
اًدروم قلطي تايرصبلل يملاعلا سلجملا
رظنلا رصق ةرادإل تنرتنإلا ربع

WCO Myopia Online Resource

ST. LOUIS, MO, USA, September 9, 2021

/EINPresswire.com/ -- 

ىلع ًءانب -2021 ،سطسغأ9 ،سيول تناس

ةرادإل ةياعر رايعم عضول مهدوهج

يملاعلا سلجملا ماق ،رظنلا رصق

رصق ةئف داور دحأو (WCO) تايرصبلل

لكشب ،CooperVision ملاعلا يف رظنلا

مادختسالا لهس دروم ريوطتب كرتشم

بيلاسأو اًلوصأ رفوي تنرتنإلا ربع

ييئاصخأ نّكمي تاغللا ةددعتم

- مهلامعأب نيلغشنملا نويعلا ةياعر

نم - يفارغجلا عقوملا نع رظنلا ضغب

هيلع روثعلا نكميو رشابم لكشب حاتم دراوملا عقوم .ةلاحلا ةرادإل ةياعرلا رايعم قيبطت

.انه

تنرتنإلا ربع دروملا اذه رفوي" تايرصبلل يملاعلا سلجملا سيئر ،نوسيكلوف لوب لاق

يتلا تامولعملا ىلإ لوصولل اًيزكرم اًعقوم ملاعلا يف ناكم يأ يف نويعلا ةياعر يسراممل

معد لضفبو .ضيرملا ىدل رظنلا رصق ريوطت ةرادإ وأ جالعل ةياعر رايعم ذيفنتل اهنوجاتحي

CooperVision، يأ نم ةلوهس رثكأ رظنلا رصق جالعب ةقلعتملا تامولعملا ىلإ لوصولا حبصأ

جماربلاو داوملا نم ديزملا ريفوت ىلع لمعن ثيح ةيادبلا درجم يه هذهف .ىضم تقو

".ةينواعتلا ةكارشلا هذه لالخ نم ةيميلعتلا

تامولعملا ريفوتل ةيزكرم ةطقن ةباثمب نوكيل تنرتنإلا ىلع رظنلا رصق دروم ريوطت متو

لخاد تاربخلاو ةفرعملا لدابت عيجشتل ىدتنم ريفوتو اهيلإ لوصولا لهسلا نم نكي مل يتلا

رايعمل ةثالثلا ةيساسألا زئاكرلا ىلع عقوملا ميظنت موقيو .يملاعلا تايرصبلا عمتجم

سلجملا ةرادإ سلجم لبق نم عامجإلاب هينبت مت يذلاو ةلدألا ىلع دمتعملا ةياعرلا

قاروألاب ةمئاق ةزيكر لك رفوتو .ةرادإلاو سايقلاو فيفختلا - تايرصبلل يملاعلا

رفوتتو "رظنلا رصق تاظحل" مسالا لمحت ةدحاو ةحفص يف اهراصتخا مت يتلا تاساردلاو

راوزل نكمي .ةينابسإلاو ةيسورلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةينيصلاو ةيبرعلا تاغللاب

ريفوت لوح ةلدألا ىلع ةمئاق تاداشرإ مهحنمي امم - "رظنلا رصق تاظحل" ةحفص ليزنت عقوملا

تاساردلاو قاروألا ىلإ لوصولا لالخ نم ديزملا ةفرعم مهنكمي وأ - ضيرملل ةياعرلا

.ةلقتسم ةيجراخ رداصم نم اهعيمجت مت يتلا ةددعتملا

روطتب يعولا ةدايزل ةيملاعلا امهتكارش نع CooperVisionو تايرصبلل يملاعلا سلجملا نلعأ
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نم سرام يف ةلاحلا ةرادإل ةياعرلا رايعم ينبت ىلع تايرصبلا ييئاصخأ عيجشتو رظنلا رصق

ىلع عامجإلاب تايرصبلل يملاعلا سلجملا قفاو ،ةزيجو ةرتفب نالعإلا اذه دعبو .ماعلا اذه

دعيو .مهتاسرامم نمض رظنلا رصق ةرادإل ةياعر رايعم جاردإب تايرصبلا ييئاصخأ حصني رارق

ةياعر يسرامم ديوزتل ةيلاتلا ةوطخلا وه تنرتنإلا ىلع رظنلا رصق ةرادإ دروم قالطإ

.مهتاسرامم يف ةياعرلل رايعم عضول ةمزاللا تاداشرإلاو ةفرعملاو تامولعملاب نويعلا

تايرصبلا صاصتخا ريوطت ليهست يف تايرصبلل يملاعلا سلجملا ةمهم لثمتت" ،نوسيكلوف لوقي

قحك راصبإلاب ةيانعلاو نيعلا ةحص زيزعتل تايرصبلا ييئاصخأ معدو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

دجوي ال .يناسنإلا لصاوتلاو تاسايسلا عضوو ةيعوتلاو ةوعدلا لالخ نم ناسنإلا قوقح نم

رصق ءابو ةجلاعمل اندوهج نم ةمهملا هذهل تايرصبلل يملاعلا سلجملا ذيفنت ىلع لضفأ لاثم

ةصنملاو دراوملاو معدلا نويعلا ةياعر ييئاصخأ ىنبتي نأ ديرن نحن .ةلوفطلا يف رظنلا

يف ةياعرلا رايعم ذيفنت يف ءدبلا نم اونكمتي ىتح تايرصبلل يملاعلا سلجملا اهرفوي يتلا

."ةلاحلا هذه جالعل مهتاسرامم

###

تايرصبلل يملاعلا سلجملا نع تامولعم

ةيوضعلا ىلع ةمئاق حبرلل ةفداه ريغ ةيلود ةمظنم وه (WCO) تايرصبلل يملاعلا سلجملا

مدقي ثيح اًملاع 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 www.worldoptometry.org ةرايز ىجري ،ديزملا ةفرعمل .يناسنإلا لصاوتلاو تاسايسلا

.Instagramو Twitterو ،Facebookو ،LinkedIn ىلع انتعباتم
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