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“مسيــرة الخيــر في اإلمــارات مستمرة
 و اليــوم نكمل،منذ أسسها زايــد و راشــد
هذه المسيــرة و لن ينـقـطع الخيـــر من
”إمـــارات الخيـــر

“Giving is a deeply rooted value in
our religion and the UAE has built
its foundation on this basis”
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
مؤسس نور دبي

H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President & Prime Minister of the United Arab Emirates & Ruler of Dubai
Founder of the Noor Dubai Foundation
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كلمة المدير التنفيذي

CEO Message
Back when we started in 2008, we had
a clear vision but the future of our work
in the prevention of blindness was still
being set. And today, we have carved an
optimistic future where we reached out to
over 6.2 million individuals from different
parts of the world. And building on our
past successes, 2013 has been nothing but
a more successful and eventful year for
the Noor Dubai Foundation.
Our focus over the past 12 months
has been to serve the UAE community
through varied needs of education and
raising awareness when it comes to
tackling eye disease and the prevention
of blindness. Our participation in
national and international forums and
conferences gave us a means of spreading
this awareness about our work and the
challenges we overcame.
In the UAE, we focused on strengthening
the infrastructure of the prevention of
blindness in the healthcare system by
establishing the Diabetic Retinopathy
Screening Program for Public Health
Clinics. In addition, we worked on
designing a more efficient outreach
program to other Emirates through our
collaboration with the RTA (Road and
Transport Authority) by providing a
mobile eye clinic.

We also made significant progress to build
and add-on to our international programs.
In 2013, we visited Ethiopia, Pakistan,
Ghana, Yemen and Morocco and we
screened nearly 22,000 individuals in need
for eye diseases. Our latest collaboration
with The Carter Centre will focus on
eliminating Trachoma in Ethiopia within
the next 3 years.
Noor Dubai Foundation was founded to
give hope to men, women and children.
We set out to harness more financial
and human resources to accelerate the
development of all our programs within
the UAE and beyond.
I am particularly proud of Noor Dubai’s
commitment to diversity. We have
formed partnerships with the private
sector, the governmental sector, as well as
international organizations whilst stressing
on the quality of those collaborations to
ensure the foundation’s credibility. I am
positive and enthusiastic about the future
that Noor Dubai Foundation is working
towards. We will continue to work with
local and international communities at
large to reach out to every single individual
in need.
Dr. Manal Omran Taryam
CEO & Board Member
Noor Dubai Foundation

تقوية البنية التحتية لمكافحة العمى في نظام
الرعاية الصحية االولية من خالل برامج الربط
.االلكتروني لمرضى السكري للفحص على الشبكية
 قمنا بالتعاون مع هيئة الطرق،إضافة إلى ذلك
والمواصالت لتوفير عيادة متنقلة للعيون لتصل
.إلى جميع شرائح المجتمع

كما قطعنا شوطا كبيرا في زيادة برامج مكافحة
 قمنا بزيارة أثيوبيا،2013  في.العمى للدول األخرى
وباكستان وغانا واليمن والمغرب وفحصنا ما يقارب
 ويعد التعاون مع مركز كارتر أحدث. شخص22000
شراكة عالمية لنا حيث سنركز في هذه الشراكة
على القضاء على مرض التراخوما المؤدي للعمى
.في أثيوبيا على مدى ثالث سنوات

حينما بدأنا العمل في مجال مكافحة العمى في
 كانت رؤيتنا واضحة رغم وجود التحديات،2008
ولكننا قمنا بنحت مستقبل المؤسسة بجهد

وتفاؤل وصبر واستطعنا بفضل الله إلى الوصول
.  مليون شخص حول العالم6.2 ومساعدة أكثر من
 حافلة باألحداث والفعاليات التي2013 وكانت سنة
.أضافت مزيدا من النجاحات إلى سجلنا

تأسست نور دبي بهدف إحياء األمل وإعادة البسمة
للرجال والنساء واألطفال وشرعت في تسخير
الموارد المالية والبشرية لتسريع عملية تطوير
.البرامج داخل وخارج الدولة
أفتخر بمؤسسة نور دبي وتنوع شراكاتها مع مختلف
الجهات الحكومية والخاصة والتزامها بالجودة في
جميع برامجها لزيادة المصداقية وأنا متفائلة جدا
لمستقبل مؤسسة نور دبي في الوصول لجميع
.المحتاجين في المناطق الفقيرة ومساعدتهم
 منال عمران تريم.د
المدير التنفيذي و عضو مجلس األمناء
مؤسسة نور دبي

 على خدمة مجتمع2013 انصب اهتمامنا في
اإلمارات من خالل االحتياجات المتنوعة من تعليم
وزيادة الوعي العام حول أمراض العيون المؤدية
إلى العمى كما أضافت مشاركتنا في الكثير
من المؤتمرات والمنتديات وسائل لنشر رسالتنا
.وأهدافنا والتحديات التي استطعنا التغلب عليها
ركزنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة على
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مجلس األمناء
Board of Trustees

 سعادة- رئيس المجلس
المهندس عيسى الميدور
 هيئة الصحة بدبي- المدير العام

Chairman - His Excellency
Engineer Essa Al Maidoor

 سعادة ناصر خليفة البدور- نائب الرئيس
وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير منطقة دبي الطبية باإلنابة في وزارة الصحة

Vice Chariman - His Excellency Nasser Khalifa Al Budoor
Assistant Undersectretary for International Relations and Health Affairs Director of
Dubai Medical District - Ministry of Health, UAE

Director General - Dubai Health Authority

 عبد الفتاح شرف- عضو مجلس األمناء
الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني للشرق األوسط في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Board Member - AbdulFattah Sharaf
Chief Executive Officer, UAE - HSBC Bank Middle East Limited

 محمود أحمد المرزوقي- عضو مجلس األمناء
 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية- مدير إدارة االتصال الحكومي

Board Member - Mahmood Ahmed AlMarzouqi
Director of Government Communication
Federal Authority for Government Human Resources

 الدكتورة منال عمران تريم- المدير التنفيذي و عضو مجلس األمناء
 هيئة الصحة بدبي- المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية األولية

Board Member & CEO - Dr. Manal Omran Taryam
Chief Executive Officer of Primary HealthCare Sector - Dubai Health Authority
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مؤسسة نور دبي

Noor Dubai Foundation

 الغير ربحية،أنشأت مؤسسة نور دبي الخيرية
 ومقرها دولة2010 بموجب قانوني في عام
اإلمارات العربية المتحدة وتركز أنشطتها على

Noor Dubai Foundation is a UAE based
charity focused on the prevention of
blindness and visual impairment globally. It
was launched as an initiative in 2008 by the
Vice president and Prime Minister of the
UAE and the ruler of Dubai His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
and was later established as an NGO by
Law in October 2010. So far, 6.2 million
individuals from all over Africa and Asia
have benefited from the free treatment
and preventive programs conducted by the
Noor Dubai Foundation. The Foundation
continues to strive towards fulfilling the
Vision2020 initiative of a world free from
avoidable forms of blindness.

القضاء على مسببات العمى وضعف البصر التي
 حققت مؤسسة نور.يمكن عالجها والوقاية منها
دبي الكثير من اإلنجازات منذ انطالقها كمبادرة
 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن2008 عام
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
 مليون6.2 الوزراء حاكم دبي حيث استفاد أكثر من
شخص من قارتي آسيا وأفريقيا من خدمات
 تواصل مؤسسة نور دبي.وبرامج المؤسسة
سعيها نحو تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية
في عالم خال من مسببات العمى واإلعاقة
.البصرية

قصة متطوع
Volunteer’s Story
“My volunteer experience in the eye
camp in Ethiopia was very useful for my
career, my family and my community.
It was a wonderful experience which
I hope to circulate to my friends and
family and acquaintances as well. I saw
some humanitarian cases for the first
time in my life and I was left with a big
impression which led to strengthen my
sense of giving to others. It is great to
lend a helping hand and assistance to
those in need anywhere and anytime.”
- Abdulaziz AlAli, Dubai Health Authority

” كـانت تـجربـة تطـوعي في المـخيـم العالجي
في أثيوبيا نـافعة ومفيـدة في حيـاتي العمليـة
 وهي تجربة رائـعة أتمنى.والمجتمعية واألسرية
.تعميمها إن شاء الله لألصدقاء والمعارف واألبناء
حـاالت إنسانية ألول مرة أشاهدها تركت االنطباع
اإلنسـاني الرائـع في كوامن نفسي التي ترتقي
باإلحساس اإلنسـاني والشعـور باآلخرين وتقديـم
يـد المسـاعدة والعـون ألمثــال هـؤالء في أي
“.زمــان ومكان
 هيئة الصحة،  عبد العزيز العلي-
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حقائق
Facts

اختبار النقطة العمياء
ال توجد مستقبالت للضوء في بقعة معينة من
. .الشبكية تمثل منطقة خروج العصب البصري
 امسك الكتاب وافرد،للتحقق من هذه المعلومة
ذراعك لتكون الصورة في مستوى افقي مع
. بعينك اليمنى+ العين وحدق جيدا في العالمة
سترى منتصف الدائرة وانت ما تزال تحدق في
 ابدأ بتقريب الكتاب ببطء وعند مسافة.+ عالمة
معينة ستالحظ انك لم تعد ترى منتصف الدائرة
. ألنها تقع في النقطة العمياء
Blind Spot Test
Your eye’s blind spot has no lightdetecting rod or cone cells. To test this,
hold the book at arm’s lenght, close
your right eye and stare at the cross.
Move the book towards you and the
centre of the wheel will disappear when
light from it falls on your blind spot.

سمو الشيخة منال بنت
محمد بن راشد آل مكتوم

HH Sheikha Manal Bint
Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum
“UAE is a country of humanitarian
generosity and development initiatives
aiming to support developing countries
and vulnerable communities. It also
plays a leading role in humanitarian
work at the international level, as it
was ranked sixteenth globally amongst
top donor countries in the field of
foreign aid. And on the occasion of
the Zayed Humanitarian work Day, I am
pleased to announce the “Al Manal “
Initiative. This initiative aims to foster
a culture of social responsibility and to
promote the values of social solidarity
through which we launch humanitarian
projects and programs that reflect the
concept of solidarity and togetherness
among members of society , and the
development of patriotism and loyalty, as
well as to promote a culture of giving.
And in line with the objectives of the
“Al Manal “initiative , I am pleased
to announce “Noor Al Hayat” project
to provide prevention and treatment
services to 1 million patients suffering
from sight ailments in different regions
around the world.
This humanitarian initiative continues the
good efforts of the late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan for the development
of the UAE and the positioning of the
country in a high status among nations.
This initiative coincides with the Zayed
Humanitarian Work day, where UAE

nationals and residents celebrate his
immortal memory a symbol of goodness
and generosity that left unforgettable
achievements for humanity to remember.
Today we continue these efforts in pledge
to the legacy of a great leader.
Sight is a great gift of God. It is the
means by which humans see the paths
of the present and the future, thus the
loss of sight is a major obstacle in the
way of growth and development on a
personal and professional level. Hence,
we decided to launch our first activity in
“Al Manal” to support the humanitarian
programs of the Noor Dubai Foundation
, as the provision of necessary medical
care to those who are in dire need is a
priority humanitarian duty. UAE was
and continues to be a forerunner to
humanitarian work under the guidance
of the wise leadership. We also praise
the efforts of the Noor Dubai Foundation
in providing the necessary for indigent
patients, reinforcing hope for recovery
and return of sight, and asserting that
“this effort is one of the finest forms of
humanitarian work that requires all the
support and backing from us all”.
HH Sheikha Manal Bint Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum
President of Dubai Women Establishment

 وبالتالي فإن فقدان البصر،الحاضر والمستقبل
ً
ً
أساسيا في طريق النمو والتطور
عائقا
يشكل
 ومن هنا ارتأينا.على الصعيد الشخصي والمهني
أن نبدأ باكورة نشاطاتنا في المنال اإلنسـانية
 حيث إن تقديم،لدعم برامج مؤسسة نور دبي
الرعاية الطبية الالزمة لمن هم في أمس الحـاجة
 كانت وماتزال دولة، واجب إنساني ذو أولوية،لها
ً
دومـا بفضل
اإلمارات العربية المتحدة سباقة إليه
 كما نثمن مســاعي.توجيهات القيادة الرشيدة
مؤسسة نــور دبي في توفيــر العـــالج الالزم
 مما يعـزز األمل بالشفــاء،للمرضى المعوزين
 حيث إن هذه الجهود تعد من أسمى،وعودة البصر
نمـاذج العـمـل اإلنساني التي تتطلب منـا كل
“.الـدعم والمساندة

”تتمتع دولة اإلمارات بسخائها اإلنساني
ومبادراتها التنموية لدعم الدول النامية ومساندة
 وتتبوأ مراكز متقدمة في،المجتمعات الضعيفة
 فقد،العمل اإلنساني على المستوى الدولي
ً
عالميا من بين
احتلت المرتبة السادسة عشرة
عطاء في مجال المساعدات
الدول المانحة األكثر
ً
، وبمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني.الخارجية
يسرني أن أعلن عن مبادرة المنال اإلنسانية وهي
مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية
المجتمعية وتأصيل قيم التكافل االجتماعي نقوم
من خاللها بطرح مشاريع وبرامج إنسانية تعكس
،مفهوم التضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع
 باإلضافة إلى نشر،وتنمية حب الوطن والوالء
.ثقافة البذل والعطاء

سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم
رئيسة مؤسسة دبي للمرأة

ً
 أعلنت عن مشروع، وتماشيا مع أهداف المبادرة
«نور الحياة» لتقديم الوقاية والعالج لمليون
مريض يعانون من اإلعاقة البصرية في مناطق
.مختلفة من العالم
حيث يأتي هذا المشروع في إطار استكمال ما
،قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 من جهد وعطاء لرفعة اإلمارات،طيب الله ثراه
ً
وتزامنا مع
.وجعلها تتبوأ مكانة سامية بين الدول
يوم زايد للعمل اإلنساني الذي يحتفي فيه سكان
، اإلمارات من مواطنين ومقيمين بذكراه الخالدة
ً
 وترك مآثر ال تنسى،رمزا للخير والعطاء
حيث كان
 وعلينا اليوم مواصلة،ستذكرها له اإلنسانية جمعاء
ً
ً
.وعهدا لهذا القائد العظيم
وفاءا
هذا العطاء
،يمثل البصر هبة عظيمة من هبات الخالق
والوسيلة التي يرى اإلنسان من خاللها درب
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حقائق
Facts

البشر والقرود من الثدييات القليلة التي يمكنها
.رؤية اللون األحمر
Humans and apes are among the very
few mammals that can see red.

الفريق ضاحي خلفان تميم

Lt. General Dhahi
Khalfan Tamim
“The contributions of the Noor Dubai
Foundation to the needy over the past
few years are pioneering additions to
the list of humanitarian accomplishments
of the United Arab Emirates under the
leadership of His Highness Sheikh Khalifa
Bin Zayed Al Nahyan President of the
UAE and the Vice president and Prime
Minister of the UAE and ruler of Dubai His
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum. Since its launch in 2008,
the Noor Dubai Foundation has provided
treatment and prevention of blindness to
over 6.2 million individuals in the poorest
countries all over Asia and Africa.
Blindness is a hindering problem that
denies a person the right to study, work
and be productive which reflects on
both his family and society as a whole.
Therefore, we must all extend a helping
hand to the needy especially that the UAE
is blessed with the resources and abilities
to extend its humanitarian initiatives all
over the world. The cost of treating a
person from cataracts is 8USD which is less
than 35 dirhams and this is why we should
all support this humanitarian initiative
in hope that The Almighty accepts this
work in the good deeds of HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid, patron of many
humanitarian initiatives and the founder
of Noor Dubai Foundation. We must
abide by his Highness’s words: “The UAE

is committed to its humanitarian mission
to the world and one of our goals is to
provide a decent, stable life to all.” And
I extend my gratitude to the Noor Dubai
Foundation for their humanitarian and
noble work in reviving the most precious
gift from Allah, the gift of sight to the
most deprived individuals.”
Lt. General Dhahi Khalfan Tamim
Deputy Chairman of Police & General
Security in Dubai

”االنجازات التي حققتها مؤسسة نور دبي خالل
السنوات القليلة الماضية لهؤالء المرضى تعتبر
عمال إنسانيا رائدا يضاف لألعمال اإلنسانية
والخيرية التي تتبناها الدولة بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه
 وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد،الله
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
،2008  منذ إطالقها في العام.حاكم دبي رعاه الله
استطاعت مؤسسة نور دبي ان توفر العالج
 ماليين شخص6.2 والوقاية من العمى ألكثر من
.في الدول األكثر فقرا في قارتي آسيا وأفريقيا
إن مشكلة العمى تعد من المشاكل التي تحرم
اإلنسان من الدراسة والعمل واإلنتاجية وتنعكس
 وبالتالي علينا أن،على األسرة والمجتمع ككل
نمد يد العون والمساعدة لمثل هؤالء المحتاجين
خاصة وأن دولة اإلمارات حباها الله بالخير والنعمة
،ومبـادراتها اإلنسـانية طالت أغلب بقـاع األرض
مشيرا إلى أن عملية عالج شخص مصاب مثال
 دوالرات أي أقل8 بالمياه البيضاء تكلف نور دبي
 درهما وبالتالي علينا جميعا أن ندعم هذه35 من
 سائال الله العلي القدير أن، المبادرة اإلنسانية
يجعل هذه األعمال اإلنسانية في ميزان حسنات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
 صاحب األيادي البيضاء راعي المبادرة،رعاه الله
 والمؤكد على االلتزام بها بمقولة،ومبدعها
 ”اإلمارات ملتزمة برسالتها اإلنسانية: سموه
وهدفنا تحقيق الخير واالستقرار والحياة الكريمة
 وأتقدم بعظيم الشكر واالمتنان.“لكافة البشر
إلى مؤسسة نور دبي الحضارية اإلنسانية التي
تسعى إلعادة النظر واإلبصار ألناس حرموا من
“.أهم وأغلى نعمة وهبها لنا الله
معالي الفريق ضاحي خلفان تميم
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

التقرير السنوي ٢٠١٣
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Facts
رؤية األلوان
يميز الجهاز العصبي األلوان بمقارنة استجابات
الخاليا المخروطية في العين للضوء ويوجد عادة
ثالثة أنواع من المخاريط في العين البشرية.
تقوم هذه الخاليا بإرسال إشارات إلى الدماغ
وتجـمعـهـا مع بيـانـات مختـلفـة لتتيــح لنـا قدرة
التمييز بين أالف األلوان .بعض األشخاص ال
يستطيعون التمييز بين لوني األحمر واألخضر
وهو ما يسمى بعمى األلوان.
Seeing in Color
The cone cells in the retina of each eye
allow you to see in color. Different cells
respond to various levels of red, blue,
and green light. They send signals to
your brain, which combines the data
and lets you distinguish thousands of
different colors. Some people are not
able to see the difference between
colors such as red and green. This is
known as color blindness.
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عبد الرزاق العبد الله
”االنجازات التي حققتها مؤسسة نور دبي
خالل انه لمن دواعي فخر واعتزاز مؤسسة
دبي االسالمي االنسانية ان تكون من الشركاء
االستراتيجيين لمؤسسة نور دبي واالستمرار
في نهج التعاون ومد يد التعاضد مع مؤسسة
نور دبي العالمية وذلك حرصا من مؤسسة دبي
االسالمي اإلنسانية على دعم وتمكين المرضى
المعاقين بصريا على التغلب على إعاقتهم والحد
منها ومساعدتهم من منطلق انساني حيث انهم
ولفقرهم محرومون من ابسط مقومات العيش
لكونهم في بلدان فقيرة ونامية.
إن مؤسسة دبي اإلسالمي االنسانية هي
مؤسسة انسانية خيرية تابعة لبنك دبي
االسالمي ،البنك االسالمي االول على مستوى
العالم الذي تأسس في دبي في دولة االمارات
العربية المتحدة منذ سنة  1975وله بصمات
ودور بارز في خدمة مجتمع االمارات انطالقا من
الرسالة السامية الذي ينتهجه البنك منذ تأسيسه
في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين
والفقراء والمرضى المساكين .تعتبر مؤسسة
دبي االسالمي اإلنسانية من أكبر المانحين
والداعمين لمعظم الجمعيات والمؤسسات
والهيئات الخيرية واالنسانية المرخصة في دولة
االمارات حيث ان مجموع التبرعات المادية لهم بلغ
أكثر من  135000000مليون درهم في سنة .2012
وتحرص المؤسسة اإلسالمية على استمرار
التعاون مع مؤسسة نور دبي العالمية وللسنة
الرابعة على التوالي وذلك لما لمسنـاه
من المصداقية والجدية والعمل بروح الفريق
الواحد وإصرارهم على تحدي الصعـاب من أجل
معالجة مرضى العيون في الدول الفقيرة و النائية
في قارتي آسيا و إفريقيا وذلك من خالل البرامج

Abdul Razak Al Abdulla
العالجية التي يقيمونها في المناطق المحتاجة
وبمعاونة كادر طبي مؤهل ومن ثم بإرادة وإصرار
القائمين على مؤسسة نور دبي.
إننا وبناء على توجيهات اإلدارة العليا واإلدارة
التنفيذية للبنك بأن نكون من السباقين في دعم
ورعاية برامج المؤسسات اإلنسانية الرائدة وخاصة
مؤسسة نور دبي العالمية الحريصة على معالجة
المرضى الفقراء و البسطاء وعملهم الدؤوب
للقضاء والحد من األمراض التي تصيب العيون
التي تعيق المرضى الفقراء من تدبير أمور حياتهم
وإعادة البسمة على وجوههم“.
عبد الرزاق العبد الله
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي
اإلسالمي اإلنسانية

profitable establishment dedicated to
seeing improvement in the lives of the
poor and downtrodden in the UAE. DIB
Foundation is one of the biggest donors
and supporters of charities registered
in the UAE where the total amount of
donations given out in 2012 reached 135
Million Dirhams.

“It is with great pride that Dubai Islamic
Bank Foundation continues to cooperate
with the Noor Dubai Foundation as a
strategic partner to empower visually
impaired patients in overcoming their
disabilities as they are deprived of the
most basic elements of a decent living.

We are pleased to continue our support to
the Noor Dubai Foundation for the fourth
year as we witnessed high credibility in
their work. We are impressed by the
dedication of the Noor Dubai team as they
overcome many challenges of reaching
out to the poorest communities in the
most remote areas throughout Asia and
Africa and conducting mobile eye camps
with committed medical staff.
Our executive board is a pioneer in
supporting and sponsoring the programs
of leading UAE based charities and on the
forefront is the Noor Dubai Foundation
that is dedicated to help the poorest
revive the precious gift of sight. We
believe that this commitment will help
bring smiles to the faces of millions of
poor people who cannot afford eye care
”and treatment.
Abdul Razak Al Abdulla
CEO, DIB Foundation

The Dubai Islamic Bank Foundation is
a subsidiary of Dubai Islamic Bank, the
top Islamic bank in the world that was
established in 1975. DIB Foundation was
launched in 2007 as a charitable non-
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رؤية البقع
 نرى وميـض،عند النـظـر في الشكـل أعاله
من البقـع البيضـاء والبقع الداكنـة في زاوية
 وال يزال العلماء في حيرة من هذه.كل مربع
الظاهرة ولكن االحتمال األكبر هي عالقتها
 الغريب في األمر أن إمالة.بالخاليا الضوئية
.الرأس إلى جنب تقلل من حدة هذه الظاهرة
Seeing Spots
When you look at this grid, dark spots
seem to flash within the white spots
at the corner of each square. Scientists
still don’t know why this happens,
although it is probably something to
do with the optical cells in your eyes
switching on and off. Oddly, tilting
your head to one side seems to reduce
the effect of the illusion.

Mattar Al Tayer
“I praise the efforts of the Noor Dubai
Foundation in providing support
and humanitarian care for the needy
specifically those who have been deprived
from the gift of sight. This category needs
attention and special care to be able to
adapt and deal with the requirements
of life. I am proud that as part of our
contribution to the community, the Roads
& Transport Authority has collaborated
with Noor Dubai Foundation through
supporting and sponsoring initiatives and
campaigns carried out in various countries
around the world.”
HE Mattar Al Tayer
Chairman of the Board & Executive
Director of RTA

مطر الطاير
”أعتز بجهود مؤسسة نور دبي في تقديم الدعم
والرعاية اإلنسانية للمحتاجين والتعرف على
األشخاص الذين حرموا من نعمة البصر وهذه
الفئة تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة لمساعدتهم
 وتفتخر.على التكيف والتعامل مع متطلبات الحياة
هيئة الطرق والمواصالت بالتعاون مع مؤسسة
نور دبي من خالل دعم ورعاية المشاريع التي
تقوم بها في دولة اإلمارات ومختلف أنحاء
العالم وذلك انطالقا من حرصنا عل المساهمة
 تدبير أمور حياتهم وإعادة البسمة على،المجتمعية
“.وجوههم
سعادة مطر الطاير
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي
لهيئة الطرق والمواصالت
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الخاليـا المخروطية التي تكشف اللون ال تعمل
في ضـوء خـافت لهذا السبب تتالشى األلـوان
.في الليل
The cone cells that detect color don’t
work in low light. That’s why color
seems to fade out at night.

Al Manal Initiative
Coinciding with the Zayed Humanitarian
Day, Her Highness Sheikha Manal Bint
Mohammed Bin Rashid AlMaktoum,
President of Dubai Women Establishment
launched Al Manal Humanitarian Initiative
in order to activate humanitarian work
locally and regionally and to entrench
the UAE’s values that enhances the
importance of humanitarian work.
Every year, the Al Manal Initiative offers
activities and programs at local and
international levels to serve different
issues in society including education,
health, nutrition, child and family as well
as social and awareness programs.
In line with the objectives of “Al Manal
Initiative”, Her Highness Sheikha Manal
Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
announced the “Noor Al Hayat” project
to be the first humanitarian activity of the
initiative in collaboration with the Noor
Dubai Foundation. Noor Al Hayat will
provide prevention and treatment services
to one million patients around the world
suffering from visual ailments. Noor Al
Hayat project kick-started during the holy
month of Ramadhan with a 3day special
charity fashion exhibition that took place
in the Dubai Ladies Club titled Designs of
Hope. Generous donations were made by
15 home-grown UAE fashion labels.

مبادرة المنال
 أطلقت الشيخة، تزامنا مع يوم زايد اإلنساني
منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة
مؤسسة دبي للمرأة مبادرة المنال اإلنسانية
من أجل تفعيل العمل اإلنساني محليا وإقليميا
وترسيخ مبادىء دولة اإلمارات العربية المتحدة
، كل عام.التي تعزز أهمية العمل اإلنساني
ستقدم مبادرة المنال اإلنسانية أنشطة وبرامج
على مستويات محلية ودولية لخدمة القضايا
المختلفة في المجتمع مثل التعليم والصحة
والتغذية والطفل واألسرة وكذلك البرامج
.االجتماعية والتوعوية
،وتماشيا مع أهداف مبادرة المنال اإلنسانية
أعلنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل
مكتوم مشروع نور الحياة ليكون النشاط األول من
المبادرة بالتعاون مع مؤسسة نور دبي الخيرية
حيث سيقدم الوقاية والعالج من العمى لمليون
 بدأمشروع نور الحياة أثناء.شخص حول العالم
شهر رمضان بمعرض خيري لألزياء في نادي دبي
15 للسيدات بعنوان التصميم لألمل و تبرعت
مصممة عباءات إماراتية لمزاد خيري ذهب ريعه
.لمؤسسة نور دبي
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المخيمات العالجية المتنقلة

Mobile Eye Camps

 استمرت،2008 منذ انشائها كمباردرة في عام
مؤسسة نور دبي على نهجها في اقامة
 هذه.المخيمات العالجية في المناطق المحتاجة

Since its inception an as initiative in 2008,
Noor Dubai Foundation has continually
conducted mobile eye camps in areas of
need. This is part of the outreach program
that includes organizing surgical and
medical eye care in needy countries as
per the recommendation of International
Health organizations as well as country
and data statistics. To date, Noor Dubai
Foundation’s 25 mobile eye camps all over
Asia and Africa have screened 185,805
individuals and provided 19,595 surgeries
and 44,337 glasses to those living in
remote areas with minimal access to
primary healthcare facilities.

المخيمات العالجية هي جزء من البرامج العالجية
والتوعوية الذي يتضمن توفير الرعاية الصحية
للعيون في البلدان المحتاجة وفقا لتوصيات من
.منظمات صحية دولية و اتباعا إلحصائيات دولية
 مخيم25  أقامت مؤسسة نور دبي، حتى يومه
عالجي للعيون في مناطق نائية في أفريقيا وآسيا
 شخص وأجريت185،805 كما تم الفحص على
 نظارة طبية44،337  عملية جراحية ووزعت19،595
للمحتاجين الذين ال تتوفر في مناطقهم حتى
.الرعاية الصحية األولية

قصة متطوع
Volunteer’s Story
“I was having iftar with my family last
Ramadan when a TV ad for Noor Dubai
came on. It upset me when I saw that
some people are too poor and cannot
even afford a pair of glasses. I have problems with my eyes but I was lucky as my
parents took me to see good doctors and
I wear glasses. I really wanted to help
so I registered my name with Noor Dubai and became the youngest volunteer.
And everytime I volunteer with Noor
Dubai in any event, I always make sure I
post it on instagram.”
- Khalid AlSuwaidi, 8yrs old

“في شهر رمضان الفائت عندما كنت أتناول طعام
 لفت انتباهي إعالن عن مخيم،اإلفطار مع أهلي
نور دبي في الدول الفقيرة لمساعدة من يهدد
 تألمت لما رأيت فبالرغم من.العمى عيونهم
ضعف بصري الذي استدعى الرتدائي نظارة طبية
 أردت.إال أنني أحظى بالعالج والرعاية الصحية
المساعدة وحمست للتطوع مع مؤسسة نور دبي
 وكلما.فأصبحت أصغر متطوع مع فريق العمل
شارك في أية فعالية حرصت دائما على أن أروج
لمؤسسة نور دبي في مدرستي وعلى حسابي
“.الخـاص في انستـغـرام
 سنوات8 ،خالد السويدي-

حقائق
Facts
قـزحيــة العيـــن فريــدة لــدى كل إنـســان مثل
.بصمة اإلصبع
The colored iris of your eye has patterns
that are quite unique to you, just like
your fingerprints.
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حقائق
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يمكن القول أن معظم عيون الكبار تتساوى في
الحجم أما االختالف بين العيون الكبيرة والصغيرة
.فيعود لحجم الوجه
Adult human eyes are all the same size.
If someone’s eyes look big, it’s because
she or he has a small face.

المعرض الخيري للفنون

Art 4 Sight
Our annual art exhibition and auction
“ART4Sight” continues to grow bigger
and more successful each year. In 2013,
ART4Sight was inaugurated by the Vice
President and Prime Minister of the UAE
and ruler of Dubai, HH Sheikh Mohammed
Bin Rashid AlMaktoum in the newly
opened and exclusive Zabeel Ladies
Club. All the artwork was donated by
local, regional and international artists
originating from the Middle East, North
Africa and Europe. Prominent artists
from the Art world including AbdulQader
AlRais, Azza Al Qubaisi, Najat Makki and
El Seed participated with unique pieces
that attracted international buyers from
all over the world. The funds raised
from the auction went to prevention of
blindness programs. This -2day annual
fundraising event comprised an art
exhibition followed by an auction by
Christies of paintings, photographs, mixed
media and sculptures. On the day of the
auction, a panel discussion under the title
“Supporting Art and Philanthropic services
in the UAE” took place. Panel guest was
Muna Al Gurg, Chairwoman of YAL and
the panel was moderated by Sheikh Sultan
Saood AlQassemi.

This year, ART4Sight hosted a series of
events leading to the auction day including
a photography competition where the
winners were awarded during ART4Sight.
The “Sheikha Manal Young Artist Award”
also joined ART4Sight with an exhibition
displaying the winners’ pieces.

، كذلك.المزاد الخيري لبرامج مكافحة العمى عالميا
أقيمت حلقة نقاشية في اليوم الثاني حول الفن
 ترأس هذه.واالعمال الخيرية في دولة اإلمارات

الحلقة الشيخ سلطان سعود القاسمي وكان ضمن
الحلقة الضيفة منى القرق رئيسة مجلس القيادات
.العربية الشابة

 تنظم مؤسسة نور دبي سلسلة من،سنويا
الفعاليات إيذانا ببدأ ”آرت فور سايت“ وهذه
السنة شملت بطولة كأس جوليوس باير لبولو
 كما.الشاطئ ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي
“شـاركت جائزة ”الشيخة منال للفنانين الشباب
في معرض آرت فور سـايـت عبر عرض أعمـال
.الفـائـزين األوائل

“المعرض والمزاد الفني السنوي ”آرت فور سايت
، هذا الـعـام.2011 في ازدهار مستمر منذ بدا عام
افتتح صـاحب السمو حـاكم دبي المعرض الفني
 تم التبرع.الذي أقيم في نادي زعبيل للسيدات
بجميع األعمال الفنية من قبل فنانين محليين
وعالميين من الشرق األوسط وأوروبا وشـمـال
، عزة القبيسي،أفريقيا مثل عبدالـقـادر الريس
 تضمنت هذه الفعالية التي.نجاة مكي وال سيد

أقيمت على مدى يومين معرضا فنيا في اليوم
األول ومزاد خيري لجميع األعمال الفنية من صور
ومنحوتات ولوحات في اليوم الثاني أدارته دار
 مما ساهم في جذب شراء من جميع، كريستيز
 ذهب ريع األعمال التي تم بيعها في.أنحاء العالم
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آرت فور سايت
Art4Sight
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يوم اإلبصار العالمي

World Sight Day
World Sight Day is an annual day of
awareness held on the second Thursday
of October to focus global attention on
blindness and visual impairment. This
year, Noor Dubai Foundation partnered
with Reel Cinemas for the screening of
the short movie “ Healer” which is based
on the story of a physician practicing in

remote areas offering insights into the
incredible efforts made to fight visual
impairment among underprivileged
communities. As part of the awareness
campaign, Noor Dubai Foundation
also partnered with Al Jaber Opticals
for free eye screening of all visitors
of Reel Cinemas. This campaign was

inaugurated by His Highness Sheikh Majid
Bin Mohammed Bin Rashid A Maktoum,
Chairman of the Dubai Culture and Arts
Authority. The premier was also attended
by the Consul General of Pakistan,
The Director General of Dubai Health
Authority and Board Members of Noor
Dubai Foundation in addition to VIPs from
Emaar and Reel Cinemas and American
University of Sharjah (AUS) as well as Mr.
Abdulhamid Juma the Chairman of Dubai
International Film Festival (DIFF).

 يعقد يوم اإلبصار العالمي في اكتوبر،سنويا
لتركيز االهتمام العالمي على العمى وضعف
 شاركت مؤسسة نور دبي مع، هذا العام.البصر

حقائق
Facts

)ريل سينما في عرض الفيلم القصير (الشافي
الذي يحكي قصة طبيب ممارس في المناطق
 يقدم هذا الفيلم نظرة للجهود المبذولة.النائية
لمحاربة ضعف البصر للمجتمعات المحرومة كجزء
 قامت مؤسسة، إلى جانب ذلك.من حملة التوعية
نور دبي بالشراكة مع الجابر للنظارات لفحص
 تم االفتتاح الرسمي.عيون جميع زوار السينما
من قبل سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد
 زار.آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون
الكثير من كبار الشخصيات الفعالية مثل القنصل
، مدير عام هيئة الصحة بدبي،العام لباكستان
أعضاء مجلس األمناء لمؤسسة نور دبي إلى
جانب مدراء من شركة إعمار وريل سينما والجامعة
األمريكية في الشارقة وكذلك رئيس مهرجان دبي
.السينمائي السيد عبدالحميد جمعة
الهدف المتحرك
 ستالحظ بأن،حينما تنظر إلى الصورة أعاله
 السر في ذلك يكمن.بعض أجزاء الصورة تتحرك
في المستقبالت الحسية في شبكة العين
وسرعة تفاعلها حيث يحاول الدماغ استيعاب كل
ما في الصورة فتتداخل المعلومات وتختلف
.سرعة نقلها مما يظهر لنا صورة تتحرك
Moving Target
As you scan across this pattern, parts
of it seem to be moving. This effect is
caused by the light sensitive cells in your
eye rapidly switching on and off as they
react to different bits of the patterns.
This sends messages to your brain that
fool it into seeing movement.
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النمو في التواصل اإلجتماعي
Social Media Growth
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حملة رمضان

Ramadan Campaign
Every year, Noor Dubai Foundation
runs a campaign throughout the holy
month of Ramadan that aims to raise
awareness about the important role of
charity in supporting the prevention of
blindness programs. Our 2013 Ramadan
Campaign incorporated many initiatives
that ran in parallel and targeted the
whole UAE community. These initiatives
and programs included: Designs of Hope,
Lamahat Men Noor (PART II), Majalis Al
Noor, Collaboration with Private Entities,
Free Eye Screening Campaign.
Design of Hope
The charity exhibition was the first activity
of Noor Al Hayat project where 15 Emirati
designers generously donated Abaya
designs to be sold in an auction. Fashion
lovers and philanthropists from all over
the UAE attended the charity Bazaar and
stocks were replenished at the end of each
day due to the huge success.
Lamahat Men Noor (Part II)
Lamahat Men Noor or Glimpses of Light
ran for the second year on all the Arabic
channels of Dubai Media Inc during the
month of Ramadan. This year the show
consisted of 15 episodes where prominent,
inspirational Emarati personalities
highlighted the importance of supporting
humanitarian campaigns and indicated
how they each supported Noor Dubai
Foundation in their own way.

Majalis Al Noor
The Vice president and prime minister
of the UAE and the Ruler of Dubai,
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum attended a Ramadan Majlis at
the home of Lt. General Dhahi Khalfan and
organized by Noor Dubai Foundation.
Collaboration with Private Entities
During Ramadan, Noor Dubai Foundation
collaborated with DM Healthcare and
AlJaber Opticals for fundraising and
awareness campaigns. DM Healthcare,
the leading healthcare conglomerate in
the Middle East and India, donated one
percent of the total sales of Ramadan
across their network to Noor Dubai
Foundation.
Free Eye Screening Campaign
Noor Dubai Foundation conducted free
eye screening programs in Dubai Health
Authority, Emirates National Bank of Dubai
(ENBD), Dubai Islamic Bank, Emirates
Transport and AlMuhaisnah Medical Fitness
Centre. These screening campaigns were
aimed at educating the community on
the importance of regular eye screening
and eye care. The last day of screening
coincided with Zayed Humanitarian Day.

التعاون مع الجهات الخاصة
 قامت مؤسسة نور دبي،خالل الشهر الفضيل
بالتعاون مع الجابر للنظارات و دي ام هيلثكير
 قامت دي.إلقامة حمالت توعوية وجمع التبرعات
ام الصحية بالتبرع بواحد بالمئة من مبيعاتها في
شهر رمضان من جميع صيدلياتها لصالح مؤسسة
.نور دبي
حملة فحص النظر المجاني
قامت مؤسسة نور دبي بالتعاون مع شركاء
استراتيجيين بتنظيم حمالت فحص وتشخيص
امراض العيون ونشر الوعي والتثقيف الصحي مع
، بنك اإلمارات الوطني،كل من هيئة الصحة بدبي
 مركز، اإلمارات للمواصالت،بنك دبي اإلسالمي
 ركزت هذه الحمالت.اللياقة الطبية في المحيصنة
على أهمية الفحص الدوري المراض العيون
وكيفية الحفاظ على النظر واختتمت هذه الحملة
.في يوم زايد اإلنساني

 تدير مؤسسة نور دبي حمة طوال شهر،كل عام
رمضان المبارك وتهدف إلى نشر الوعي حول
أهمية األعمال الخيرية في دعم برامج الوقاية من
 أدرجت لدينا العديد2013  حملة رمضان.العمى
من المبادرات التي استهدفت المجتمع اإلماراتي
 التصميم: وشملت هذه المبادرات والبرامج:ككل
 مجالس,) لمحات من نور (الجزء الثاني,لألمل
 حملة فحص, التعاون مع الجهات الخاصة,النور
.النظر المجاني
التصميم لألمل
هذا المعرض الخيري هو أول مشروع من نور الحياة
 مصممة إماراتية بالتبرع بعباءات15 حيث قامت
 القى المعرض إقباال كبيرا.لتباع في مزاد خيري
من محبي الموضة ومحبي األعمال الخيرية في
دولة اإلمارات مما انعكس على نجاح المعرض حين
.نفدت معظم األزياء خالل الساعة األولى
)لمحات من نور (الجزء الثاني
عرضت مؤسسة نور دبي المسلسل الرمضاني
لمحات من نور للسنة الثانية على التوالي أثناء
 تكون المسلسل هذا العام من.الشهر الفضيل
 شخصية إماراتية معروفة من مختلف15 حلقة ل15
المجاالت وتحدثت كل شخصية عن اهمية العمل
الخيري وتشجيعه وكيفية اإلسهام ومساندة أعمال
.وبرامج المؤسسة
مجالس النور
حضر صاحب السمو حاكم دبي المجلس الرمضاني
الذي نظمته مؤسسة نور دبي الخيرية في ضيافة
.منزل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم
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Awards
Watani Program launched the “Watani
Emarat Humanitarian Award” to honor
Emiratis who reflect Emirati national
Identity and values. In its first cycle, the
”Imprint of Hope” award went to the
Noor Dubai Foundation for its successful
programs for the needy all over the world.
This award was received by the Chairman
of Noor Dubai Foundation HE Eissa Al
Maidoor in a ceremony that was attended
by HH Sheikh Ahmed Bin Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, chairman of
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Foundation.
Noor Dubai Foundation participated
in the Xerox Social Media Competition
with a photo about its mobile eye
camp in Ethiopia. This year the slogan
of the competition was “Supporting
You. Supporting Them”. Noor Dubai
Foundation’s participation got shortlisted
and became one of the two winners.

جوائز
أطلق برنامج وطني جائزة ”وطني اإلمارات للعمل
اإلنساني“ ضمن مبادراته التي تهدف إلى
تعزيز وبناء منظومة التقدير والثناء لشخصيات

من المجتمع اإلماراتي الذين يعكسون هوية
وطنية إماراتية لتصبح بصماتهم منارة يستدل بها
 في دورة. إلى طريق الخير والعمل اإلنساني
 حصلت مؤسسة نور دبي على،الجائزة األولى
جائزة ”بصمة أمل“ لبرامجها الناجحة التي وصلت
 قام باستالم الجائزة.للمحتاجين في أنجاء العالم
رئيس المجلس المهندس عيسى الميدور من قبل
،سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
.رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
شاركت مؤسسة نور دبي في مسابقة زيروكس
لوسائل التواصل االجتماعي بصورة فوتوغرافية
 كان شعار.من مخيمها العالجي في أثيوبيا
“ نساندهم: المسابقة في هذا العام ”نساندكم
وفازت المؤسسة بإحدى المراكز األولى في
.مسابقة زيروكس
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الشركاء

المساندون

Partners

Supporters

Gold
PMS 873
CMYK 3/20/81/18
RGB 119/120/132

Gold
Grey 35
CMYK 0/0/0/65
RGB 195/154/44

المساندون
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