روطت جالعل ةياعرلا رايعم زيزعتو ديدحتل
يملاعلا سلجملا رظنلا رصقب ةباصإلا
 CooperVisionكيرشو تايرصبلل
ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES,
March 17, 2021 /EINPresswire.com/ -تايرصبلل يملاعلا سلجملا نلعأ
ةكارش نع CooperVisionو )(WCO
روطتب يعولا ةدايزل ةيملاع
عيجشتو رصبلا رسحب ةباصإلا
رايعم ينبت ىلع تايرصبلا ييئاصخأ
.ةلاحلا عم لماعتلل ةياعر
سلجملا سيئر ،نوسيكلوف لوب لاق
نإ لوقلا نكمي" ،تايرصبلل يملاعلا
رثكألا ءابولا وه رظنلا رصق
عمتجم ههجاوي يذلا اًراشتنا
ىلعو ،كلذ عمو .يملاعلا تايرصبلا
ةلاحلا راشتنا ةدايز نم مغرلا
ةراضلا اهتاريثأتو اهتدش ةدايزو
رايعم دجوي ال ،نيعلا ةحص ىلع
رصقب ةباصإلا روطت فقول ةياعرلل
اناضرمو انتنهمب رضي اذه .رظنلا
عم بنج ىلإ اًبنج" ".ةماعلا انتحصو
اًرود تبعل يتلا CooperVision،
عم لماعتلا ةئف ءاشنإ يف اًيساسأ
،يضاملا دقعلا رادم ىلع رظنلا رصق
لالخ نم ربكأ ريثأت ثادحإ اننكمي
تاودألاو ةيساسألا ةمظنألا ريفوت
نم ديزم قيقحتل نيمزاللا معدلاو
".مدقتلا
مامأ ةطقن ىلع ءوضلا ةعشأ زيكرت يف ،رصبلا رسح مساب اًضيأ فورعملا ،رظنلا رصق ببستي
ام ىدل راصبإلا ىلع رثؤي نأ عقوتملا نم .ةرشابم حطسلا ىلع اهزيكرت نم ًالدب ةيكبشلا
ماقرأ فعض نم رثكأ يأ  2050،ماع لولحب ملاعلا ىوتسم ىلع صخش تارايلم ةسمخ نم برقي
نم قحال تقو يف رصبلا ددهت يتلا تالاحلاب رظنلا رصقب ةباصإلا روطت طبر مت .1مويلا
رصقب ةعقبلا لالتعاو ،قرزألا ءاملاو ،ةيكبشلا لاصفناو ،نيعلا ةسدع ماتعإ لثم ةايحلا

.2رظنلا
جُهُنلا لوح ةكرتشملا ةردابملا يف اهزيزعتو ةياعرلا فيرعتب صاخلا رايعملا روحمتيس
مل ،تالاحلا نم ريثك يف .ةنيعم ةيجالع تايجهنم يأ هاجت زيحتلا نود ةلدألا ىلع ةمئاقلا
رظنلا رصق ىلع ةرطيسلاو ركبملا لخدتلاب ةقلعتملا دراوملا ثدحأ ىلإ لوصولا نكي
.نادلبلاو تاعاطقلا ضعب يف ةيلاعفب هعم لماعتلا متي وأ عساو قاطن ىلع اًحاتم هحيحصتو
دراوم لمشي اًيملاع اًدروم CooperVisionو تايرصبلل يملاعلا سلجملا نيب ةكارشلا ئشنتس
لكشب اهنع نالعإلا متيس ىرخأ رصانع بناج ىلإ ،رظنلا رصق ةرادإل ةددعتم تاغلب ةجمربو
.ةلبقملا رهشألا يف لصفنم
ةيريرسلاو ةيبطلاو ةينهملا نوؤشلا سيئر بئان ،نروبسروأ يراغ تايرصبلا يئاصخأ لاق
علطتلا يف CooperVisionو تايرصبلل يملاعلا سلجملا كرتشي"  CooperVisionةكرشل ةيملاعلا
نس يف هحيحصت درجم سيلو ،لاعف لكشب هيف مكحتلاو رظنلا رصق عم لماعتلا هيف متي بكوك ىلإ
عمتجم لخاد مارتحا لحمو ٍودمو حضاو روضحب تايرصبلل يملاعلا سلجملا عتمتي .ةركبم
".مهملا عوضوملا اذه يف مهعم كراشتن نأ اندعسيو ،يملاعلا تايرصبلا
###
ةينمزلا تاهاجتالاو ديدشلا رظنلا رصقو رظنلا رصقل يملاعلا راشتنالا ، -نورخآو ندلوه 1
 2016. 123(5):1036-1042نويعلا بط  2050.ماع ىتح  2000ماع نم
تاببسم يف ةيئيبلاو ةيئوضلاو ةيكبشلا لماوعلا نيب ةدقعملا تالعافتلا .يد تفوركتيلف 2
31:622-60.؛ 2012ةيكبشلا لاجم يف نويعلا لوح ةجمربملا ثاحبألا .رظنلا رصق

تايرصبلل يملاعلا سلجملا نع تامولعم
ةيوضعلا ىلع ةمئاق حبرلل ةفداه ريغ ةيلود ةمظنم وه ) (WCOتايرصبلل يملاعلا سلجملا
مدقي ثيح ًاملاع روصتيو ،تايرصبلا تامظنمو ةعانصلا يف نيصصختملاو تايرصبلا ييئاصخأل
هتمهم لثمتتو .سانلا عيمجل ةحاتم راصبإ ةياعرو ةدوجلا ةيلاع نيع ةحص تايرصبلا صاصتخا
زيزعتل تايرصبلا ييئاصخأ معدو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تايرصبلا صاصتخا ريوطت ليهست يف
عضوو ةيعوتلاو ةوعدلا لالخ نم ناسنإلا قوقح نم قحك راصبإلاب ةيانعلاو نيعلا ةحص
وأ  worldoptometry.orgةرايز ىجري ،ديزملا ةفرعمل .يناسنإلا لصاوتلاو تاسايسلا
Instagram.و Twitterو Facebook،و  LinkedIn،ىلع انتعباتم
 CooperVisionنع تامولعم
: COO)،كرويوين ةصروب يف زمرلا(  CooperCompaniesةكرش ماسقأ دحأ  CooperVisionةكرش دعت
ةعومجم ةكرشلا جتنت .ةقصاللا تاسدعلا عينصت يف ةدئارلا ةيملاعلا تاكرشلا ىدحإ يهو
ةدمل لمعتسُت يتلاو ،اًيموي ةدحاو ةرمل مدختست يتلا ةنيللا ةقصاللا تاسدعلا نم ةلماك
ةدوجلا ةيلاع ةمعدم تاسدعو ،ةمدقتم تايرصبو داومب زيمتت يتلاو ،ةيرهشلاو نيعوبسأ
ثارتب  CooperVisionةكرش عتمتت .يمظعلا لكيهلاو ماظعلا ميوقت ميماصتل تازاغلل ةذافنو
رصقو ،يخوخيشلا رظنلا رصقو ،ةيرؤباللا لثم راصبإلا تايدحت بعصأ عم لماعتلا يف يوق
ةعومجملا ةكرشلا مدقتو ؛ةريبك ةجردب ةمظتنملا ريغ تاينرقلاو ،لافطألا دنع رظنلا
لالخ نم .ةحاتملا رؤبلا ةددعتمو ةيديحلاو ،ةيوركلا تاجتنملا نم اًلامتكا رثكألا
اًروظنم ةكرشلا مدقت ،نيسرامملل زّكرملا معدلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةعومجم
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