصحاب  راشد  مركز   مؤسس’ 

المختلفة وتقديم الدعم النشطة المركز
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 الشكر والتقدير لالخت الفاضلة سهام
 عوادي وشركة ليلتي على مساندتهم

ودعمهم الرائع في تنظيم فعاليات المركز

 السيد راشد لوتاه صاحب شركة ازيان للعطور
 خالص التقدير على مشاركتكم المميزة في

 فعاليات اليوم الوطني في مركز راشد الصحاب

 شركة سبيشيال مومنتس كان لهم ايضا مشاركة
 مميزة في رعاية ودعم فعاليات اليوم الوطني بمركز

 راشد..شكرا للسيد جورج صاحب الشركة على
الدعم

Thanks and appreciation to Mrs. Siham 
Awadi and Laylaty Company for their won-

derful support and support in organizing 
the center’s activities

Special Moments Company also had a distinguished 
participation in sponsoring and supporting the Na-
tional Day activities at Rashid Center..Thank you to 

Mr. George, the owner of the company for the support

Mr. Rashid Lootah, owner of Azyan Per-
fumes Company, sincerely appreciates your 
distinguished participation in the National 

Day activities at the Rashid Center for People 
of Determination.
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 دعم شركة ذا فيرست جروب لمركز راشد بمشاركة
للشركة التنفيذي  الرئيس  بيرنز  روب    سعادة 
مجلس عضو  مصبح  الجليل  عبد  محمد   وسعادة 
العالميين الدراجات  ابطال  المركز وعدد من   ادارة 
 للمشاركة في  فعالية طواف الدراجات لصالح دعم

The First Group’s support for the Rashid Center, with 
the participation of His Excellency Rob Burns, CEO of 
the company, His Excellency Mohammed Abdul Jalil 
Musabih, a member of the Board of Directors of the 
Center, and a number of international cycling champi-
ons, to participate in the cycling event in favor of sup-
porting the Rashid Center.
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المخرجة الغالية  لالخت  واالمتنان  الشكر   خالص 
 سارة عبدهللا على الدعم المتواصل لطلبة مركز راشد
اوناس لشركة  خاص  وتقدير  ..شكر  الهمم   الصحاب 
وادخال المركز  لطلبة  القيمة  الهدايا  تقديم   على 

البهجة والسرور

Sincere thanks and gratitude to the director 
Sarah Abdullah, and Ounass for the contin-
uous support of the students of the Rashid 
Center for People of Determination.

The visit of Mr.Mohammed Al-Sayyar, 
representative of the CEO of the Gulf Is-
lamic Investment Company, to renew sup-
port for the activities of the Rashid Center

الرئيس السيار ممثل   زيارة سعادة محمد 
لالستثمار الخليج  بشركة   التنفيذي 
االسالمي لتجديد دعم انشطة مركز راشد
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شركة كواليتي ايس كريم وورشة عمل لطلبة مركز راشد وتوزيع الهدايا وااليس كريم لجميع طلبة المركز ومنتسبيه

A workshop for Quality Ice Cream Company and distribution of gifts to all students

University of Sharjah students in the Department of Physiotherapy receive their practical training at the 
Rashid Center for People of Determination.

طالبات جامعة الشارقة في قسم العالج الطبيعي يتلقون تدريباتهم العملية بمركز راشد الصحاب الهمم
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A delegation from the Rashid Center for People of Determination 
visited the Emirates Airlines pavilion at Expo 2020 to review the 
services provided to the category of People of Determination.

Activities of the International Day of Occupational 
Therapy at Rashid Center for People of Determination

كسبو 2020  زيارة وفد من مركز راشد الصحاب الهمم لجناح طيران االمارات في ا
 لالطالع على الخدمات المقدمة لفئة اصحاب الهمم

الوظيفي بمركز راشد للعالج  العالمي  اليوم   فعاليات 
 ألصحاب الهمم
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Meeting with His Excellency Major General Dr. Mohammed 
Ahmed Al Murr, Director General of the General Department 
of Human Rights at the General Command of Dubai Police, 
Ms. Fatima Al Balushi and Mr. Nofal Al Yousef to discuss the 
final arrangements for the International Human Rights Day 
event, which will be held at the Expo

The opening of the sensory garden at the Rashid Center for 
People of Determination under the auspices of the lucky com-
pany and Faris Al-Baddad company

المــر احمد  محمد  د.  اللواء  سعادة  مع   اجتماع 
االنسان لحقوق  العامة  لالدارة  العام   المدير 
فاطمة والسيدة  دبي  بشرطة  العامة   بالقيادة 
 البلوشي والسيد نوفل اليوسف لبحث الترتيبات
االنسان لحقوق  العالمي  اليوم  لفعالية   النهائية 

كسبو والذي سيقام في ا

راشد الصحاب مركز  في  الحسية  الحديقة   افتتاح 
 الهمم برعاية شركة محظوظ وشركة فارس البداد
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 Thanks and appreciation to 
the CSU Department at Rashid 
Center for People of Determi-
nation for your kind efforts in 
supporting the humanitarian 
center’s journey

Bishop Joseph Nafaa, Priest Edward Chalouhi and 
His Excellency Antoine El-Sayed from the Leba-
nese Business Council visit the Rashid Center for 
People of Determination

الدعم لوحدة  والتقدير   الشكر 
الصحاب راشد  بمركز   المؤسسي 
دعم في  الطيبة  جهودكم  على   الهمم 

مسيرة المركز االنسانية

 المطران جوزيف نفاع والكاهن ادوارد
السيد من انطوان   شالوحي وسعادة 
 مجلس االعمال اللبناني في زيارة لمركز

راشد الصحاب الهمم
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Used clothes recycling project in partnership be-
tween the Roads and Transport Authority and Rashid 
Center for People of Determination to redistrib-
ute these clothes to people with limited income in 
poor countries. …A visit from the Dubai Roads and 
Transport Authority, His Excellency Osama Al Safi, 
Director of the Rail Campus, Mr. Shehab Abu She-

hab, Director of Legal Affairs, 
and Mr. Saeed Al Ramsi, Asset 
Manager of the Rashid Center 
for People of Determination.

lهيئة بين  كة  بالشرا المستعملة  المالبس  تدوير  اعادة   مشروع 
 الطرق والمواصالت ومركز راشد الصحاب الهمم العادة توزيع هذه
 المالبس على ذوي الدخل المحدود في الدول الفقيرة. …زيارة من
ادارة مدير  الصافي  أسامة  دبي، سعادة  والمواصالت  الطرق   هيئة 
القانونية الشؤون  مدير  ابوشهاب  والسيد شهاب  القطارات   حرم 
والسيد سعيد الرمسي مدير االصول لمركز راشد الصحاب الهمم

مركز راشد يحتفل بيوم العلم مع طلبته واعضاء الكادر التعليمي والتأهيلي بالمركز

 Rashid Center celebrates the Flag Day with its students and members of the educational and rehabilitation staff at 
the center
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 His Highness Sheikh Juma bin Maktoum Al Maktoum, managing director of the Rashid Center for Peo-
ple of Determination, witnesses the center’s celebrations of the 50th National Day of the United Arab 
Emirates, with the participation of a group of supporters, friends of the center and parents of students

 سمو الشيخ جمعة بن مكتوم ال مكتوم العضو المنتدب لمركز راشد الصحاب الهمم يشهد احتفاالت المركز باليوم الوطني
.الخمسين لدولة االمارات العربية المتحدة بمشاركة لفيف من الداعمين واصدقاء المركز واولياء امور الطالب
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Honoring our partners in the 
National Day celebrations



16 17
17

 تكريم شركاؤنا في
احتفاالت اليوم الوطني
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A visit from The Famous Visual Artist su-
perbuddah to the Rashid Centre 

A delegation from the Emirates Autism Society visited 
the Rashid Center for People of Determination, HE Ma-
jid Sultan Al Muhairi, Chairman of the Board, Ms. Fati-
ma Saif Al Matroushi, Vice President, and Ms. Reem Al 
Hajri, Secretary

لمركز زيارة  في  بودها  سوبر  الشهير  التشكيلي   الفنان 
راشد الصحاب الهمم

 وفد من جمعية االمارات للتوحد في زيارة لمركز راشد
 الصحاب الهمم ، سعادة ماجد سلطان المهيري رئيس
 مجلس االدارة والسيدة فاطمة سيف المطروشي نائب

 الرئيس والسيدة ريم الهاجري امين السر
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Thanks for The Businesswoman Afaf Al Jaied for Her 
visit and Support to The Rashid Centre  

 زيارة ودعم من سيدة األعمال عفاف الجيد لمركز راشد
 الصحاب الهمم

 ورشة عمل لمؤسسة وطني االمارات بمركز راشد الصحاب
العقيد/عبد بتقديمها  قام  العلم   الهمم  تحت شعار حماة 
كاديمية شرطة دبي حول تعزيز االنتماء  العزيز العبدهللا من أ

 والوالء لدى طلبتنا من اصحاب الهمم

A workshop for Watani Al Emarat Foundation at Rashid Center for People of Determination under the slogan 
“Guardians of Knowledge” presented by Colonel / Abdul Aziz Al Abdullah from Dubai Police Academy on en-
hancing belonging and loyalty among our students of People of Determination
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Signing an MOU with Dr. Eissa Bastaki 
Director OF Dubai University 

An exhibition of paintings by the artist Noor Galadari, who al-
located part of the proceeds from the sale of these paintings to 
support the Rashid Center for People of Determination

 توقيع اتفاقية تعاون مع سعادة عيسى
 بستكي المدير العام لجامعة دبي

 معرض لوحات فنية للفنانة نور كلداري والتي
 خصصت جزء من عائدات بيع هذه اللوحات

لدعم مركز راشد الصحاب الهمم
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An inspiration Talk with Rashid Centre student 
by Mr.Manushya Putran Poeat,Lyricist and au-
thor in participation with Dr. Jayanthimala Suresh 
Chairman-Quantaa Group &Global Tamil Leader

 حديث ملهم مع طلبة  مركز راشد للسيد مانوشيا
 بوتران بويت ، كاتب غنائي ومؤلف باالشتراك مع الدكتور

 جايانثيماال سوريش رئيس مجموعة كوانتا وقائدة التاميل
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اجتماع عمل مع سعادة د.بدر حسين ال سليمان مدير العالقات االكاديمية بالملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية
والسيدة كفاف العتيبي لبحث مشروع تعاون مع مركز راشد الصحاب الهمم 

Signing a cooperation agreement with Tip 
Top Advertising, represented by Mr. Wael 
Al-Mallah, General Manager

للدعاية توب  تيب  شركة  مع  تعاون  اتفاقية   توقيع 
واالعالن ممثلة بالسيد وائل المالح المديــر العام

A working meeting with Dr. Badr Hussein Al Suleiman, Director of Academic Relations at the Cultural Attaché 
at the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, and Mrs. Kafaf Al-Otaibi to discuss a cooperation project with 

the Rashid Center for People of Determination

 اتفاقية دعم مؤسسي مع شركة تيب توب للدعاية واالعالن
ممثلة بالسيد وائل المالح المدير العام للشركة

An institutional support agreement with Tip Top 
Advertising, represented by Mr. Wael Al-Mallah, 
the company’s general manager
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Emirati Film Director Nahla Al-Fahad during 
her visit to the Rashid Center for People of 
Determination to discuss the final prepara-
tions for the production of a video clip for the 
National Day with the participation of People 
of Determination

The Famous Singer Mayada Al Henawy 
During Her visit To The Rashid Centre for 
People Of Determination 

راشد لمركز  زيارتها  خالل  الفهد  نهلة  االماراتية   المخرجة 
فيديو النتاج  النهائية  االستعدادات  لمناقشة  الهمم   الصحاب 

 كليب عن اليوم الوطني بمشاركة اصحاب الهمم

 الفنانة القديرة ميادة الحناوي تزور مركز راشد الصحاب الهمم
 وتطلع على خدماته واقسامه المختلفة
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The Royal Clinic, managed by Dr. Nour El-Din 
Al-Hadid, and in the presence of the comedian 
and social media pioneer, Mr. Kanoo Al-Kindi, 
visit the Rashid Center to discuss a cooperation 
agreement to support the Rashid Center for Peo-
ple of Determination

 رويال كلينك بإدارة الدكتور نور الدين الحديد وبحضور الفنان الكوميدي
الكندي يقومون ب زيارة مركز التواصل االجتماعي السيد كانو  رائد   و 
راشد بغرض مناقشة اتفاقية تعاون لدعم مركز راشد ل أصحاب الهمم

مركز لدعم  لالعالم  دبي  مؤسسة  تتبناها  انسانية   مبادرة 
سهام الشاعرة  االعالمية  مع  الهمم   الصحاب   راشد 

الشعشاع العداد مقدم تلفزيوني من فئة اصحاب الهمم

A humanitarian initiative adopted by the Dubai 
Media Incorporated to support the Rashid 
Center for People of Determination, with the 
journalist and poet Siham Al Shashaa to pre-
pare a TV presenter in the category of People 
of Determination
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 زيارة من سيدة بنما االولى سابقا السيدة فيفيان دو تروخوس وتشغل
 منصبا في منظمة االمم المتحدة لحماية حقوق اصحاب الهمم وكانت قد

زارت مركز راشد ايضا في العام ٢٠٠٨

A visit from the former First Lady of Panama, Mrs. Vivian 
de Trujos, who holds a position in the United Nations Orga-
nization for the Protection of the Rights of People of Deter-

mination, and she also visited Rashid Center in 2008

راشد مركز  طالب  على  الهدايا  لتوزيع  بدبي  الهندي  النادي  من   زيارة 
الصحاب الهمم

A visit from the Indian Club in Dubai to distribute gifts to 
the students of Rashid Center for People of Determination
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العالمي اليوم  بمناسبة   احتفالية 
 لحقوق االنسان نظمتها االدارة العامة
 لحقوق االنسان بشرطة دبي بالتعاون
الهمم الصحاب  راشد  مركز   مع 
المر د.محمد  اللواء  سعادة   بحضور 
لحقوق العامة  لالدارة  العام   المدير 
 االنسان والفنانة القديرة سعاد العبد
موانئ جناح  في  الفعالية   هللا.اقيمت 
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Happy New yearMariam Othman 
General Director

Home Era

hope that the center’s students 
carry in their hearts.

During the past year, the center’s 
agenda was crowded with events, 
activities, and reception ceremo-
nies for personalities and delega-
tions dear to our hearts, most of 
whom represent the center’s part-
ners in its success process, so we 
have the right to honor them for 
their efforts and contributions to 
the center, which renewed the ac-
tivity in its veins, and for that we 
chose to issue this special issue 
of the bulletin The center, which 
carried between its two covers the 
outcome of the past year, of var-
ious activities, events and efforts 
made by students, partners and 
the management of the center, 
and here we are proudly placing it 
in your hands, to discover the tal-
ents, abilities and creativity of our 

The past year was not as heavy 
on us as the one before it, as 
we witnessed the return of life 
to the corridors of our center, 
as well as the rest of the insti-
tutions operating in the coun-
try, after life came to a halt for 
a period of time as a result of 
the spread of the “Covid-19” 
pandemic, that return was a 
revival for us. To all of us and 
to our students who returned 
to the normal rhythm of their 
lives, this made us all happy, 
and increased our passion 
for work and the expansion 
of our services at the center, 
by opening new classes and 
introducing other services, re-
ceiving new students, and or-
ganizing activities and events 
that reflected the renewed 

A few days ago, the whole 
world stood up to bid farewell 
to one year and welcome an-
other, during which he lived 
beautiful moments, in which 
he crossed the 2022 gate, and 
he carries in his pocket a lot 
of hope that the days of the 
New Year will be better, more 
beautiful and more blessed. 
At those moments, we at the 
Rashid Center for People of 
Determination stood to review 
the achievements of the past 
year, while our eyes are open 
to the coming days, for which 
we have developed a special 
strategy that will enable the 
center to continue to perform 
its mission, in serving the peo-
ple of determination, empow-
ering and rehabilitating them 
to face the future, and coex-

We bid farewell to a year and welcomed another, as we raise our hands to a generous Lord, that His days will 
be more beautiful, active and good, and we have developed an integrated strategy that will help us continue our 
journey in the service of people of determination, whom we consider part of our lives and a piece of our hearts.

In the end, we can only express our heartfelt thanks to everyone who extended a hand to help the children of 
the center, and to everyone who contributed to its revival, even with a small drop of water.
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