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اخبار عالمية
 Adidas 23.6 مليار دوالر اجمالي مبيعات

خالل العام 2019

موضة
ليـــلة المـــوضة

الدولة
محاوالت صينية متواصلة إلستعادة 

دوران عجلة الصناعة واإلنتاج

معارض
معرض STITCH & TEX - AFRO EDITION يواصل 

مسيرته في النجاح والتألق

موضوع الغالف
الصناعات النسجية وأزمة فيروس كورونا

أخبار ووجوه
فعاليات معرض استيتش اند تكس 

اكسبو من خالل كاميرا خيوط



هتعدي.. أقولكم ليه..!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

• مــرت علــى البشــرية أوبئــة أكثــر خطــورة مــن فيــروس كورونــا وكان لهــا نتائــج 	
اقتصاديــة بالغــة الخطــورة كمــا حــدث فــي أوائــل القــرن الماضــي، حينمــا عانــي 
ــرا، والتــي كانــت أحــد اســباب  ــزا االســبانية والكولي ــم مــن انتشــار االنفلون العال

وراء مــا عــرف وقتهــا بالكســاد العظيــم.
• ــت 	 ــاد، كان ــذا الكس ــن ه ــت م ــك الوق ــي ذل ــر االقتصــاد المصــري ف ــة لتأث ونتيج

هنــاك تحــركات ســريعة مــن جانــب االقتصــادي الكبيــر طلعــت حــرب باشــا والــذي 
قــام قبيــل تصاعــد موجــه الكســاد خــال العــام 1920 بتأســيس بنــك مصــر وهــو 
البنــك الــذي كانــت رســالته هــي اســتثمار المدخــرات القوميــة وتوجيههــا لتســريع 

النمــو االقتصــادي واالجتماعــي.
• ــاالت 	 ــي مج ــى 1960 بإنشــاء 26 شــركة ف ــن 1920 إل ــرة م ــام خــال الفت فق

اقتصاديــة مختلفــة تشــمل الغــزل والنســيج والتأميــن والنقــل والطيــران وصناعــة 
ــى اآلن  ــتمرة حت ــة انتاجًيــا والمس ــتثمارات المتنوع ــذه االس ــينما، أي أن ه الس
تمــت فــي وقــت كان االقتصــاد يعانــي مــن اآلثــار الســلبية للكســاد، والتــي 
اصبحــت أحــد اســس الفكــر االقتصــادي الــذي قــام بتوصيفــه العديــد مــن الخبــراء 
ــت  ــو التوقي ــاد ه ــع والكس ــت التراج ــن أن وق ــدة، مؤكدي ــوام عدي ــد بأع ــا بع فيم

ــف..! ــل دون توق ــاج والعم ــي اإلنت ــي لاســتثمار والمضــي ف المثال
• نعــم.. واألكثــر أن مــا قــام بــه طلعــت حــرب كان بعيــًدا عــن الحكومــة، فلــو كان 	

يرتكــز فــي مســيرته االقتصاديــة علــى المســؤولين فــإن هــذا األمــر كان ســيتوقف 
ال محالــه، خاصــة وأن هــذه الفتــرة شــهدت حــراًكا سياســًيا غيــر مســبوق ســواء 

مــع التغييــرات المســتمرة للحكومــة المصريــة جــراء الخافــات المســتمرة بيــن 
األحــزاب والملــك، وصــوال إلــى حــرب فلســطين وحتــى ثــورة يوليــو 1952.. 

• ــل 	 ــيرة العم ــم ومس ــام الحك ــاملة لنظ ــرات ش ــة وتغيي ــل أوبئ ــي ظ ــك ف ــدث ذل ح
الوطنــي، ورغــم ذلــك اســتطاعات الشــركات المصريــة أن تتجاوزهــا وتســتمر فــي 
اإلنتــاج والعمــل دون توقــف، فمــا بالنــا مــع فيــروس كورونــا والــذي خطورتــه 
تكمــن فــي معــدل انتشــاره وليــس فــي اعراضــه المرضيــة بدليــل أنهــا فــي اوقــات 

كثيــرة ال تظهــر علــى الشــخص المصــاب طالمــا كانــت مناعتــه قويــة..
• ــم 	 ــر العال ــا يتأث ــم، مثلم ــها العال ــي يعيش ــة الت ــع العولم ــهل م ــا اس ــر حالًي واألم

باألجــواء الســلبية اقتصادًيــا جــراء الوبــاء، فإنــه ســيتأثر باألجــواء اإليجابيــة مــع 
التخطيــط الراهــن لعــودة الحــراك االنتاجــي مــع االهتمــام بإجــراءات الوقايــة مــن 
العــدوى، ممــا يعنــي ان التخلــص مــن اآلثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى كورونــا 

ســيكون ســريع وحاســم فــي نفــس الوقــت.
• لهــذا علينــا جميًعــا أن نتعلــم مــن دروس التاريــخ ويــدرك العامليــن فــي الصناعــة 	

ــة  ــى حماي ــة أن عليهــم التكاتــف، والعمــل عل ســواء مــن المســتثمرين أو العمال
أنفســهم بالوقايــة مــن الفيــروس والمضــي فــي العمــل بــكل قــوة، فهنــاك ســوق 
ضخمــه تصــل إلــى أكثــر مــن 100 مليــون نســمه فــي انتظــار تلبيــة احتياجاتهــا 

مــن المنتجــات المختلفــة.. 

#هتعدي
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خالص بقه .. الخالفات ملهاش الزمه..!!
يا سيدي طنش وفكر في بكره وسيبك أمبارح، قلت: مين ده يا عم رفا، 
قال: كالم في سرك، فيه شويه خالفات كده »في وجهات النظر« بين 
بعض الكبار في السوق في الفترة اللي فاتت، والغريب ان كل واحد 
واخد على خاطره من التاني، فقلت: مين دول وأية السبب؟، رد عم 
رفا وقال: يعني بذمتك هقولك مين، بس السبب الشغل والمنافسة في 

التكاتف  وقت  ده  الوقت  كده،  العبارة  بصريح  ليهم  قلت  انا  السوق، 
سمعوا  وياترى  جماعة،  يا  الخالفات  وقت  بعض، مش  نساعد  واننا 
وانا  كبير  الخالف  احتمال  حاجة،  قلت  كأنني  وال  قال:  بنصيحتك، 
مش عارف بقه.. قلت: ربنا يعديها على خير والدنيا تبقى فل الفل.. 

قال: يارب..

الحكاية بانت .. صح.!
كل شيء ظهر وبان، ظل عم رفا يكررها أكثر من مرة، قلت: أية 
 ، سيدي  يا  ابًدا  قال:  وبان،  اللي ظهر  أية  هوا  رفا،  يا عم  الحكاية 
ده واحد كان بيلعب على كل االحبال كده،وكل شوية يقول الصناعة 
الكالم  ابًدا  قال:  طبًعا،  كويس  قلت:  التهريب،  ومقاومة  الوطنية، 
غير الفعل يا سيدي، قلت: يعني اية، قال: يعني لما اتقفلت االبواب 

بسبب كورونا، مش عارف ينتج ازاي، اصله كان بيعتمد على اللي 
حصل  ده  ما  طب  قلت:  وغيرها،  والموديالت  الخامات  في  بره، 
الخامات مش  تقريًبا  تعبان أوي عشان  ده  قال: بس  ناس كتير،  مع 
رسمية يعني، قلت: مهربة تقصد، قال: انا مقلتش حاجة يا عم انت 

.. معرفش بقه..!

طب اسند دلوقتي وبالش كده..!
استغالل ده وال مش استغالل يا متعلمين يا بتوع المدارس.. قلت: اية 
يا عم رفا، قال: واحد من الكبار كل ما حد يسأله على أي الخامات 
أو لو عنده قطع الغيار للمكن، يقول كان على عيني.. لما الدنيا تفتح 

شوية، قلت: طب ما الراجل معندوش اهوه، قال عم رفا: آه .. طيب 
.. ان شاء هللا ...!!!

عم “رفا” رجل ال يتوقف عن النميمة، 
النسجية،  خاصة عن أحوال الصناعات 

فهو رجل قديم في الصناعة؛ ولهذا 
نحن ال نتحمل مسؤولية “زعل” من 
ستتناولهم حكايات “رفا” فكل ما 

للمبدأ  تطبيقاً  فقط،  نفعله هو نشرها 
الراوي”...!! الشهير “العهدة على 

عم رفا

اخبار



http://www.needleshouse.com
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اخبار
 ارتفاع مبيعات

 Dick′s Sporting Goods
خالل العام الماضي بنسبة 

3.7 في المئة
 3.7% Sales Increase for 
Dick's Sporting Goods in 

2019

 Dick’s Sporting Goods ســجلت شــركة
وهــي شــركة تجزئــة للســلع الرياضيــة ومقرهــا 
فــي  ،زيــادة  االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
صافــي مبيعاتهــا بنســبة 3.7 فــي المئــة لتســجل 
8.75 مليــار دوالر فــي الســنة الماليــة الكاملــة 
ــار  ــت 8.43 ملي ــات بلغ ــة بمبيع 2019 مقارن
دوالر فــي العــام الســابق، وبلــغ صافــي الدخــل 
خــالل الســنة الماليــة 2019 حوالــي 297.46 
مليــون دوالر مقارنــة بصافــي الدخــل البالــغ 

ــابق. ــام الس ــي الع ــون دوالر ف 319.86 ملي
دوالر  مليــار   19.55 الربــح  اجمالــي  بلــغ 
العــام  فــي  دوالر  مليــار   2.43 بـــ  مقارنــة 
ــى   ــات إل ــن العملي ــل م ــض الدخ 2018. وانخف
 444.73 مقابــل  دوالر  مليــون   375.61
مليــون دوالر فــي العــام الســابق، كمــا ارتفعــت 
مصاريــف البيــع والعامــة واإلداريــة إلــى 2.17 
مليــار دوالر مقارنــة بـــ 1.98 مليــار دوالر فــي 

ــابق. ــام الس الع
وحققــت الشــركة صافــي  مبيعــات للربــع الرابــع 
ــار دوالر  ــي 2.60 ملي ــي الحال ــام المال ــن الع م
مقارنــة بمبيعــات بلغــت 2.49 مليــار دوالر فــي 
ــا  ــام الســابق 2018 ، كم ــن الع ــرة م ــس الفت نف
ــع 68.81  ــس الرب ــي نف ــل ف ــي الدخ ــغ صاف بل
مليــون دوالر مقابــل 102.55 مليــون دوالر 
فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق،  كمــا 
ــع  ــة للرب ــارة األلكتروني ــات التج ــت مبيع ارتفع
الرابــع مــن العــام المالــي 2019 بنســبة تصــل 

ــة . ــي المئ ــى 15 ف إل

23.6 مليار دوالر اجمالي 
مبيعات Adidas خالل العام 2019

Sales of Adidas for 2019

اعلنــت شــركة Adidas عــن زيــادة نســبتها 
ــة  ــنة المالي ــرادات للس ــي االي ــة ف ــي المئ 7.9 ف
2019 لتســجل 23.6 مليــار يــورو مقارنــة 
ــن  ــرة م ــس الفت ــي نف ــورو ف ــار ي بـــ 21.9 ملي
ــع  ــي الرب ــه ف ــر ان ــر بالذك ــابق وجدي ــام الس الع
ــع  ــد ارتف ــة 2019 ق ــنة المالي ــن الس ــع م الراب
فــي   11.5 قدرهــا  بنســبة  المبيعــات  صافــي 
المئــة لتســجل 5.8 مليــار يــورو مقارنــة ب 
5.2 مليــار يــورو عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 

الســابق.
وحققــت الشــركة ارتفاًعــا لألربــاح التشــغيلية 
بلغــت نســبتها 12 فــي المئــة فــي الســنة الماليــة 
2019 لتصــل الــى 2.6 مليــار يــورو مقارنــة 

ب 2.3 مليــار يــورو فــي العــام 2018 . كمــا 
ارتفــع الهامــش التشــغيلي فــي العــام بنســبة 0.4 
فــي المئــة إلــى 11.3 فــي المئــة بينمــا كان 
10.8 فــي المئــة خــالل العــام 2018 . وارتفــع 
الدخــل المالــي بنســبة 11 فــي المئــة لىســجل 
ــة 2019  ــنة المالي ــي الس ــورو ف ــون ي 64 ملي
بينمــا ارتفعــت النفقــات الماليــة بنســبة 253 فــي 
المئــة لتصــل الــى 166 مليــون يــورو مقارنــة 
بـــ 47 مليــون يــورو فــي الســنة الماليــة 2018. 
وارتفــع صافــي الدخــل مــن العمليــات المســتمرة 
بنســبة 12 فــي المئــة لىســجل 1.9 مليــار يــورو 
ــار  ــل 1.7 ملي ــة 2019 مقاب ــنة المالي ــي الس ف

يــورو فــي العــام الســابق.

Powered By
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DIGITAL SPINNING INNOVATION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR A 4.0 SPINNING MILL

Marzoli Machines Textile
A Camozzi Group Company

Marzoli Machines Textile S.r.l.
Via Sant’Alberto, 10  

25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy
Tel. +39 030 73091
www.marzoli.com

Artificial intelligence
· Complete digitalization
· Continuous optimization
 of critical parameters
· Remote control 
· Multi-platform management

Core benefits
· Productivity increases
· Energy savings 
· Reduced waste
· Reduced machinery downtime

Marzoli Textile Engineering.
The integrated ecosystem for Smart Spinning 

Through our in-depth experience of the entire spinning process
coupled with our knowledge about the IIoT, Marzoli is able
to provide expertly engineered digitalized spinning solutions.
Whether our customers are installing a brand new production line
or upgrading a single machine from a third-party, they can rely
on Marzoli to deliver all the advantages of Industry 4.0.
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جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ترحب 
بمبادرة تمويل المشروعات كثيفة العمالة
Initiative to Finance Projects with Intensive Workforce

رحبــت جمعيــة تحديــث الصناعــات الصغيــرة 
المشــروعات  كافــة  لدعــم  الجديــدة  بالمبــادرة 
الصناعيــة  خاصــة  المتضــررة  الصغيــرة 
مــن  عنهــا  أعلــن  والتــى  العمالــة،  وكثيفــة 
جهــاز تنميــة المشــروعات مــن خــالل قــرض 
ــرة حدهــا األقصــى  ــة قصي ــرة زمني اســتثنائي لفت
ســنة ليضمــن اســتمرارية هــذه المشــروعات، 
ويســاعدها فــي توفيــر الســيولة الالزمــة لتمويــل 
ــى  ــن تتخط ــاج لحي ــغيل و اإلنت ــات التش مصروف
ــي  ــة ف ــود الدول ــن جه ــك ضم ــة، وذل ــك األزم تل

مســاعدة المشــروعات الصغيــرة لمواجهــة اآلثــار 
فيــروس  ظهــور  علــى  المترتبــة  االقتصاديــة 

كورونــا.
وأكــد نــادر عبــد الهــادى، رئيــس جمعيــة تحديــث 
الصناعــات الصغيــرة، أن اإلعــالن عــن هــذه 
المبــادرة وتفعيلهــا فــى هــذا التوقيــت الصعــب 
ــيعمل  ــروعات س ــات والمش ــض القطاع ــى بع عل
علــى إتاحــة ســيولة ماليــة الســتمرار عمــل تلــك 
المنشــآت، خاصــة فــى ظــل تراجــع معــدالت 

البيــع لبيــع القطاعــات واألنشــطة.

السماح للمشروعات في 
المناطق الحرة بطرح 50 في 
المئة من منتجاتها بالسوق 

المحلية لمدة 6 أشهر
Six Month Allowance for 
Free Zone to Sell Locally

محلية

اخبار

ــد الوهــاب الرئيــس  أصــدر المستشــار محمــد عب
التنفيــذي للهيئــة العامــة لالســتثمار والمناطــق 
الحرة اإلجراءات التيســيرية للمشــروعات العاملة 
ــع جــزء  ــا بي ــى يتســنى له بالمناطــق الحــرة، حت
ــة. ــي الســوق المحلي مــن إنتاجهــا أو مخزونهــا ف
قــرار  عــن  االســتثمار  هيئــة  رئيــس  وأعلــن 
جديــد يتضمــن مجموعــة مــن الحوافــز لمشــاريع 
الدولــة  خطــة  إطــار  فــي  الحــرة  المناطــق 
الشــاملة لمواجهــة تداعيــات ڨيــروس “كورونــا”.
لمشــروعات  الســماح  علــى  القــرار  ونــّص 
ــي بنســبة  ــع بالســوق المحل المناطــق الحــرة بالبي
لمــدة  وذلــك  منتجاتهــا،  مــن  المئــة  فــي   50
الصناعيــة  للمشــروعات  والســماح  أشــهر،   6
)خامــات  مخزونهــا  ببيــع  الحــرة  بالمناطــق 
للســوق  وإكسســوارات(  إنتــاج  مســتلزمات   –
ــس  ــاد رئي ــة باعتم ــي المائ ــبة 20 ف ــي بنس المحل
ــس  ــة رئي ــك بموافق ــد عــن ذل ــا يزي ــة، وم المنطق
ــهر.. ــدة 6 أش ــك لم ــرة وذل ــق الح ــاع المناط قط

ــة مشــروعات  ــرة مطالب ــد فت ــرار م ــن الق وتضم
الماليــة  الضمانــات  بتعليــة  الحــرة  المناطــق 
ــع األحــوال( لمــدة 6 أشــهر، وإعطــاء  )فــي جمي
مشــروعات المناطــق الحــرة مهلــة 6 أشــهر؛ 
أصولهــا،  علــى  التأميــن  بوالــص  لتجديــد 
للمشــروع  القانونــي  الممثــل  تقديــم  بشــرط 
الجنائيــة  المســئوليات  كافــة  بتحملــه  تعهــدا 
والمدنيــة عمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.

محمد عبد الوهاب

http://www.thebes-int.com
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وأوضــح وزيــر قطــاع االعمــال العــام، أنــه تــم البــدء 
فــي تطويــر المحالــج وفــق أحــدث النظــم العالميــة بمــا 
ــي مــن الشــوائب مؤكــدا أن  ــاج قطــن خال يضمــن إنت
التخلــص مــن الملوثــات يمثــل أبــرز التحديــات التــي 
تواجــه القطــن المصــري، باإلضافــة إلــى تطويــر 
نظــام تــداول األقطــان للتغلــب علــى ســلبيات النظــام 
ــة القطــن المصــري  ــمعة ومكان ــتعادة س ــي واس الحال

ــا. ــزة عالمي المتمي
جــاء ذلــك خــالل لقــاء الوزيــر مــع جمعيــة قطــن 
رئيــس  علمــا  وائــل  المهنــدس  بحضــور  مصــر 
مجلــس إدارة الجمعيــة، و الدكتــور خالــد شــومان 
المديــر التنفيــذى للجمعيــة، والمهنــدس مجــدى طلبــة 
نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للصناعــات النســيجية، 
والدكتــور أحمــد مصطفــى رئيــس الشــركة القابضــة 
لــوزارة قطــاع  التابعــة  للقطــن والغــزل والنســيج 

األعمــال العــام.
و أضــاف أنــه جــاري التعاقــد علــى 6 محالــج جديــدة 
وذلــك بعــد أن تــم االنتهــاء مــن تركيــب وتشــغيل 
أولــى المحالــج المطــورة فــي محافظــة الفيــوم، حيــث 
ــة 2020  ــي نهاي ــج مطــورة ف ــيتم تشــغيل 3 محال س
والثالثــة األخــرى العــام المقبــل بمــا يمكــن مــن حلــج 
ــق أحــدث  ــن القطــن المصــري وف ــاج م ــة اإلنت غالبي
النظــم العالميــة خاليــا تمامــا مــن الشــوائب ومعبــأ فــي 
ــات الخاصــة  ــات والبيان ــة المواصف ــاالت عليهــا كاف ب

ــعر  ــع س ــك رف ــى ذل ــب عل ــوج، ويترت بالقطــن المحل
بيــع القطــن المصــري فــي األســواق العالميــة وزيــادة 
اســتخداماته فــي شــركات الغــزل والنســيج ســواء فــي 

قطــاع األعمــال العــام أو القطــاع الخــاص.
كمــا أكــد وزيــر قطــاع االعمــال أن منظومــة تجــارة 
ــي  ــا بشــكل تجريب ــم تطبيقه ــي ت ــدة والت القطــن الجدي
الموســم الماضــي فــي محافظتــي الفيــوم وبنــى ســويف 
فــي تحســين  نتائــج جديــدة وأســهمت  قــد حققــت 
تــداول األقطــان والتغلــب علــى المشــكالت التــي 
ــه  ــاء جمع ــى جــودة القطــن أثن ــر ســلبا عل ــت تؤث كان
وتعبئتــه، وســيتم تعميــم هــذه المنظومــة علــى مســتوى 
ــات  ــا لتوصي ــد وفق ــم الجدي ــة خــالل الموس الجمهوري

القطــاع  إشــراك  مــع  للقطــن،  الوزاريــة  اللجنــة 
ــزاد. ــح الم ــعر فت ــد س ــي تحدي ــاص ف الخ

 كمــا اســتعرض مســؤولو الجمعيــة الجهــود المبذولــة 
ومنتجاتــه  المصــرى  القطــن  وتســويق  لحمايــة 
البصمــة  متابعــة  و  العالميــة،  األســواق  بمختلــف 
ــات  ــة للقطــن المصــرى مــن خــالل أخــذ عين الوراثي
وتحليلهــا وتحديــد المخالفيــن والقيــام بحمــالت توعيــة 
عالميــة بكبــرى سالســل التجزئــة، مشــيرين  إلــى أن 
جهــود الجمعيــة فــى مجــال حمايــة القطــن المصــرى 
علــى  العالمــى  الطلــب  فــى  زيــادة  أســفرت عــن 
ــام  ــزول وت ــام والمغ ــرى الخ ــن المص ــات القط منتج

ــعاره.  ــادة أس ــع وزي الصن

وزير قطاع األعمال العام:
تشغيل 3 محالج قطن مطورة قبل نهاية 2020

ايجابية

اخبار
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ــذ  ــي تنفي ــدأت ف ــوزارة ب ــام، أن ال ــر قطــاع األعمــال الع ــق وزي أكــد هشــام توفي
منظومــة متكاملــة للنهــوض بالقطــن المصــري بالتنســيق مــع وزارتــي الزراعــة 
ــة  ــى الثق ــاظ عل ــن المصــري والحف ــودة القط ــة لتحســين ج ــارة والصناع والتج
العالميــة بــه وفتــح أســواق جديــدة أمــام صادراتــه، بمــا يســهم فــي وضــع شــعار 

القطــن المصــري فــي المكانــة الائقــة بــه كأهــم وأجــود األنــواع فــي العالــم.
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 GOAL SINGLE CYLINDER الماكينة موديل

Zenit F2 الماكينة موديل

- رأس للنسيج مصممة إلنتاج الشراب بجودة عالية وبضمان ثبات  
   الجودة والكفاءة واإلنتاجية مع مرور الوقت 

- شاشة إلكترونية تعمل باللمس وبدقة عالية 

- إنتاج تصميم ذو 5 او 6 الوان طبقا للتصميم المطلوب سواء
   عادى أو مذود بوبرة                           

- عدد مغذيات الخيوط من 25 الى 28 صباع طبقا لموديل الماكينة 

- إختيار اإلبر يتم عن طريق عدد من Actuators يصل الى 8 أو 9 
   حسب موديل الماكينة  

هى احدث اصدار من شركة سانتونى لموديل الميلتون 
٣ فتلة والمصممة خصيصا لتالفى عيوب ظهور فتلة 

الربط على وجه القماش وهذا العيب الموجود فى نفس 
الموديل للشركات المنافسة والذى يستلزم معه 

دخول القماش على مرحلتين من الصباغة او استخدام 
نفس خيط الوجه للربط مما  يزيد من تكلفة اإلنتاج 

وعليه فقد أصبحت شركة سانتونى اول شركة إلنتاج 
ماكينات التريكو الدائرى تقوم بتقديم الحل األمثل 

لتالفى هذا العيب الشائع فى هذا الموديل

القاهرة:
تليفون: 37612496 - 37612498 - 33355425 )00202(

فاكس: 37612497 )00202( ص-ب: 13 العجوزة
بريد إالكرتوىن:

15 شارع نادى الصيد - املهندسني - اجلزية

office@shafei-egypt.com

56 شارع عبد املنعم سند - اكمب شزياراألسكندرية:
تليفون: 5911252 - 5911248 )00203(

alex@shafei-egypt.comبريد إالكرتوىن:

محسن عبد السالم الشافعى
توكيالت جتارية وإستيراد وتصدير

http://www.mohsenelshafei.com
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موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

تحــت عنــوان )ليلــة الموضــة( إســتلهمت مجموعتــى 
لوحتــي  مــن وحــى  الجديــدة ورســمت خطوطهــا 
الفنيــة الفائــزة )بمركــز أول جمهوريــة( لعــام 2019 
الزيتــى(  )التصويــر  بمجــال  التشــكيلية  بالفنــون 
والتــى كانــت تحــت عنــوان )ليلــة الحنــه( بالمســابقة 
القوميــة للفنــون التشــكيلية )المناســبات واالحتفــاالت 
الشــعبيه واالجتماعيــة المصريــه( علــى مســتوى 

الجمهوريــة..
الشــخصية  بإبــراز  لــي  جــاءت  اللوحــة  فكــرة 
المصريــة فــى العــادات والتقاليــد الشــعبية المرتبطــة 
ــه مــن  ــدت علي ــا أك ــا م ــاة اإلنســان ومنه ــدورة حي ب
خــال عملــي  ليلــة الحنــه )حنــه الفــرح الريفــي 
ــا مــن ممارســات طقســية شــعبيه  ــا له الشــعبي( مم
إلــى األن مــن خــال مظهرهــا المختلــف فــى أســاليب 
والتــى  والرقصــات  والزينــات  االحتفــال واألزيــاء 

ــر.. ــد أخ ــى أى بل ــا ف ــن غيره ــا ع تميزه

لربيــع وصيــف  إســتلهمت مجموعتــى  ومــن هنــا 
 )Ready to wear( الجاهــزة  للمالبــس   2020
ــوى  ــى تحت ــة الت ــعبية الريفي ــة الش ــي اللوح ــن وح م
ــى  ــام والت ــذا الع ــات الموضــة له ــض اتجاه ــى بع عل
الثقافــة  وحــي  مــن  بطلــة  والفتــاة  المــرأة  تظهــر 
الشــعبية المصريــة لتنشــرها بشــكل معاصــر مختلــف 
ــل  ــرات العم ــن فت ــة م ــاة اليومي ــل الحي ــع مراح بجمي
ــة إلــى بعــد الظهــر بحفــالت الكوكتيــل إلــى  الصباحي
المناســبات المســائية فــى 6 تصميمــات مختلفــة تحــت 

ــة(.. ــة الموض ــوان )ليل عن

الخامـــــات: مابيــن القطــن الحريــر والســتان اإليطالي 
المــط والنصــف لمعــة المطبــع بزهــور اللوحــة .

واالخضــر  الملكــى  واألحمــر  األزرق  األلـــــوان: 
. واألصفــر  واللبنــي  والمــوف  الزرعــي 

ــة  ــوارت الذهبي ــوارات: اإلكسس ــات واإلكسس اإلضاف
باشــكال مختلفــة كالحلــق الفالحــي الدائــري ووحــدات 
مــن حلــق العــروس والكــردان فــى شــكل عصــري مع 
ــرة بشــكل  ــي الصغي ــة المين وجــود الشــنطة أو الحقيب
دائــرى مــن وحــى أشــكال الطــارات والطبلــة الدائريــة 
باللوحــة الفنيــة مــع وجــود الحــذاء البســيط ذو الكعــب 

المتوســط بنفــس لــون الشــنطة .

ــط  ــون بخ ــاج للعي ــاء الماكي ــر: ج ــاج والشعــ الماكيــ
آيلينــر مســحوب لخــارج العيــن علــى اكبــر مثــل 
الخــدود  احمــر  مــع  اللوحــة  شــخصيات  ماكيــاج 

القــوى .. باللــون األحمــر  والشــفاه 
ــعر  ــكل ش ــة وش ــكل قص ــاء بش ــعر فج ــن الش ــا ع أم
العــروس بطلــة لوحــة )ليــــلة الحنــــة( ولكــن بشــكل 

ــم . ــوان التصامي ــكال وأل ــع أش ــى م ــرى يتماش عص

وفــــى النـــهايــــة... يجــب علــى كل ســيدة وفتــاه 
ــى  ــون يتماش ــم ول ــن تصمي ــبها م ــا يناس ــي م أن تنتق
ــب  ــت المناس ــكلها والوق ــخصيتها وش ــة ش ــع طبيع م
خــالل اليــوم... وأن تنشــر الثقافــة والهويــة والتقاليــد 
ــح ســيدة  ــة لتصب ــة عصري ــة وأناق ــكل ثق ــة ب المصري

المــكان والموضــة أينمــا كانــت .

ليــلة المــوضة



ZIMMER AUSTRIA like to announ-
ce the cooperation with ATAG as 
their official agent for digital car-
pet, blanket and textile printing in 
Egypt and some major countries 
in the Middle East and Africa. 
Respective agreement has been 
signed prior to the Afro Stitch & 
Tex Expo recently held at the Cai-
ro International Convention & Ex-
hibition Center.

The Digital Inkjet Printing Ma-
chinery Division of ZIMMER 
AUSTRIA is located in the City of 
Kufstein. A fully integrated ma-
nufacturing plant starting from  
process development, through 
machinery conception, desig-
ning, engineering, electronic and 
software development, followed 
by a completely vertical mecha-
nical and electronic manufactu-
ring with pre-assembly and test 
runs in house prior to shipment. 
Installation and start-up is super-
vised by a highly motivated and 
experienced team of ZIMMER en-
gineers at customers site. This en-
sures highest quality for all equip-
ment produced and supplied by 
ZIMMER AUSTRIA.
 
The core competence of ZIM-
MER AUSTRIA Digital Printing 
Machinery Division lays with 
heavy substrates such as, carpets, 
blankets, velvet and terry fabrics.
Technical textiles including out-
door and automotive fabrics are 

among the specialties that ZIM-
MER AUSTRIA is well known for.
All these mentioned substrates 
have some essential needs in 
common. The flexibility to adjust 
the ink amount to the specific 
substrates as well as the demand 
for a permanent ink circulation 
system.  This is built in with the 
FUJIFILM Dimatix Starfire™ print 
head generation used in the CO-
LARIS inkjet printers.
 
Another novum ZIMMER AUS-
TRIA is offering is the Printhead 
Repair Service which enhances 
the average life span of a print-
head substantially, resulting in a 
tremendous saving of printhead 
replacement costs. Such service 
is not available with any other 
printhead and/or print machine 
manufacturer.
 
Based on 5 business segments 
incl. Digital Inkjet Printing machi-
nery for Textile, Flooring, Narrow 
Fabrics, Digital Functionalization 
and Specialties beyond the tex-
tile industry, ZIMMER AUSTRIA 
can offer individual machines for 
integration into an existing pro-
duction environment by using 
existing components or supply 
complete new print plants alike.
 
If you have a project for digital 
inkjet printing on any textile fiber-
based substrate, please contact 
us.

ZIMMER AUSTRIA Digital Printing Systems:
www.zimmer-kufstein.com

Thomas Kloebl, Sales Manager Carpet and Blanket Printing:
t.kloebl@zimmer-austria.com

Marco Rueckl, Sales Manager Textile Printing: 
m.rueckl@zimmer-austria.com

ATAG
Land line Tel no. 035839369
www.atag-eg.com

Aly Nagy, Managing Director: 
aly.nagy@atag-egy.com

COLARIS & CHROMOJET - 
Best Digital Inkjet Printers for the Industry
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إجراءات  ومذكرات ومحاوالت للسيطرة ومواصلة اإلنتاج

الصناعات النسجية وأزمة 
فيروس كورونا

خيوط

موضوع الغالف

تحركات سريعة ومتواصلة على الصعيد المحلي 
والعالمي لمواجهة اآلثار االقتصادية لوباء كورونا، 

فما اتخذته دول العالم من قرارات واجراءات 
احترازية لمواجهة الفيروس المستجد سواء على 
صعيد تباطيء حركة النقل وتوقف الطيران اضافة 

إلى الحجز الصحي، من المؤكد أنها آثار سلبية 
على مسيرة االقتصاد العالمي؛ مما دفع المؤسسات 

االقتصادية الدولية تؤكد أن العالم في طريقه 
لمواجهه تباطئ اقتصادي لم يشهده منذ بدايات 

القرن الماضي، وهو ما وصفه تقرير أفاق االقتصاد 
العالمى الذى اصدره صندوق النقد الدولى مؤكًدا  
أن النشاط االقتصادى العالمي يمر بأسوء مرحلة 

منذ 100 عام، والبد من العمل على محاصرة 
الفيروس في اسرع وقت ممكن؛ بهدف السيطرة 

على هذه اآلثار وتجاوزها في فترة زمنية قصيرة. 
التقارير االقتصادية الصادرة عن المؤسسات 

الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة أكدت أن هناك 
تراجع بلغ نسبته 2 في المائة في اإلنتاج الصناعي 

للصين، والذي من المؤكد له آثار مضاعفة على 
مسيرة االقتصاد العالمي، حيث أدى إلى حصيلة 

التجارة الدولية بقيمة 50 مليار دوالر.
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ســفن  عــدد  انخفــاض  إلــى  التقاريــر  وأشــارت 
الحاويــات التــي غــادرت شــانغهاي فــي النصــف 
 300 حوالــي  مــن  الماضــي  فبرايــر  مــن  األول 
ــاق  ــر آف ــار تقري ــا اش ــى 180..كم ــبوع إل ــي األس ف
النقــد  الصــادر عــن صنــدوق  العالمــي  االقتصــاد 
الدولــي أن االقتصــاد العالمــي كان فــي مرحلــة نشــاط 
إلــى حــد كبيــر مــع خــالل العاميــن الماضييــن حيــث 
كان متوقًعــا أن يرتفــع معــدل النمــو العالمــي مــن 
ــادل  ــا يع ــى م ــام 2019 إل ــي الع ــة ف ــي المائ 2.9 ف
3.3 فــي المائــة فــي العــام 2020 ليصــل إلــى 3.4 
ــوادر  ــع ب ــك م ــام 2021. وذل ــول ع ــة بحل ــي المائ ف
انتهــاء الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة إال أنــه مــع فيــروس كورونــا 
ــت  ــة، وحلّ ــو اإليجابي ــات النم ــت توقع ــوارت واختف ت
محلهــا موجــة تشــاؤمية تنــذر بموجــة كســاد عالميــة. 
لألمــم  التابعــة  والتنميــة  التجــارة  لمنظمــة  فطبًقــا 
المتحــدة UNICTAD، فــإّن مــن المتوقــع أن يخســر 
االقتصــاد العالمــي حوالــي تريليــون دوالر - علــى أقل 
ــل  ــى أق ــي إل ــو العالم ــر – وحــدوث تراجــع للنم تقدي

ــة.!  ــي المائ ــن2.5 ف م
اآلثــار  علــى  بنــاء  التوقعــات  هــذه  وترتكــز 
االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا االقتصــاد الصينــي 
ــول  ــار تح ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــروس، م ــراء الفي ج
ــيرة االقتصــاد  ــي مس ــى العــب رئيســي ف ــن إل الصي
العالمــي، فقــد ازداد حجــم االقتصــاد الصينــي مــن 
المرتبــة السادســة عالمًيــا مــن حيــث حجــم الناتــج 
ــا  ــي عالمًي ــح الثان ــام 2003 ليصب ــي الع ــي ف اإلجمال
ــا لتقديــرات  بعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وطبًق
صنــدوق النقــد الدولــي فــإّن الصيــن تعتبــر واحــدة مــن 
أهــم محــركات النمــو فــي االقتصــاد العالمــي، حيــث 
ســاهمت منفــردة بحوالــي 39  فــي المائــة مــن النمــو 

االقتصــادي العالمــي فــي 2019 .
ومــن المتوقــع أن يتأثــر القطــاع الصناعــي مــن خــالل 
ــاج،  ــف اإلنت ــي توق ــل ف ــية تتمث ــل رئيس ــة عوام ثالث
ــي  ــاج الصناع ــز اإلنت ــروس مرك ــرب الفي ــث ض حي
ــات المتحــدة  ــك الوالي العالمــي فــي شــرق آســيا وكذل
وألمانيــا، و تعطــل سالســل التوريــد العالميــة، حيــث 
أّن توقــف اإلنتــاج فــي الدولــة المــوردة يؤثــر بشــكل 
ــى  ــدة عل ــات المعتم ــى الصناع ــر عل ــي ومباش أساس
الــدول األخــرى، باإلضافــة  هــذه المدخــالت فــي 
ــك التجــارة  ــب العالمــي وكذل ــى تراجــع حجــم الطل إل

ــة. العالمي

محاوالت لإلنعاش
ــلبية  ــة الس ــار االقتصادي ــن اآلث ــّد م ــة للح ــي محاول ف
النتشــار فيــروس كورونــا الجديــد، ســعت المنظمــات 
مجموعــة  لتبنــي  المختلفــة  والحكومــات  الدوليــة 

فــي شــكل  التوســعية  السياســات االقتصاديــة  مــن 
ــي،  ــاق الحكوم ــادة اإلنف ــك زي ــروض، وكذل ــح وق من
وتخفيــض  الضريبيــة،  اإلعفــاءات  فــي  والتوســع 
أســعار الفائــدة. فقــد أعلــن صنــدوق النقــد الدولــي 
ــهيالت  ــن خــالل تس ــار دوالر م ــة 50 ملي ــن إتاح ع
ــدول  ــي تســتهدف مســاعدة ال ــل الطــوارئ، والت تموي
منخفضــة الدخــل واألســواق الناشــئة، فــي ســعيها 
الحتــواء اآلثــار االقتصاديــة الســلبية الناتجــة عــن 

انتشــار الفيــروس.

الصناعات النسجية
وأكــد تقريــر األتحــاد الدولــي لصناعــات المنســوجات 
أجــواء الصناعــة الراهنــة دولًيــا أن وبــاء كورونــا 
لــه تأثيــر هائــل علــى سلســلة صناعــات المنســوحات 
بأكملهــا، فلقــد أثــرت الصدمــات علــى الصناعــة بشــدة 
فــي العــرض والطلــب، ويعتبــر فهــم ودعــم الشــركاء 
ــة  ــغ األهمي فــي سلســلة الصناعــات النســجية أمــر بال
ــال،  ــى ســبيل المث ــل عــن دعــم الحكومــات، فعل ال يق
تســتطيع الشــركات أن تمنــح بعضهــا البعــض فتــرات 
ســداد أطــول، وأن تناقــش مــدى حجــم ونطــاق إلغــاء 

الطلبــات، وأن تعيــد التفــاوض علــى العقــود..
ــى  ــألراء عل ــتطالع ل ــج اس ــي نتائ ــاد ف ــار األتح واش
ابــرز المنتجيــن فــي العالــم حــول آثــار كورونــا 
علــى الصناعــة أن تأجيــل قرابــة 29 فــي المائــة مــن 
الطلبيــات العالميــة، اضافــة إلــى إلغــاء مــا نســبته 10 
فــي المائــة مــن هــذه الطلبيات..كمــا توقــع المشــاركين 
ــي عــام  ــي االســتطالع حــدوث تراجــع للمبيعــات ف ف
2020 بنســبة لــن تقــل عــن 10 فــي المائــة بالمقارنــة 
ــام  ــالل الع ــات خ ــتويات المبيع ــه مس ــت علي ــا كان بم

.2019
المنشــآت  تكيــف  ضــرورة  علــى  األتحــاد  وأكــد 
الصناعيــة مــع كورونــا إذا طالــت فتــرة انتشــاره 
عالمًيــا، بالعمــل علــى ضمــان صحــة العمــال والعمــل 
علــى مواصلــة مســيرة االنتــاج فــي منــاخ آمــن لهــم.
ــة  ــة الصيني ــأت الصناعي ــل المنش ــت بالفع ــا قام مثلم
والتــي تقــوم فــي الوقــت الراهــن بتعويــض التراجــع 

اإلنتاجــي خــالل الفتــرة الماضيــة.
ــأت  ــع المنش ــر لجمي ــدي األكب ــاد أن التح ــد األتح وأك

ــب  ــص الطل ــو نق ــة  ه ــة التصديري ــة خاص الصناعي
ــل أو اإللغــاء أو الخــوف مــن انخفــاض  ســواء التاجي
ــتهلكين  ــتطاعة المس ــدم اس ــر و ع ــكل كبي ــب بش الطل
التســوق بشــكل طبيعــي فــي مناطــق التصديــر المهمــة 

ــمالية. ــكا الش ــا و أمري ــل أوروب مث

تحركات ومذكرات .!
عانــت الصناعــات النســجية مــن التباطــئ الشــديد 
ــام لبعــض  ــا بــل وحــدث نــوع مــن التوقــف الت انتاجًي
ــة  ــي العملي ــتمرة ف ــا المس ــة،  بينم ــأت الصناعي المنش
اإلنتاجيــة فقــد قامــت بتخفيــض طاقتهــا اإلنتاجيــة 
ــينج  ــانج ش ــركة ش ــت ش ــا طلب ــر.. كم ــد كبي ــى ح إل
التابعــة لمجموعــة مــان كاي الصينيــة  لالســتثمار 
ــة الصناعــات  والمســئولة عــن مشــروع تدشــين مدين
النســجية بمدينــة الســادات رئاســة الحكومــة المصريــة 
بالحصــول علــى مــد مهلــة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر 
للبــدء فــي تســليم المرحلــة األولــى للمســتثمرين حتــى 
والتــي  المســتجد  كورونــا  فيــروس  أزمــة  انتهــاء 
الترويجيــة  الشــركة  خطــط  توقــف  فــي  تســببت 

للمشــروع بالمــدن الصينيــة المختلفــة.
ــزة  ــس الجاه ــة المالب ــت غرف ــت رفع ــس الوق ــي نف ف
والمفروشــات المنزليــة مذكــرة بعــد مطالــب لضمــان 
باإلجــراءات  اشــادتها  مؤكــًدا  الصناعــة،  مســيرة 
الحكوميــة األخيــرة والمتمثلــة فــي مســاندة المصدريــن 
ــعار  ــض أس ــى خف ــة إل ــه باإلضاف ــار جني ــر ملي بتوفي
الغــاز الطبيعــي والكهربــاء، وتأجيــل االســتحقاقات 
االئتمانيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 

ــدة 6 أشــهر. ــر لم الصغ
التجــارة  لــوزارة  فــي  مذكــرة عاجلــة  واضافــت 
والصناعــة إلــى ضــرورة مــد فتــرة الشــحن مــع 
حتــى  القديــم  للنظــام  بالرجــوع  المؤقــت  الســماح 
ــض  ــي، وتخفي ــات الوضــع الحال ــن تداعي ــاء م اإلنته
ــى  ــبء عل ــل ع ــت تمث ــي أصبح ــوم الت ــض الرس بع
الشــركات مثــل رســوم الخدمــات اللوجيســتية الجديــدة 
ــور الطــرق الخاصــة  بقطــاع الجمــارك، ورســوم عب
بالحاويــات، وإعفــاء كافــة الشــحنات الــواردة إلــى 
ــي  ــا ف ــاق عليه ــم اإلتف ــي ت ــة، والت ــئ المصري الموان
وقــت ســابق والمتوقــع وصولهــا خــالل الـــ90 يوًمــا 

األحتاد الدولي للمنسوجات: 
تراجع للمبيعات في عام 

2020 بنسبة لن تقل عن 10 
في املائة.
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المقبلــة مــن كافــة الرســوم التــي ســوف تفــرض عليهــا 
ــع. ــص البضائ ــر تخلي ــة تأخ نتيج

المبيعــات،  ســداد ضريبــة  لتأجيــل  آليــة  وتطبيــق 
ــة فــي المناطــق  ــع العامل ــاء المصان وتخفيــض أو إعف
الحــرة العامــة مــن الرســوم المقــررة وســرعة رد 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المصــدرة 
المحتجــزة  الضريبيــة  المبالــغ  ورد  للمنتجيــن 

األعمــال. أصحــاب  عــن  تخفيفــاً  للمصدريــن 

مذكرة للمجلس التصديري
والنســيج  للغــزل  التصديــري  المجلــس  تقــدم  كمــا 
إلــى  بمذكــرة  والمفروشــات  الجاهــزة  والمالبــس 
الســلطات الحكوميــة لتشــكيل لجنــة إلدارة األزمــة 
ــام  ــكل ع ــة بش ــادرات المصري ــاع الص ــبة لقط بالنس
ــاة  ــع معان وبخاصــة للصناعــات النســجية، خاصــه م
ــاض  ــاج وانخف ــف اإلنت ــادة تكالي ــن زي الصــادرات م
الطاقــات اإلنتاجيــة وارتفــاع تكاليــف شــحن البضائــع 
ــة  ــي المائ ــى50 ف ــن 30 إل ــم بي ــتوى العال ــى مس عل
نظــًرا  لتراجــع عــدد شــحن الحاويــات فــى العالــم 

ــا. ــة كورون ــراء أزم ج
وركــزت المذكــرة علــى ضــرورة عــالج بعــض 
فــي  تتمثــل  ككل  القطــاع  مســيرة  أمــام  العقبــات 
غيــاب التمويــل وإتاحــة الحكومــة التمويــل للصناعــة 
ــمح  ــث يس ــة حي ــدة مخفض ــادرات بفائ ــاع الص ولقط
ــن،  ــكالت المصنعي ــن مش ــر م ــزء كبي ــل ج ــك بح ذل
ودعــم عمليــات تحديــث الماكينــات والتــى لــم تحــدث 
منــذ 9 ســنوات، ممــا يشــكل عقبــات أمــام المصدريــن 
ــا. ــة  أو زيادته ــغيلية الحالي ــات التش ــة الطاق لمضاعف

واصــدار وتفعيــل اإلجــراءات المتعلقــة بمحاصــرة 
ــى  ــت ف ــى تفاقم ــاج والت ــف اإلنت ــي تكالي ــاع  ف االرتف
ظــل تباطــئ ســداد الحكومــة لمســتحقات المســاندة 
اإلصــالح  برنامــج  وانعكاســات  التصديريــة، 
المنتجيــن، مثــل رفــع  االقتصــادى وتأثيــره علــى 
الدعــم عــن المحروقــات والمــواد البتروليــة والمغــاالة 
ــدر  ــال ص ــبيل المث ــى س ــوم، فعل ــل الرس ــى تحصي ف
قــرار  مطلــع مــارس الماضــي بزيــادة رســوم الكشــف 
عــن العامليــن الــدوري فــى المصانــع مــن قبــل وزارة 

ــا..! ــى 50 جنيه ــا إل ــن 50 قرش ــة م الصح

لنا كلمة
مــن  عــدد  رؤيــة  »خيــوط«  اســتطلعت  ولقــد 
ــة  ــة المتعلق ــف القطاعــات الصناعي ــي مختل ــراء ف خب
هنــاك  أن  يؤكــد  الجميــع  النســجية..  بالصناعــات 
تباطــئ غيــر مســبوق لمســيرة اإلنتــاج، فــي ظــل 

محدوديــة توافــر المــواد الخــام وارتفــاع اســعارها 
خاصــة  الخــارج،  مــن  االســتيراد  توقــف  جــراء 
ــم لمســتلزمات  ــع العال ــد مصن ــي تع ــن والت ــن الصي م
ــاغ أو غيرهــا  الصناعــة ســواء اكسســوارات أو اصب
.. وبالتالــي قــد تواجــة الصناعــة مــأزق انتاجــي لمــدة 
شــهرين علــى األقــل بعــد الســيطرة علــى انتشــار 

فيــروس كوورنــا محلًيــا.. 
ــة  ــى دراس ــل عل ــف والعم ــن التكات ــل ع ــذا البدي وله
أوضــاع الصناعــة بشــكل عــام، ووضــع خطــط مــن 
ــة فــي هــذه  ــادة تنويــع االســتثمارات المحلي شــأنها زي
الصناعــة بحيــث تتضمــن اســتثمارات فــي انتــاج 
إلــى  يــؤدي  بمــا  الخام،واألكسســوارات،  المــواد 
تراجــع لمعــدالت االســتيراد للمــواد الخــام، وفــي نفــس 
ــرض  ــن التع ــن م ــي مأم ــة ف ــل الصناع ــت يجع الوق
ــيرة  ــرض مس ــال تع ــي ح ــتقبلية ف ــات مس ألي صدم

االقتصــاد العالمــي ألي أزمــة مســتقبلية.. 
الخبــراء أكــدوا أيضــا علــى أهميــة التكاتــف بيــن 
ــروح  ــل ب ــة اآلن، والعم ــال للمنافس ــال مج ــع ف الجمي
ــواد  ــر الم ــة بتوفي ــل المســؤولية الوطني ــق وتحم الفري
الخــام، ودون اي مضاربــات ســعرية، بمــا يجعــل 
الــكل يعبــر هــذه األزمــة، باإلضافــة إلــى تبــادل 
الخبــرات والمــوارد المتاحــة لتأميــن العمالــة صحًيــا.. 

ــف.. ــتمر مســيرة االنتــاج دون توق حتــى تس
أمــا اإلجــراءات الحكوميــة فأكــدوا أنهــا مثاليــة حتــى 
األن، وقــد يحتــاج المســتقبل القريــب إلــى المزيــد مــن 
اإلجــراءات التــي مــن شــأنها ضمــان مســيرة العمليــة 
ــة وأن المنشــأت الصناعيــة تعمــل  اإلنتاجيــة، خاص
فــي الوقــت الراهــن بطاقــة انتاجيــة محــدودة للغايــة.

ــى أن المتضــرر  ــد أكــدوا عل أمــا عــن المســتقبل.. فق
هــم المصدريــن جــراء إلغــاء أو تأجيــل الطلبيــات 
ــى  ــة إل ــا، اضاف ــتهالك عالمًي ــدالت االس ــع مع لتراج
مخــاوف المورديــن فــي األســواق العالميــة مــن عــدم 
القــدرة علــى وصــول الطلبيــات إليهــم فــي المواعيــد 
ــي  ــة الت ــا جــراء االجــراءات اإلحترازي ــق عليه المتف
ــا  ــا.. أم ــى كورون ــيطرة عل ــم للس ــا دول العال اتخذته
ــة،  ــوق المحلي ــي الس ــة ف ــة العامل ــأت الصناعي المنش
فهــي المســتفيد إلــى حــد كبيــر مــن األزمــة الراهنــة، 
خاصــة وانــه قــد اصبــح عليهــا تلبيــة احتياجــات 
ــون نســمه،  ــي تتعــد 100 ملي ــة والت الســوق المصري
ــر  ــان توفي ــى دعــم ضم ــوم عل ــد للحكومــة أن تق والب
مســتلزمات اإلنتــاج، حتــى تســتمر فــي العمــل وال 
تتوقــف جــراء أي أزمــة متوقعــة قــد تلحــق بهــا أثنــاء 
ــتيرادها  ــاد الس ــع ح ــراء التراج ــة ج ــة اإلنتاجي العملي

ــن الخــارج. م

توقعات بإنكماش إيرادات 
صناعة األزياء بنسبة تتراوح 
بين 27-30 في المائة خالل 

2020

لـــ  مشـــــــترك  تقـــريـــــر  توقـــــــــــــــــع 
 McKinsey و Fashion of Business
إنكمــاش إيــرادات صناعــة األزيــاء العالميــة 
ــة  ــن 27 - 30 فــي المائ ــراوح مــا بي بنســبة تت
ــاة 80  ــى معان ــة إل ــام 2020، إضاف ــالل ع خ
ــة  ــة مــن شــركات الموضــه األوروبي ــي المائ ف
واألمريكيــة مــن صعوبــات ماليــة فــي حــال 
شــهرين  لمــدة  المتاجــر  إغــالق  اســتمرار 
وهــو  كورونــا،  فيــروس  جــراء  قادميــن 
مــا ســيؤدي إلــى إعــالن إفــالس عــدد مــن 
ــن  ــرواح بي ــرة تت ــة خــالل فت الشــركات العالمي
عــام وعــام نصــف العــام مــن اآلن.. كمــا أشــار 
ــة الســوقية  ــى تراجــع متوســط القيم ــر إل التقري
ــت  ــبة قارب ــة بنس ــوق العالمي ــي الس ــاء ف لألزي
ــذ بدايــة ينايــر وحتــى  علــى 40 فــي المائــة من
الرابــع والعشــرين مــن مــارس الماضــي..!

اإلحترازيــة  اإلجــراءات  أن  التقريــر  وأكــد 
ــن  ــد م ــم للح ــا دول العال ــي اتخذته ــة الت الراهن
ــي تراجــع  ــا تســببت ف ــروس كورون انتشــار في
ــبة  ــت بنس ــبكة اإلنترن ــر ش ــى عب ــات حت المبيع
تراوحــت مــا بيــن 15 إلــى 25 فــي المائــة 
فــي الصيــن، ومــن 5 إلــى 20 فــي المائــة فــي 
جميــع أنحــاء أوروبــا، ومــن 30 إلــى 40 فــي 

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــة ف المائ
فلــن يعــاود  الســلبية  لهــذه األجــواء  ونظــًرا 
مؤشــر القطــاع النمــو مــرة أخــرى إال فــي 
طفيفــه  بنســبة  ولكــن   2021 العــام  خــالل 
ــك  ــة فقط،وذل ــن 2 -4 فــي المائ ــراوح مــا بي تت
فــي أفضــل األحــوال نظــًرا للنظــرة الســلبية 
لالوضــاع االقتصاديــة التــي ســيطرت علــى 
نســبه 75 فــي المائــة مــن المســتهلكين فــي 
ــة  ــى إمكاني ــدوا عل ــث أك ــكا، حي ــا وأمري أوروب
تأثرهــم ســلًبا مــن األوضــاع الراهنــة، ممــا 
لمعــدالت االســتهالك  تراجــع متوقــع  يعنــي 

الرئيســية. العالميــة  باألســواق 
تقـــــــــــــرير  عــــــاد  ذلـــــــك  ورغــــــــــم 
 McKinsey و Fashion of Business
يمثــل فرصــة إلعــادة  فيــروس كورونــا  أن 
تشــكيل ســوق األزيــاء العالميــة مــع تســارع 
بعــض  وحــدوث  الرقميــة  إلــى  التحــول 

وبعضهــا. الشــركات  بيــن  االندماجــات 
ــي  ــاء ف ــة األزي ــم صناع ــر أن حج ــر بالذك جدي
العالــم  يصــل إلــى 2.5 تريليــون دوالر، تمثــل 

االيــرادات الســنوية لهــا قبــل الجائحــة.
يمكنكم اإلطالع على التقرير كاماًل:

www.khoyout.com

انخفاض عدد سفن 
احلاويات التي غادرت 

شانغهاي في النصف 
األول من فبراير املاضي من 

حوالي 300 في األسبوع 
إلى 180.

http://WWW.khoyout.com
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8.4%
نسبة أسهم شركة تارجيت لالستثمار العقاري والتنمية واالستصالح 

الزراعي والتنمية السياحية في رأسمال شركة دايس للمالبس اجلاهزة

رفعــت شــركة تارجيــت لالســتثمار العقاري 	§
والتنميــة واالســتصالح الزراعــي والتنميــة 
الســياحية نســبة ملكيتهــا فــي أســهم رأســمال 
شــركة دايــس للمالبــس الجاهــزة مــن 3.2 
ــة، الشــركة قامــت بشــراء  ــى 8.4 بالمائ إل
دايــس  مــن  مليــون ســهم   27.59 نحــو 
جنيــه،  مليــون   22.07 بقيمــة  للمالبــس 
ــهم. ــاً للس ــراء 80 قرش ــعر ش ــط س بمتوس
وكانــت شــركة دايــس للمالبــس الجاهــزة قــد 
ســجلت صافــي ربــح بلــغ 125.29 مليــون 
جنيــه منــذ بدايــة ينايــر حتــى نهايــة ســبتمبر 
مــن العــام 2019، مقابــل 112.06 مليــون 
جنيــه أرباحــاً خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 

قبــل الماضــي. 
وجديــر الذكــر أن مبيعــات الشــركة قــد 
شــهدت ارتفاًعــا بلــغ 1.139 مليــار جنيــه 
مليــار   1.03 مقابــل  ســبتمبر،  بنهايــة 
ــل  ــام قب ــن الع ــرة م ــس الفت ــه خــالل نف جني

الماضــي.

المجمعــة 	§ الماليــة  المؤشــرات  كشــفت 
عــن  األقطــان،  لحليــج  العربيــة  لشــركة 
النصــف األول مــن العــام المالــي الجــاري، 
 2897 بنســبة  الشــركة  ارتفــاع خســائر 
بالمائــة علــى أســاس ســنوي، حيــث ســجلت 
صافــي خســائر بلــغ 28.12 مليــون جنيــه 
منــذ بدايــة يوليــو وحتــى نهايــة ديســمبر مــن 
ــه  ــف جني ــل 938 أل ــي، مقاب ــام الماض الع
العــام  الفتــرة مــن  نفــس  خســائر خــالل 

ــي. ــل الماض ــي قب المال
ــى  ــائر إل ــاع الخس ــركة ارتف ــت الش وأرجع
انخفــاض المبيعــات باإلضافــة إلــى ارتفــاع 
التمويليــة مــن 68 مليــون  المصروفــات 
ــاض  ــه، وانخف ــون جني ــى 80 ملي ــه إل جني
إيــرادات االســتثمارات مــن 9 مليــون جنيــه 

ــه. ــف جني ــى 123 أل إل
ــة لشــركة 	§ ــة المجمع ــم المالي أظهــرت القوائ

كابــو   - والمنســوجات  للمالبــس  النصــر 
خــالل النصــف األول مــن العــام المالــي 

ــبة 57  ــائرها بنس ــاض خس ــاري، انخف الج
ــنوي. ــاس س ــى أس ــة عل بالمائ

ــا  ــا  أنه ــان له ــي بي ــركة ف ــت الش وأوضح
ــو  ــن يولي ــرة م ــالل الفت ــائر خ ــت خس حقق
 10.85 بلغــت  الماضــي  ديســمبر  إلــى 
مليــون جنيــه، مقابــل خســائر بلغــت 25.3 
ــام  ــن الع ــة م ــرة المقارن ــه بالفت ــون جني ملي

.2019-2018 المالــي 
ــة لشــركة 	§ ــة المجمع ــم المالي أظهــرت القوائ

ــالل 2019،  ــواف خ ــس لألص ــدن تك جول
للخســائر علــى أســاس ســنوي،  تحولهــا 
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان لهــا أنهــا 
حققــت خســائر بلغــت 10.7 مليــون جنيــه 
ــت  ــاح بلغ ــل أرب ــام الماضــي، مقاب ــي الع ف
كمــا   ،2018 فــي  جنيــه  مليــون   3.6
تراجعــت مبيعــات الشــركة خــالل العــام 
جنيــه،  مليــون   222.8 إلــى  الماضــي 
مليــون   231.8 بلغــت  مبيعــات  مقابــل 

جنيــه فــي 2018.
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وكان قــد بلــغ الناتــج اإلجمالــي لثانــي أكبــر اقتصــاد علــى مســتوى العالــم مــا يعــادل 
ــة  ــى ضرب ــذا االقتصــاد تلق ــام 2019، إال أن ه ــي الع ــون دوالر ف 14.14 تريلي
كبــرى بفعــل انتشــار الفيــروس الــذي عطــل مشــاريع إنفــاق األســر الصينيــة لنحــو 
ألــف مليــار يــوان )مــا يزيــد علــى 140 مليــار دوالر( خــالل فتــرة عطلــة رأس 

الســنة الصينيــة، بالمقارنــة مــع حجــم اإلنفــاق العــام 2019.
ــا  ــر له ــر أخي ــي تقري ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــاد التابع ــة األونكت ــفت منظم ــد كش ولق
ــي  ــة بنحــو 20 ف ــًرا حــدث لمؤشــر المشــتريات التصنيعي ــا كبي ــاك انخفاًض أن هن
المائةخــالل فبرايــر الماضــي، وهــو مــا يمثــل أدنــى حــد انخفــاض تــم تســجيله فــي 
الصيــن منــذ العــام 2004«، مــا يعنــي انخفاضــا فــي اإلنتــاج بنســبة 2 فــي المائــة 
علــى أســاس ســنوي، كنتيجــة مباشــرة النتشــار »كورونــا«، وهــو مــا جعــل البنــك 
الدولــي يرجــح تراجــع معــدل النمــو لالقتصــاد الصينــي مــن 6.1 فــي المائــة إلــى 

0.1 فــي المائةخــالل العــام الجــاري..

قرارات صينية
وأضــاف تقريــر البنــك الدولــي إلــى أن أكثــر الســيناريوهات إيجابيــة هــو أن ينمــو 
االقتصــاد الصينــي هــذا العــام بنســبة 2.3 فــي المئة،ولذلــك تســعى الحكومــة 
ــود  ــذل الجه ــاد، وب ــة االقتص ــريع عجل ــة بتس ــزات العنيف ــة اله ــة لمواجه الصيني
مــن أجــل المضــي قدمــا فــي إقامــة المشــروعات الكبــرى وإفســاح المجــال كامــال 
لالســتثمار بهــدف تحقيــق اســتقرار النمــو االقتصــادي، حيــث قامــت باتخــاذ 
ــاج  ــي تواجــه اســتئناف وإنت ــات والمشــكالت الت ــرارات تســتهدف حــل الصعوب ق
وتصديــر  إنتــاج  لضمــان  التحويليــة،  للصناعــة  بأكملهــا  الصناعيــة  السلســلة 
المنتجــات الرئيســية التــي لهــا تأثيــر مهــم فــي السلســلة الصناعيــة العالميــة، بمــا 
ــن خــالل  ــي مســتقر م ــي اقتصــاد عالم ــن ف ــة مســاهمة الصي ــى مواصل ــؤدي إل ي

ــواق. ــى األس ــول إل ــيع الوص ــاح، وتوس ــالح واالنفت ــع اإلص ــة دف مواصل
ــي تعــد أحــد مراكــز  ــج- الت ــي مقاطعــة جوانجدون ــب ف ــرة الضرائ ــدأت دائ كمــا ب
ــي التصديــري، ليســهم فــي  ــل معــدالت الخصــم الضريب ــن- تعدي ــر بالصي التصدي
توفيــر إعفــاءات مــن ضرائــب التصديــر بقيمــة 1.31 مليــار يــوان )185.5 
مليــون دوالر( لـــ12 ألــف شــركة فــي المقاطعــة خــالل هــذا العام،ومــن المنتظر أن 
تغطــي تعديــالت الخصــم الضريبــي -حســب مــا أعلنــت الدائــرة- ســلعا تصديريــة 

ــارات دوالر ــة 6.17 ملي بقيم
و تعتمــد الصيــن علــى األســواق الخارجيــة النتعــاش اقتصادهــا والمحافظــة علــى 
ــار  ــه آث ــت ل ــا كان ــاء عالمي ــار الوب ــن انتش ــة، لك ــي المائ ــوق 6 ف ــو ف ــدل نم مع
ــبب  ــا تس ــو م ــي، وه ــاد العالم ــياب االقتص ــل انس ــى مجم ــرت عل ــة ظه مضاعف
بانخفــاض يقــدر بنحــو خمســين مليــار دوالر فــي التجــارة بيــن الــدول خــالل أول 

ــاد(. ــر )األونكت ــا لتقاري ــام الجاري،وفًق ــن الع ــهرين م ش
ــام  ــول الع ــة ح ــة الصيني ــن الحكوم ــادرة ع ــمية الص ــاءات الرس ــت االحص وكان
2019، قــد اشــارت إلــى ارتفــاع حجــم التجــارة الخارجيــة بنســبة 3.4 فــي المئــة 

ــون دوالر.  ــوان 4.6 تريلي ــون ي ــى 31.54 تريلي لتصــل غل
ــي  ــع االتحــاد األوروب ــا م ــة، أبرزه ــة مهم ــن شــراكات تجاري ــا أسســت الصي كم
حيــث تعتبــر ثانــي أكبــر شــريك لــه بعــد الواليــات المتحــدة، فيمــا يعتبــر االتحــاد 
األوروبــي أكبــر شــريك تجــاري للصيــن، وبلــغ حجــم التجــارة الثنائيــة فــي عــام 
2018 بيــن الجانبيــن 682.2 مليــار دوالر، مــا مثــل 14.8 فــي المائــة مــن 
تجــارة الصيــن الخارجيــة خــالل ذلــك العــام. كمــا ارتفــع حجــم الصــادرات 
ــوان،  ــى 17.23 تريليــون ي ــة ليصــل إل ــة فــي 2019 بنســبة 5 فــي المائ الصيني
بينمــا قفــزت الــواردات بنســبة 1.6 فــي المائــة إلــى 14.31 تريليــون يــوان، مــا 

ــوان. ــون ي ــغ 2.92 تريلي ــض تجــاري بل ــى وجــود فائ أدى إل

محاوالت صينية متواصلة إلستعادة دوران عجلة الصناعة واإلنتاج

ــا  ــل كورون ــرة مــا قب ــى فت ــاج الصناعــي إل ــة االنت ــت الراهــن إلســتعادة دوران عجل ــي الوق ــم بذلهــا ف ــة يت ــب الحكومــة الصيني محــاوالت مســتمرة مــن جان
الســتعادة االنتعــاش والقــدرة علــى النمــو االقتصــادي إلــى معدالتــه الطبيعيــة، بعدمــا قامــت الســلطات هنــاك منــذ ينايــر الماضــي بوقــف مســيرة اإلنتــاج  لمكافحــة 
تفشــي انتشــار فيــروس كورونــا الــذي بــدأ مــن مدينــة ووهــان -حاضــرة مقاطعــة هوبــي وســط الصيــن- التــي تعتبــر مركــزا صناعيــا يســاهم فــي نحــو 4 فــي 

المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بالبــاد.
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رغم أزمة كورونا وعدم مشاركة الصين في الدورة الماضية

 STITCH & TEX - AFRO EDITION معرض
يواصل مسيرته في النجاح والتألق

 STITCH & TEX- AFRO علــى الرغــم مــن التحديــدات التــي صاحبــت الــدورة الماضيــة مــن معــرض
EDITION جــراء وبــاء كورونــا الــذي اجتــاج العالــم، إال أن المعــرض واصــل نجاحــه فــي تقديــم العديــد 
مــن الحلــول التكنولوجيــة غيــر التقليديــة للصناعــات النســجية فــي افريقيــا، حيــث اســتطاع المعــرض أن 
يجمــع كبــار صانعــي التكنولوجيــا مــن جميــع انحــاء العالــم مــع كبــار المشــترين مــن جميــع انحــاء القــارة 

االفريقيــة بمــا فيهــم الســوق المصريــة.
اقيمــت الــدورة الماضيــة لمعــرض STITCH & TEX- AFRO EDITION علــى جزءيــن األول 
خــال الفتــرة مــن 27 فبرايــر وحتــى األول مــن مــارس كان مخصــص لتقنيــات تجهيــز المابــس بمــا فــي 
ذلــك الخياطــة والتطريــز واالقمشــة وملحقاتها،بينمــا تخصــص الجــزء الثانــي والــذي أقيــم فــي الفتــرة مــن 
5 – 8 مــارس الماضــي فــي تقنيــات معالجــة المنســوجات بمــا فــى ذلــك الغــزل والنســيج والصباغــة وقطــع 

الغيــار، دون مشــاركة أيــا مــن الشــركات الصينيــة فــي المعــرض جــراء وبــاء كورونــا.. 
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أقيــم المعــرض علــى مســاحة 35 ألــف متــر، بمشــاركة 531 
مــن الشــركات العارضــة بشــكل مباشــر و 1688 شــركة 
عارضــة بشــكل غيــر مباشــر، ومثلــت الشــركات العارضــة 
ــي  ــخ ف ــه وتاري ــا مكان ــي له ــدول الت ــن ال ــة م ــة 35 دول قراب
ــا،  ــتراليا، النمس ــا اس ــم منه ــول العال ــجية ح ــات النس الصناع
التشــيك،  جمهوريــة  كنــدا،  بلغاريــا،  البرازيــل،  بلجيــكا، 
ــج،  ــج كون ــان، هون ــا، اليون ــدا، فرنســا، ألماني الدنمــارك، فنلن
الهنــد، إيطاليــا، اليابــان، كوريــا، ماليزيــا وتركيــا واإلمــارات 
ــات  ــا والوالي ــدة وأوكراني ــة المتح ــدة والمملك ــة المتح العربي

ــة. ــدة األمريكي المتح
ــف  ــن 31 أل ــرب م ــا يق ــت م ــط بلغ ــن فق ــداد الزائري ــا أع أم
ــزء األول،  ــًرا للج ــف و570 زائ ــم 19 أل ــر منه و500 زائ
ــًرا  ــم 904 زائ ــي منه ــًرا للجــزء الثان ــف و966 زائ و11 أل
ــبانيا  ــا إس ــم منه ــن دول العال ــدد م ــون ع ــب يمثل ــن األجان م
واليونــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة وقبــرص والهنــد 
وإيطاليــا  وفرنســا  المتحــدة  والمملكــة  وتركيــا  وكوريــا 
المشــترين  إلــى 100 مــن  وروســيا وألمانيــا، باإلضافــة 
المعتمديــن واصحــاب المصانــع مــن اثيوبيــا وكينيــا وليســوتو 
وموريشــيوس وجنــوب افريقيــا ومدغشــقر وتنزانيــا والجزائر 

ــس. ــرب وتون والمغ

استفتاء المعرض
ــا  ــدوا م ــم وج ــن أنه ــن الزائري ــة م ــي المائ ــبة 94 ف ــد نس أك
يبحثــون عنــه مــن تقنيــات او منتجــات بيــن أروقــة المعــرض، 
ــت  ــرض كان ــي المع ــارة ف ــة أن الزي ــي المائ ــر 92 ف واعتب
ناجحــة، وأكــد 88 فــي المائــة أنهــم ســيقومن بزيــارة الــدورة 
فــي  رأى93  فقــد  العارضيــن،  أمــا  للمعــرض..  القادمــة 
المائــة أن المعــرض كان علــى مســتوى توقعاتهــم مــن حيــث 
ــن  ــة م ــي المائ ــد 80 ف ــة، وأك ــات التجاري ــن والصفق الزائري
العارضيــن انضمامهــم إلــى النســخة القادمــة، وقــام 94 فــي 

ــد جــًدا. ــه جي ــى أن ــف المعــرض عل ــة بتصني المائ

وقت التكاتف
أكــد رجــل الصناعــة التونســي نــور الديــن بطيــخ أنهــا 
المــرة السادســة للقاهــرة، بهــدف التعــاون مــع الصناعــة 
المصريــة والتــي يراهــا أنهــا تســير بخطــى ثابتــه نحــو 
ــع المنشــأت  ــاون م ــح التع ــي اصب ــار، وبالتال ــدم واإلزده التق
الصناعيــة المصريــة امــر ضــروري خاصــة مــع المســتويات 
المتقدمــة لإلنتــاج مــن حيــث الجــودة والخامــات المتميــزة مــن 
األقطــان، اضافــة إلــى التمتــع بالمميــزات الجمركيــة العديــدة 

ــن. ــن البلدي ــط بي ــي ترب الت
وأضــاف: البــد وان نســعى جميًعــا خــالل الفتــرة القادمــة مــن 
ــادل التجــاري  ــة التب ــي تســهل عملي ــات الت ــل كل االتفاقي تفعي
بيــن البلديــن، بمــا يعــود علــى الصناعــة فــي كليهمــا بالنفــع، 
األعــوام  خــالل  عانــت  التونســية  الصناعــة  وان  خاصــة 
الماضيــة مــن توقــف مســيرتها نحــو التطويــر إلــى حــد كبيــر 
جــراء األزمــات التــي مــرت بهــا البــالد منــذ العــام 2011، 
ــاك  ــيكون هن ــة س ــة المصري ــع الصناع ــاون م ــي بالتع وبالتال
تلبيــة متطلبــات  الخبــرات والســرعة فــي  لتبــادل  مجــااًل 
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ــة..  ــة المختلف ــواق التصديري االس
أمــا عــن األزمــات الراهنــة التــي يشــهدها الســوق 
العالميــة جــراء فيــروس كورونــا، فأشــار نــور الديــن 
بطيــخ إلــى أن هــذه األزمــات لــن يكــون لهــا تأثير قوي 
علــى الصناعــة ســواء فــي مصــر أو تونــس إذا مــا تــم 
دعــم التعــاون بشــكل جيــد بيــن الطرفيــن، حتــى يدعــم 
كليهمــا اآلخــر لعبــور أي آثــار جانبيــة لهــذا الفيــروس، 
مؤكــًدا أن الوقــت الراهــن هــو وقــت التوحــد والتكاتــف 

لمواجهــة أي أزمــة قــد تظهــر مســتقباًل. 

الصين
ــرات  ــاك تأثي ــاد، هن ــاد – شــركات اللب ــم اللب ــال حات ق
ألزمــة كورونــا علــى المعــرض مــن حيــث الزائريــن، 
ــات  ــحن الماكين ــر ش ــي تأخ ــن ف ــى العارضي ــل وعل ب
وتأخــر قطــع الغيــار، وهــو أمــر طبيعــي جــراء 
األزمــة الراهنــة التــي يعانــي منهــا العالــم وأهمهــا 
المصــدرة  العالــم  بلــدان  أبــرز  بوصفهــا  الصيــن 
للخامــات والمعــدات اإلنتاجيــة للصناعــة فــي مصــر.

فرصة كبيرة
أن   Fantex شــركة   -  Fanuel الســيد  وقــال 
ــى  ــرف عل ــرة للتع ــة كبي ــل فرص ــرض كان يمث المع
فــي مصــر، والتعــرف  الغــزل والنســيج  صناعــة 
ــواد  ــة والم ــدات االنتاجي ــى المع ــت عل ــس الوق ــي نف ف
الخــام التــي تقدمهــا الشــركات المصريــة، وذلــك فــي 
إطــار خطــط العمــل التــي نســعى لتنفيذهــا فــي الوقــت 
الراهــن، إلنشــاء شــراكة عمــل دائمــة مــع عــدد مــن 
ــل  ــا بالفع ــد بدأن ــر، ولق ــي مص ــة ف ــات اإلنتاجي الجه
فــي اســتيراد األليــاف الصناعيــة وآالت الجــوارب 
الوقــت  فــي  المصريــة  الســوق  مــن  والســترات 

الراهــن.. 
ــي  ــلبية ف ــتكون س ــا س ــة كورون ــى أن أزم ــار إل واش
أو  المســتوردة  الخــام  المــواد  نقــص  فــي  التســبب 
الحصــول علــى المعــدات اإلنتاجيــة المتطــورة بســبب 
الحظــر، إال أن ذلــك يمكــن تجــاوزه مــع تخفيــف 

اإلجــراءات وتراجــع الوبــاء .. 

التجارة األفريقية
وقالــت كل مــن ابيجيــل ريســيجو – فانكــي للمالبــس، 
وايروكــس فيتوســيل – ايروكــس للتصميمــات مــن 
دولــة بتســوانا األفريقيــة، أن المعــرض يمثــل فرصــة 
رائعــة للتعــرف عــن قــرب علــى التطــورات اإليجابيــة 
ــي  ــي مصــر ف ــجية ف ــات النس ــهدها الصناع ــي تش الت
الوقــت الراهــن، ولقــد وجدنــا خــالل زيــارة المعــرض 
مــوارد متميــزة  لــم يفكــر بهــا أحــد فــي مجــال األزياء، 
فهنــاك ماكينــات للخياطــة متطــورة للغايــة، تســهل مــن 

إمكانيــة الحصــول علــى كــم هائــل مــن اإلنتــاج..
وحــول وجــود تفكيــر لدعــم عالقــات العمــل مــع 
الصناعــة المصريــة خــالل الفتــرة المقبلــة، أكــدوا 
ــن مصــر  ــام م ــواد الخ ــتيراد الم ــا يخططــون الس أنه
وان هنــاك تواصــل تــم مــع عــدد مــن الشــركات 
المصريــة للتعامــل معهــا خــالل الفتــرة القادمــة.. 
وحــول عــدم وجــود مســتويات متقدمــة مــن التجــارة 
البينيــة األفريقيــة، أشــاروا إلــى أن الســبب وراء ذلــك 
هــي ان كل البلــدان االفريقيــة ركــزت علــى عالقــات 

عدد الزوار حسب طبيعة العمل

عدد الزوار حسب طبيعة الشراء

Dhandayuthapani
مدير Mag Solvics - الهند

Adolf Colom – مدير املبيعات - 
Electro-Jet – اسبانيا

حامت اللباد
شركات اللباد

Mehmet Ipekci – عضو مجلس 
ادارة Zumrut Group – تركيا

 Blowtech مدير – Ajay Dubey
Engineers – الهند

نور الدين بطيخ

Bruno Caffieri – مدير املبيعات – 
Picanol – بلجيكا

Deivakumar – رئيس التصدير - 
Indian Card Clothing – الهند

ابيجيل ريسيجو – وايروكس 
فيتوسيل



25ابريل 2020 | خيوط

 بقلم: وائل القاضي

شارع الصناعة

لعله خير
ــد هللا 	• ــة  بحم ــى والثاني ــختيه األول ــس بنس ــد تك ــتيتش أن ــرض س ــر مع م

بســالم رغــم كل الظــروف التــى ســبقته وتزامنــت مــع فعالياتــه، إال 
أن هللا ســبحانه وتعالــى.. كلــل جهــود العارضيــن والشــركة المنظمــة 
ــن  ــة م ــي المئ ــان وبشــهادة 80 ف ــر األم ــى ب ــى إخــراج النســختين إل عل
العارضيــن أن المعــرض نجــح، وأنهــم يقــدرون الظــروف المحيطــة 
ــا واشــادوا بالمجهــود الخرافــي الــذى قامــت  ــا فقــط بــل عالمًي ليــس محلًي
ــة  ــي حال ــذى ظــل ف ــق العمــل ال ــي فري ــة ف ــه الشــركة المنظمــة المتمثل ب
طــوارئ لمــدة ثالثــة  اســابيع متواصلــة إلخــراج هــذا المعــرض بنســختية 

ــع.. ــق بالجمي ــكل الئ بش
شــاء مــن شــاء وآبــى مــن آبــى، أن األزمــة األخيــرة التــى تعــرض 	•

ــة أن  ــذه األزم ــت ه ــم أثبت ــن نع ــو الصي ــم ه ــت أن العال ــم أثبت ــا العال له
الصيــن إذا تأثــرت تأثــر العالــم كلــه اعتقــد أن الرســالة اســتوعبتها اإلدارة 

ــًدا. ــة جي األمريكي
تحيــة لــكل اصحــاب مصانــع المالبــس الجاهــزة ومصانــع التريكــو 	•

والصباغــة والغــزل والنســيج  الــذى لــم يخــش أيــا منهــم مــن التأثيــرات 
ــا  ــم أنن ــن مــع العل ــارة المعرضي ــا، وقامــوا بزي ــة لفيــروس كورون الراهن
كشــركة منظمــة اتخذنــا جميــع الوســائل الوقائيــة بالمواصفــات العالميــة، 
ــة حفاًظــا علــى ســالمة  وتــم إلغــاء مشــاركة جميــع الشــركات الصيني
العارضيــن والــزوار رغــم الخســارة الفادحــة جــراء هــذا القــرار ولكــن 

ــا. ــت هــي أولوياتن ــع كان ســالمة الجمي
ــون 	• ــرت ان اك ــن اخت ــذا الموضــوع ولك ــي ه ــم ف ــًرا أن اتكل ــرددت كثي ت

ــل  ــم دخ ــا .. نع ــراء كورون ــا ج ــف اعمالن ــن توق ــي ع ــي حديث ــاَ ف ايجابي
ــر  ــاط.. نعــم ســوف يتأث ــم نشــعر بإحب ــر.. نع ــر وســوف يتأث ــا تأث كل من
اإلقتصــاد وليــس فــي مصــر بــل فــي العالــم كلــه بســبب هــذا اإلبتــالء مــن 
ــد هــذا  ــىء مــن الكــوب بالتأكي ــد أن ننظــر للنصــف الممتل هللا، ولكــن الب
ــا  ــا أو أي انســان مهم ــى يستشــعر كل من ــن هللا لك ــار م ــو اختب ــالء ه الب
كان بضعفــه أمــام قــدرة هللا ســبحانة وتعالــى، ولــدي يقيــن أننــا ســنخرج 
ــا البعــض.. ــن نشــعر ببعضن ــن متحابي ــاء متعاوني مــن هــذا اإلبتــالء أقوي

العمــل مــع الســوق العالميــة خــارج اطــار القــارة، رغــم اننــا لــو تــم دعــم التعــاون 
بيــن البلــدان االفريقيــة والتغلــب علــى الصعوبــات أمامهــا مــن المؤكــد ســيكون لهــا 

ــام..  ــكل ع ــي بش ــى االقتصــاد االفريق ــة عل ــج ايجابي نتائ
ــر  ــب كبي ــاك ترحي ــوا : هن ــرض، اضاف ــي المع ــات ف ــلبيات واإليجابي ــول الس وح
وجدنــا مــن العارضيــن، وكان لديهــم احترافيــة فــي عــرض مــا لديهــم مــن منتجــات 
ممــا يشــير إلــى تطــور لخدمــة العمــالء، إال أن الســلبية الوحيــدة هــي فــي التواصــل 

فلقــد وجدنــا أن معظمهــم ال يجيــدون التحــدث باإلنجليزيــة.. 

فرص مستقبلية
إلــى أن  الهنديــة:    – Mag Solvics مديــر Dhandayuthapani أشــار
شــركته متواجــدة فــي الســوق المحليــة منــذ مــا يقــرب مــن 4 ســنوات، وتعمــل فــي 
صناعــة أدوات اختبــار المنســوجات للحليــج والغــزل والنســيج والحياكــة والمعالجــة 
والمالبــس الجاهــزة، مؤكــًدا أن هنــاك أمكانــات جيــدة فــي صناعــة الغــزل والنســيج 
فــي مصــر، فهنــاك حوالــي 4 مالييــن مغــزل فــي مصــر كمــا أن الحكومــة تدعــم 
الصناعــة األن وهنــاك محادثــات للتوســع بمليــون مغــزل، ممــا ســيوجد المزيــد مــن 
فــرص العمــل بالنســبة فــي الســوق المصريــة، ولقــد ســاهم المعــرض فــي لقــاء عــدد 

كبيــر مــن المشــترين المحتمليــن باإلضافــة إلــى بعــض عمــالء الشــركة الحالييــن
وقــال Mehmet Ipekci – عضــو مجلــس إدارة Zumrut Group – تركيــا: 
نحــن مصنعــون لخطــوط التشــطيب مثــل آالت الصباغــة والمجففــات والضواغــط 
وغيرهــا، وهــذه ليــس المــرة األولــى للمشــاركة فــي المعــرض فقــد شــاركنا خــالل 
الدورتيــن الماضييــن.. ولقــد الحظنــا ان هنــاك تراجــع مــا فــي عــدد المشــتركين إال 

مــن تقابلنــا معهــم لديهــم رغبــه كبيــرة فــي اتمــام عمليــة الشــراء.. 
بينمــا أشــار Bruno Caffieri  - مديــر المبيعــات – Picanol – بلجيــكا: إلــى 
أنهــم يســتثمرون فــي مصــر منــذ حوالــي 40 ســنة، منهــا اســتثمارات كبيــرة فــي 
القطــاع العــام، لدينــا عمــل ايضــا مــع القطــاع الخــاص، فهــو أمــر حيــوي بالنســبة 
ــالء  ــع عم ــاء م ــي اللق ــاهم ف ــرض تس ــذا المع ــي ه ــاركة ف ــا المش ــركة، وغالًب للش
ــا  ــد م ــى ح ــل إل ــدورة أق ــذه ال ــاءات ه ــت اللق ــدد، وإن كان ــن والج ــركة الحاليي الش
ــاء معهــم هــم  ــم اللق ــا ت ــا.. ولكــن م ــروس كورون جــراء الخــوف مــن العــدوى بقي

ــن..  ــن ومحتملي مشــتركين جادي

استثمارات
وأكــد Adolf Colom  - مديــر المبيعــات - Electro-Jet – اســبانيا وهــي 
ــوجات  ــة المنس ــبانيا، أن صناع ــي اس ــيج ف ــة النس ــي صناع ــة ف ــركة متخصص ش
المصريــة تشــهد ازدهــارا منــذ العاميــن الماضييــن مــع انتعــاش االســتثمارات بقــوة، 
حتــى القطــاع الخــاص يســتثمر بكثافــة فــي الغــزل والنســيج. علــى الرغــم مــن ان 
اجــزاء اخــرى مــن العالــم تشــهد تراجعــا اال اننــا نتوقــع ان تولــد صناعــة النســيج 
المصريــة مزيــدا مــن الطلبــات. وبالنســبة لهــذه الــدورة فقــد كان عــدد المشــترين اقل 

بســبب فيــروس كورونــا.
 –  Blowtech Engineers مديــر   Ajay Dubey  / بالمعــرض  وشــارك 
ــرة  ــا الم ــى أنه ــيًرا إل ــة، مش ــدورة القادم ــي ال ــارك ف ــه سيش ــًدا أن ــة .. مؤك الهندي
ــة  ــر، أضاف ــي مص ــه ف ــل ل ــار وكي ــاء إلختي ــث ج ــرض حي ــي المع ــه ف ــى ل األول
إلــى التعــرف علــى العمــالء المحتمليــن، ولقــد عقــد عــدة اجتماعــات مــع مشــترين 
متميزيــن، وتمــت دعوتــه مــن قبــل 4 منهــم لزيــارة مصانعهــم. كمــا ألتقــى ببعــض 

ــي مصــر.  ــة الشــركة ف ــي وكال ــن بتول ــوكالء المهتمي ال
 – Indian Card Clothing -ــي ــر ف ــال Deivakumar مســؤول التصدي وق
الهنديــة.. أن شــركته شــاركت فــي دورات المعــرض الســابقة، وهــو مــا أدى إلــى 
نجاحــه فــي اختيــار أحــد الــوكالء المتميزيــن لتمثيــل الشــركة فــي الســوق المصريــة 
منــذ 17 عاًمــا.. وهــو مــا جعــل الشــركة تقــوم بعمــل متميــز فــي الســوق المصريــة 
ــن  ــترين م ــن المش ــد م ــر جي ــدد كبي ــى بع ــه ألتق ــًدا أن ــة، مؤك ــوًقا نامي ــا س بوصفه

مصانــع القطــاع العــام والخــاص علــى حــد ســواء.
 RSM, ــركته ــدة.. أن ش ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــد – دول ــهاب احم ــال ش وق
Epson التــي تعمــل فــي الطابعــات الرقميــة للنســيج أن لهــا فرصــة كبيــرة لزيــادة 
ــي الســوق  ــدة ف ــذا قامــت الشــركة بطــرح منتجــات جدي ــي مصــر، وله ــا ف أعماله
المصريــة لمواكبــة التطــورات اإليجابيــة التــي تشــهدها صناعــة المنســوجات فــي 

ــم وفــي مصــر بشــكل خــاص. العال
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حققــت الشــركة الغربيــة للكيماويــات وهــي احــدى 
شــركات مجموعــة فــوده جــروب نجاًحــا مدوًيــا خــال 
المشــاركة فــي فعاليــات الــدورة الســابقة لمعــرض 
STITCH & TEX وهــو النجــاح الــذي جــاء نتاًجــا 
للجهــد والمثابــرة والرغبــة المســتمرة فــي توفيــر 
احتياجــات العمــاء مــن أحــدث المنتجــات وبمســتوى 

ــة .. ــر مســبوق فــي الســوق المحلي جــودة غي
وتتقــدم شــركة الغربيــة بالشــكر للعمــاء علــى ثقتهــم 
فــي مســيرة عمــل الشــركة طــوال مــا يقــرب من نصف 
قــرن فــي خدمــة الصناعــة المصريــة، وحرصهــم على 
زيــارة جنــاح الشــركة خــال فعاليــات المعــرض، 
ــة  ــي مواصل ــدوره ف ــركة ب ــل الش ــق عم ــد فري وتعه
دعــم الصناعــة المحليــة بالمنتجــات والخدمــات الفنيــة 
ــق بســمعة الشــركة  ــا يلي ــز بم ــة التطــور والتمي دائم
وتاريخهــا ورغبتهــا فــي تقديــم يــد العــون للعمــاء بما 

يجعلهــم فــي مقدمــة عالــم الصناعــة..

خيوط

معارض

نجاًحا مدوًيا لمجموعة شركات فودة جروب في 
STITCH & TEX معرض

خيوط

مادة تسجيلية

الشــركة الغربيــة للكيماويــات هــي إحــدى شــركات مجموعــة فــوده جــروب، 
وتعتبــر الشــركة األم للمجموعــة والتــي تأسســت منــذ قرابــة الخمســين عاًمــا 
ــدم وأعــرق الشــركات المتخصصــة فــي مجــال  ــد عــام 1968، لتكــون أق بالتحدي
تجــارة األصبــاغ والكيماويــات والمــواد المســاعدة، اضافــة إلــى امتالكهــا لمصنــع 
متطــور إلنتــاج المــواد المســاعدة بأفضــل واحــدث التقنيــات األوروبيــة والهنديــة 
تحــت اســم تجــاري KIMIX باإلضافــة إلــى معامــل متقدمــة تضــم احــدث األجهــزة 

ــة العمــالء .. ــة لخدم المعملي
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هكــذا هــي شــركة الغربيــة للكيماويــات مســيرة نجــاح صنعتهــا خبــرات ممتــدة لتلبيــة احتياجــات 
ــرام  ــتحقت احت ــات .. فاس ــال الكيمياوي ــي مج ــز ف ــد ومتمي ــو جدي ــا ه ــكل م ــة ب ــوق المحلي الس

ــر العمــالء. وتقدي
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density.  The need to work with a variety of inks and 
different fabrics is another.  For example, at this 
time you cannot use silicone inks digitally, which a 
fair amount of the major sportswear companies are 
asking for among other things.

•	 What are your thoughts of the digital printing 
market in Egypt from what you have seen in 
the exhibition?

The factories I visited did not have digital equipment 
but there was some at the show.  I think it will be 
a growing market and those companies that 
embrace it will have opportunities that companies 
without the equipment will not have.  That being 
said, it is a fairly expensive proposition, not only 
from the equipment side, but from the learning 
curve of preparing the artwork to operating the 
equipment efficiently.

•	 What do you recommend for the Egyptian 
digital printing industry to expand and 
develop more for the local and export 
market? How would Egypt position itself 
instead to get a market share of the digital 
printing industry?

I think the biggest issue is getting Egyptian printers 
to establish themselves as capable of producing 
very high quality work efficiently and at reasonable 
prices. Egyptians will have to compete against 
countries like Bangladesh, Sri Lanka, Cambodia 
and Vietnam. That is going to be challenging. 

•	 Did you notice any set-backs in the textile 
industry that needs to be improved in order 
to increase our export figures?

From the companies I visited and the printers 
I spoke to at the show, the areas that seemed 
to be lacking most was expertise in some of the 
processes. For example, some of the printers had 
no idea about the need for high tension screens and 
how that contributes to the quality and productivity 
of a print. What RIP software is and what it is used 
for in outputting half-tones on film. The need for 
sharp squeegees, proper documentation and the 
ability to use a variety of different inks. The fact 
that many of the companies had no idea that there 
is a software available to increase quality and 
productivity, explains my point.

•	 How do you see the progress of the global 
textile industry in view of the current COVID 
– 19 and how it will be affected?

Living in the USA at this time and seeing the issues 
the COVID-19 is creating is frightening, but we and 
the world will get through it.  People will still have 
to wear clothing and the textile industry will bounce 
back. The only question is how long it may take.

•	 Taublieb has been a consultant since 
the late 1970s and has worked with 
shops in the US, Europe, Asia and 
Latin America.  He is a technical writer 
for screen printing trade publications in 
many countries.  Since 1980, Charlie 
has conducted workshops and seminars 
at shows and with distributors of screen 
printing products throughout the world.  
He started, and continues to conduct, 
workshops and seminars at the Imprinted 
Sportswear Shows.  Charlie also speaks 
and conducts workshops in the USA at 
the SGIA and DAX shows.  He speaks at 
shows for FESPA throughout the world, 
Communiquez Textile in France, PSI 
and TVP in Germany. 

•	 He works with start-up companies as 
well as existing companies on designing 
their plant layout, helps with equipment 
purchasing decisions, training of 
techniques and procedures, and 
instituting paperwork to assure quality 
and repeatability of work.

•	 Taublieb has and continues to work with 
screen printing manufacturers by helping 
to promote their brand and proper use of 
their products.

•	 Charlie has judged the SGIA Golden 
Image Awards almost since their 
inception.  He has won several of the 
awards as a printer and also judges the 
IMPRESSIONS Awards and has judged 
at several other screen printing shows.

•	 Charlie Taublieb is a member of the 
Academy of Screen Printing Technology.

•	 Taublieb is a graduate of Western 
Michigan University in Kalamazoo, 
Michigan with a BS in Fine Art, major in 
painting and minors in print making and 
drawing.

Charlie Taublieb in Lines
I think the biggest 
issue is getting 
Egyptian printers 
to establish 
themselves 
as capable of 
producing very 
high quality work 
efficiently and 
at reasonable 
prices.
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CHARlIE 
TAublIEb
THE SCREEN 
pRINTINg 
INDuSTRy

Charlie Taublieb 
has been in the 
screen printing 
industry since 

1976, and heads up Taublieb 
Consulting in Greenwood 
Village, Colorado, a company 
specializing in technical 
screen printing consulting 
for textile printers. The 
company performs 
evaluations on efficiency, 
productivity and technology 
with a goal of financial 
improvement. 

Khoyout had a chance to meet Mr. 
Charlie Taublieb during Stitch & Tex 
exhibition and had this interview.

•	 What are the recent international 
developments in textile printing 
technology?

I think the most relevant one is the 
combination of screen and digital 
prints.  As the process becomes more 
familiar and the costs come down, there 
will probably be more and more of this 
type of printing being asked for by the 
major companies that give out contract 
printing.

•	 Do you foresee the digital printing 
instead taking over conventional 
printing in the future?

When we talk about the future, are we 
talking about five years from now or 
twenty five years from now?  Having 
traveled to many countries that do a 
lot of printing, a very small percentage 
of it is done digitally for a number of 
reasons.  Cost is one but probably 
not the major factor. The ability to do 
specialty prints is another, such as high 
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اخبار ووجوه

مجموعة عمل فيجني فيرز

جناح محسن الشافعي 

جناح خيوط 

فعاليات معرض استيتش اند تكس اكسبو من خالل كاميرا خيوط



جناح الدريني 

جناح نايل تكس

SPARK جناح

جناح خيوط زيتون 
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اخبار ووجوه

جناح أشرم للكيماويات 

جناح جوتكس  جناح أشتكس 

جناح شركة طيبة 

جناح نيدلز هاوس 



جناح الغربية للكيماويات 

جناح الشركة العربية للتجارة و التوزيع جناح رميني 

جناح الشركة العربية للتجارة و التوزيع 

ITC جناح جناح قطونيل 
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اخبار ووجوه

ATAG جناح

جناح اورينتكس 

جناح نوبلتكس 



http://www.khoyout.com
http://twitter.com/KhoyoutMagazine
http://www.facebook.com/pg/KhoyoutMagazine/videos/%3Fref%3Dpage_internal
http://https://www.facebook.com/KhoyoutMagazine/
http://www.instagram.com/khoyout_magazine_/
http://www.mohsenelshafei.com
http://www.foudagroup.com
http://www.nobeltex-gies.com
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مشاركة 13 شركة مصرية في فعاليات معرض 
Sourcing @ MAGIC خالل فبراير الماضي

جــاء المشــاركة فــي المعــرض نظــًرا لمــا يمثلــه مــن 
منصــة هامــة للتعــرف علــى اتجاهــات المورديــن 
للســوق األمريكيــة، وبيــان اتجاهــات الموضــة خــالل 
المســتقبل خاصــة وأن المعــرض يمثــل ملتقــى متميــز 
ــة  ــاركات العالمي ــن والم ــن العالميي ــهر المصممي ألش

ــم. فــي العال
بعــرض  المشــاركة  المصريــة  الشــركات  وقامــت 
تحملهــا  التــي  الرائــدة  التصنيعيــة  اإلمكانيــات 
المنتجــات المصريــة والتــي تمكنهــا مــن المنافســة فــي 
ــات  ــع المنتج ــى تمت ــة إل ــة، باإلضاف الســوق األمريكي
ــاذ دون  ــن النف ــا م ــة تمكنه ــزة تفضيلي ــة بمي المصري

رســوم جمركيــة فــي إطــار بروتوكــول الكويــز.
وقامــت الشــركات بعــرض منتجاتهــا فــي المجــاالت 

التاليــة:
الجينز )االقمشة والمنتجات الجاهزة(	•
واالطفــال 	• والنســاء  للرجــال  التريكــو  مالبــس 

والرضــع
المالبس الرسمية للرجال والنساء 	•
الجوارب	•
المالبس الخارجية والسترات	•
قمصان منسوجة للرجال والنساء	•

ومــن المقــرر أن تعقــد الــدورة الجديــدة للمعــرض 
ــي  ــادم ف ــطس الق ــن 16 - 19 أغس ــرة م ــالل الفت خ
ــة  ــاح القاع ــد افتت ــاس بع ــرات الس فيغ ــز مؤتم مرك
ــادرا  ــي ســيكون مركــز المؤتمــرات ق ــدة وبالتال الجدي
علــى اســتيعاب جميــع معــارض MAGIC المختلفــة 

ــة. ــرة القادم خــالل الفت

تضمن المعرض عدد من العروض منها ما يلي:
• 	SOURCING @ MAGIC
• 	FOOTWEAR SOURCING @ MAGIC

• 	WWDMAGIC
• 	FN PLATFORM
• 	PROJECT WOMENS
• 	STITCH @ PROJECT WOMENS
• 	POOLTRADESHOW
• 	PROJECT
• 	MAGIC MEN’S
• 	CHILDREN’S CLUB

كمــا شــارك معــرض Destination Africa المنظــم 
فــي  المصرييــن  المصدريــن  جمعيــة  بواســطة 
المعــرض، لتقديــم المعلومــات حــول الــدورة القادمــة 
فــي  اقامتهــا  Destination Africa والمقــرر  مــن 

القاهــرة – مصــر فــي نوفمبــر 2020 .

ــا  ــع دين ــة التواصــل م ــدورات القادم ــي ال ــرض ف للع
ــي: ــز عل ــد العزي عب

dabdelaziz@expand-consultancy.com

الجاهــزة  للمابــس  التصديــري  المجلــس  شــارك 
والمنســوجات بوفــد يمثــل 13 شــركة متخصصــة 
فعاليــات  ضمــن  الجاهــزة  المابــس  قطــاع  فــي 
والــذي   Sourcing @ MAGIC معــرض 
ــدة  ــات المتح ــاس بالوالي ــة الس فيج ــي مدين ــم ف أقي
األمريكيــة خــال فبرايــر الماضــي، علــى مســاحة 
اجماليــة قدرهــا 150 متــر مربــع، مــن بينهــا 5 

شــركات تشــارك للمــرة األولــى.
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مفكرة

13 - 16 يوليو دوموتكس تركيا 2020 – تركيا 
– قطاع السجاد واألرضيات

Domotex Turkey 2020 – Turkey
carpet & floor coverings sector

Tel.: +90 212 334 69 00
Fax: +90 212 334 69 34

info@hf-turkey.com
www.domotexturkey.com/en

14 - 17 يوليو ايناتكس اندونيسيا 2020 – 
جاكرتا، اندونيسيا - صناعات النسيج والمنسوجات 

Inatex Indonesia 2020
Jakarta, Indonesia

Textile and Textile Products Industries
Tel.: 62-21-22604789
Fax: 62-21-29135647
victor@texindex.com

www.indointertex.com

21 – 23 يوليو هوم تكستايلز سورسينج اكسبو 
2020 – نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية - 

ممفروشات منزلية.
Home Textiles Sourcing Expo 2020 – 

NYC, USA
home collections

Tel.: +1 678.564.6317
Fax: +1 770.984.8023

katrina.merto@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

21 - 23 يوليو اباريل سورسينج يو اس ايه 
2020 – نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية – 

مصنعي مابس.
Apparel Sourcing USA 2020 – NYC, USA

apparel manufacturers.
Tel.: +1 678.732.2433
Fax: +1 770.984.8023

abbe.alexander@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

21 – 23 يوليو تكس ورلد يو اس ايه 2020 
– الواليات المتحدة االمريكية - المنسوجات ذات 
الهياكل المبتكرة ومزيج المواد واأللوان المدهشة

Texworld USA 2020 – USA - Discover 
textiles of innovative structures, material 

mixes, and surprising color palettes.
Tel.: +1 678.564.6310
Fax: +1 770.984.8023

madeline.noll@usa.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

23 – 25 يوليو يارنكس – نيودلهي، الهند -
مصنعي وموردي ألياف وغزول.

Yarnex 2020 - New Delhi, India 
Manufacturers & suppliers of Fibers & 

Yarns
Tel.: +91 80 2521 4711

sstm@textilefairsindia.com
www.textilefairsindia.com

4 – 7 أغسطس كوبنهاجن فاشون ويك 2020 
كوبنهاجن، الدنمارك

موضة 
Copenhagen Fashion Week 2020 
Copenhagen, Denmark – Fashion 

Tel.: +45 41514880
info@copenhagenfashionweek.com
www.copenhagenfashionweek.com

17 - 19 أغسطس ماجيك مينز 2020
الس فيجاس، الواليات المتحدة االمريكية

مابس رجالي 
MAGIC MENS 2020 Las Vegas, USA

Menswear
US Phone:  +1 )877( 554-4834
Int’l Phone +1 )218( 740-6873

cs@fashionresource.com
www.magicfashionevents.com

17 - 19 أغسطس اباريل تكستايل سورسينج
كندا 2020
تورنتو، كندا

مابس جاهزة
Apparel Textile Sourcing Canada 2020 - 

Toronto, Canada
Apparel

Tel.: +1-213-802-1335
dbotts@manufacturer.com

www.appareltextilesourcing.com

07.2007.2008.20

بناء على حالة الطوارئ الصحية العاملية املستمرة بسبب COVID-19 وقيود السفر املفروضة على بلدان 
مختلفة، نطلب منك التحقق من احلالة الفعلية للحدث مباشرة مع املنظمني أوالً.
Due to the ongoing Global Health Emergency due to COVID-19 & travel restrictions imposed on various 
countries, we request you to check the actual status of the event directly with the organizers first.

mailto:info@hf-turkey.com
http://www.domotexturkey.com/en
mailto:victor@texindex.com
http://www.indointertex.com/inatex/
http://www.home-textiles-sourcing.us.messefrankfurt.com/new-york/en.html
mailto:abbe.alexander@usa.messefrankfurt.com
http://www.apparel-sourcing-usa.us.messefrankfurt.com/new-york/en.html
mailto:madeline.noll@usa.messefrankfurt.com
http://www.texworld-usa.us.messefrankfurt.com/new-york/en.html
mailto:sstm@textilefairsindia.com
http://www.copenhagenfashionweek.com
mailto:cs@fashionresource.com
http://www.magicfashionevents.com
mailto:dbotts@manufacturer.com
http://www.appareltextilesourcing.com
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23-21 أغسطس جارتكس 2020 – نيودلهي ، 
الهند – ماكينات المنسوجات والمابس الجاهزة.

Gartex 2020 – New Delhi, India - 
Garment textile machinery.

Tel.: + 91-11-46464848
info@mexexhibits.com

www.gartexindia.com

24 – 26 أغسطس انترتكستايل شانغهاي هوم 
تكستايل نسخة الخريف 2020

شانغهاي، الصين – مفروشات منزلية 
Intertextile Shanghai Home Textiles 

Autumn Edition 2020
Shanghai, China – Home textiles

Contact Person: Ms Jacqueline Chan
Tel.: +852 2238 9940
Fax: +852 2598 8771

www.messefrankfurt.com

1 – 3 سبتمبر ميونيخ فابريك ستارت 2020 – 
ميونيخ ، المانيا - اقمشة

Munich Fabric Start 2020
Munich, Germany - Fabric
Tel.: +49 )0(89 45 22 47 0 

visitor@munichfabricstart.com
www.munichfabricstart.com

14 – 17 سبتمبر اباريل سورسينج باريس 
2020 – فرنسا - موضة

Apparel Sourcing Paris 2020 - France
Fashion

www.messefrankfurt.com

14 – 17 سبتمبر تكس ورلد باريس 2020
فرنسا - موضة

Texworld Paris 2020 - France - Fashion
www.messefrankfurt.com

15 – 17 سبتمبر بريميير فيجين باريس 2020
باريس – موضة 

Premiere Vision Paris 2020 – Paris 
Fashion

www.premierevision.com

15 – 17 سبتمبر هيمتكستيل روسيا 2020
موسكو، روسيا - منسوجات منزلية

Heimtextil Russia 2020 - Moscow, Russia
Home Textiles

www.messefrankfurt.com

17 – 19 سبتمبر يارنكس 2020
تيروبور، الهند – غزول واقمشة

Yarnex 2020 - Tirupur, India
Fibers & Yarns

sstm@textilefairsindia.com
www.textilefairsindia.com

09.2009.20 08.20

mailto:info@mexexhibits.com
http://www.gartexindia.com
http://www.intertextile-shanghai-hometextiles-autumn.hk.messefrankfurt.com
mailto:visitor@munichfabricstart.com
http://www.munichfabricstart.com
http://www.apparel-sourcing-paris.fr.messefrankfurt.com
http://www.apparel-sourcing-paris.fr.messefrankfurt.com
https://www.premierevision.com/en/contacts/
http://www.heimtextil-russia.ru.messefrankfurt.com
mailto:sstm@textilefairsindia.com
http://www.textilefairsindia.com
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استهاك مصر لأللياف التقنية الطبيعية
ــة  ــة النباتي ــاف التقني ــن ألي ــر م ــهدت واردات مص ش
نمــواً مطــرداً ووصلــت إلــى 42.1 مليــون دوالر 
ــي العــام 2018 بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 3.7  ف
ــواردات  ــت ال ــن 2011 - 2018. كان ــة ع ــي المئ ف
متنوعــة للغايــة، حيــث كانــت 30 فــي المئــة مــن 
الــواردات علــى شــكل أليــاف خــام ، و32  المئــة مــن 

خيــوط الجــوت ، و12 فــي المئــة مــن أقمشــة الجــوت 
المنســوجة، و11 فــي المئــة مــن حبــال الكتــان، و10 

ــال الســيزال. فــي المئــة مــن حب
ــاف  ــى اســتيراد األلي ــر عل وتعتمــد مصــر بشــكل كبي
النباتيــة التقنيــة مــن آســيا ، األمــر الــذي يتطلــب إيجــاد 
مصــادر محليــة لألليــاف النباتيــة التقنيــة، ولذلــك 
فــإن مكتــب اإلستشــارات التقنيــة Intexive يجــري 

ــدة  ــة جدي ــة تقني ــاف نباتي ــًدا حــول ألي ــا رائ ــا بحًث حالًي
مســتخرجة مــن نخيــل التمــر ذات خصائــص متميــزة 
المســتوردة  لألليــاف  كبديــل  اســتخدامها  ويمكــن 
ــورداً  ــل م ــد تمث ــي ق ــا. والت ــا أيًض ــن تصديره ويمك
اقتصاديــاً جديــداً ليــس فقــط لمصــر ولكــن أيضــاً 
ــا. ــا بأكمله ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش لمنطق

مقاالت

أستاذ مساعد د. محمد امليدانيفنية

اجلامعة األملانية بالقاهرة - قسم هندسة املواد

info@intexive.com الشريك التنفيذي ملكتب االستشارات إنتكسيف

األلياف الطبيعية في المنسوجات التقنية

األلياف الطبيعية ..
وتعتمــد مالييــن  مــن األســر فــي الــدول الناميــة علــى 
ــك ، تقتصــر  ــع ذل ــن م ــة، ولك ــاف الطبيعي ــاج األلي إنت
ــائعة  ــاف الش ــى األلي ــة عل ــاف الطبيعي ــا باأللي معرفتن
ــل القطــن  ــس مث ــي المفروشــات والمالب المســتخدمة ف
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــر، عل ــوف والحري ــان والص والكت
مكتبــة األليــاف الطبيعيــة مليئــة باألليــاف المدهشــة 
ــا ال تســتخدم  ــل شــعبية ألنه ــي أق ــي ه األخــرى، والت
ــة  ــة التالي ــي المنتجــات االســتهالكية. تتضمــن القائم ف
مجموعــة متنوعــة مــن األليــاف الطبيعيــة مــن مصــادر 

نباتيــة؛
ــذع  ــن ج ــوت م ــاف الج ــتخراج ألي ــم اس ــوت - يت الج
نباتــات مــن عائلــة الملوخيــة التــي تــزرع علــى نطــاق 
ــن  ــارة ع ــوت عب ــش. الج ــد وبنغالدي ــي الهن ــع ف واس
أليــاف نباتيــة قويــة وتســتخدم بشــكل رئيســي فــي صنع 
ــة مــن  ــاف الطبيعي ــر األلي ــر أكث ــش وتعتب ــاش الخي قم
حيــث اإلنتــاج العالمــي بعــد القطــن و يقــدر إنتــاج 
الجــوت العالمــي فــي عــام 2016 بـــ 3.3 مليــون طن.

جــوز الهنــد )كويــر( - عبــارة عــن أليــاف بنيــة خشــنة 
ــار  ــة بثم ــرة المحيط ــن القش ــا م ــول عليه ــم الحص يت
جــوز الهنــد ، والتــي يتــم إنتاجهــا علــى نطــاق واســع 

ــوز  ــاف ج ــتخدام ألي ــم اس ــريالنكا، ويت ــد وس ــي الهن ف
الهنــد فــي مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات مثــل 
حصائــر األبــواب وحشــو األثــاث والفــرش والمكانــس، 
ولقــد بلــغ اإلنتــاج العالمــي مــن أليــاف جوز الهنــد 1.2 

ــي عــام 2016. ــون طــن ف ملي
الســيزال - الســيزال عبــارة عــن أليــاف بيضــاء قويــة 
طويلــة مســتخرجة مــن أوراق نبــات صبــار األجــاف، 
ــل  ــي البرازي ــي ف ــكل رئيس ــيزال بش ــاج الس ــم إنت ويت
وكينيــا، ويســتخدم علــى نطــاق واســع فــي صنــع 
الحبــال والدوبــار، ولقــد بلــغ إلنتــاج العالمــي مــن 

الســيزال نحــو 300 ألــف طــن عــام 2016.
أبــاكا )مانيــا( - أبــاكا، المعروفــة أيضــا باســم أليــاف 
المانيــال، هــي أليــاف خشــنة قويــة جــًدا مســتخرجة مــن 
الســاق الزائفــة لنبــات الموســى النســيجي )مــن فصائــل 
الفلبيــن،  هــو  لألبــاكا  االصلــي  الموطــن  المــوز(. 
وتســتخدم تقليديــا فــي صنــع حبــال قويــة خاصــة 
للســفن. فــي عــام 2016 بلــغ اإلنتــاج العالمــي لمانيــال 

106 آالف طــن.
ــن ســيقان  ــاف م ــاف الكن ــم اســتخراج ألي ــاف - يت الكن
ــص  ــا خصائ ــي له ــه، والت ــة الكركدي ــن فصيل ــات م نب
مشــابهة جــًدا للجــوت، ويتــم إنتــاج الكنــاف بشــكل 

رئيســي فــي الهنــد والصيــن، وقــد قــدر إنتــاج الكنــاف 
العالمــي فــي عــام 2016 بنحــو 300 ألــف طــن، 
وســتخدم أليــاف الكنــاف فــي العديــد مــن التطبيقــات بما 

ــال. ــورق والحب ــع ال ــك تصني ــي ذل ف

التطبيقات الحديثة
ــات  ــي التطبيق ــا ف ــة تاريخًي ــاف الطبيعي ــتخدام األلي اس
التقنيــة كان محصــوًرا فــي قطاعــات الطــب والزراعــة 
والتعبئــة والتغليــف، مثــل الضمــادات القطنيــة، حبــال 
لكــن  الجــوت.  الكتــان، وأجولــة  الســيزال، دوبــار 
اليــوم ، هنــاك اهتمــام متجــدد بهــذه األليــاف الطبيعيــة 
كبديــل لألليــاف االصطناعيــة فــي التطبيقــات التقنيــة، 
نظــًرا لقوتهــا العاليــة وخفــة وزنهــا وعزلهــا الحــراري 
والصوتــي وقابليــة التحلــل الحيــوي باإلضافــة الــى 

ــة. ــة للبيئ كونهــا مــواد متجــددة صديق
التطبيقــات  فــي  اآلن  الطبيعيــة  األليــاف  وُتســتخدم 
التقنيــة الجديــدة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، بمــا 
فــي ذلــك الــورق المتخصــص والفالتــر والمنســوجات 
األرضيــة واألقمشــة غيــر المنســوجة وظهــر الســجاد 
وأغطيــة الجــدران. باإلضافــة إلــى اســتخدامها فــي 

ــيارات. ــة الس ــي صناع ــة ف ــواد المركب ــم الم تدعي

غالبــا مــا ترتبــط المنســوجات التقنيــة فــي اذهــان النــاس باألليــاف اإلصطناعيــة عاليــة األداء، و لكــن فــي الحقيقــة كثيــر مــن المنســوجات التقنيــة تصنــع مــن األليــاف 
الطبيعيــة لمــا لهــا خصائــص فريــدة!

http://www.alcanal.com
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NobeLtex INtroDuceS ZSK NeWeSt eMbroIDery 
MAchINe

New MachiNery iN Stitch & tex 

•	German Quality and Technology machine
•	Maximum Performance, improve Productivity with powerful 

Servo Motors
•	 Encoder of the newest generation, precise determination of 

the absolute position
•	 Integrated MCP 35 electronics
•	 Smart Solutions with ZSK Head selection that an 

Embroidery head can even reach the field of the next 
embroidery haed.

•	  Adjustable frame limitation
•	Higher speed at long stitches
•	Reduce movment and Motor noise
•	 LED lightning
•	 Allows incresae of prodiuctivity by 10-15%

•	 1,940mm wide
•	Max 1,080 DPI
•	Min. ink drop 4 pl. 
•	 4 print heads
•	 Printing speed: Draft 115 m2/h - 

Production 38 m2/h – HQ 18 m2/h
•	 Adjustable head gap up to 7 mm
•	 SB410 2000ml MBIS • Auto sheet cut
•	 External heater for faster drying
•	 AMF tension bar for precise winding 

of paper )also thin paper(
•	Dye sublimation SB410 & SB411 • Ink 

configurations : 4C / 6C / 7C / 8C

NeW DIGItAL 
SoLutIoNS 
by MIMAKI IN 
thebeS StAND
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Focus on carpet yarns
Oerlikon Manmade Fibers segment 
presented itself at the Egy Stitch & Tex 
2020 – that was held in Cairo between 
March 5 and 8, 2020 – with a clear focus 
on the needs of the African market. The 
Oerlikon Barmag and Oerlikon Neumag 
experts showcased the comprehensive 
product and service portfolio of the 
world market leader  for  manmade  fiber  
systems  at  the  stand  of  Oerlikon’s  
representative  ATAG  Export & Import.
The spotlight  of  the  Oerlikon  Manmade 
Fibers  segment’s  trade  fair  attendance  
was  on  two  core technologies: the new 
generation of Oerlikon Barmag eAFK 
Evo texturing machines was unveiled 
within the African market for the very 
first time. It promises higher speeds 
and productivity with consistently  high  
product  quality,  along  with  lower  energy  
consumption  and  simpler  operation  vis-
à-vis comparable market solutions. In 
particular, the numerous value-added 
features include two that convince with 
cutting-edge technology: the optimized, 
innovative EvoHeater and the EvoCooler, 

a completely newly-developed active 
cooling unit.
The second technology focus offers new 
opportunities for the Egyptian market 
and the Middle Eastern markets in 
particular: with Oerlikon Neumag’s BCF 
S8 monocolor and tricolor system, the 
segment will be unveiling its new carpet 
yarn production flagship. Superlative 
spinning speeds, up to 700 individual 
filaments, finer  titers of  up to  2.5  dpf  – 
the performance data  and  technological 
finesse  of the new system have already 
made a huge impression at numerous 
trade fairs and roadshows over the past 
year. The tricolor’s core component 
is the new, patent-pending Color Pop 
Compacting unit )CPC-T( for even more 
flexible and more even color separation. 
With the CPC-T, individually-controllable 
air pressures for each color provide pre-
tangling, which accentuates the colors 
and hence makes more than 200,000 
different shades possible. Whereas it has 
been very difficult to manufacture strongly 
color-separated or color-accentuated 
BCF yarns from polyamide 6 to date, this 

will in future be possible thanks to the 
CPC-T system. As a result of the new 
design, the CPC-T is now also suitable for 
processes with low yarn tensions. 

Expanded product offering for 
manufacturing carpet yarns
Know-how  covering  all  relevant  
technologies  deployed  in  manmade  
fiber  spinning  plants  enables Oerlikon 
– as the world’s only manufacturer – to 
expand its range of products and services 
for making carpet yarns. The POY- and 
texturing-based system concept is 
designed for a carpet and home textiles 
segment that demands particularly soft 
and bulky polyester yarns with BCF-like 
properties. Here, the aim is to produce 
yarns with titers of max. 1300dtex and 
typically more than 1,000 filaments, with 
typical products including, for example, 
1300dtex f1152, 660dtex f1152 and 
990dtex f768. The machine concept 
comprises the well-known WINGS HD 
POY winder, along with the eAFK Big-V 
texturing machine.

New MachiNery iN Stitch & tex 

eGy StItch & tex 2020: oerLIKoN MANMADe FIberS 
MAKeS ItS MArK oN the AFrIcAN MArKet
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•	 Brand: Pai Lund 
•	Machine Name: Interlock Spacer
•	 Speed: 32 RPM
•	 Fabric Type: Normal interlock & 

interlock spacer 
•	 Spacer Thickness: From 1.8 MM TO 

5 MM
 
Features
Pai Lung interlock machine
With the different tracks type it gives so 
many options to choose between )2*2, 
2*4, 2*6 & 4*6( for Dail and Cylinder tracks
With a huge cams patterns it gives a 
big area to choose and try more fabric 
designs and challenge the market with 
new fabrics every day 
Pai Lung designed the fabric spreader to 
be 3 times stable with three screws on 
ever fabric spreader 

PAILuNG..
the FAbrIc oF INNoVAtIoN

Sub-Jet hexA
ــا  ــة مع ــرعة الفائق ــودة و الس ــن ذات الج ــة روالت السابليمش ــة طباع ماكين
وذلــك بفضــل عــدد رؤوس الطباعــة التــي يصــل إلــى ٦ رؤوس طباعــة فــي 
منتهــي الدقــة ألول مــرة فــي فئتهــا، ممــا تعــد معــه هــذه الماكينــة ثــورة فــي 
عالــم الطباعــة السابليمشــن الرقميــة و تصل ســرعة هــذه الماكينــة إلي 225 

متــر مربــع فــي الســاعة..

ــى 60 تيشــرت فــي الســاعة ومــن  تصــل ســرعتها إل
ــة  ــودة عالي ــة بج ــوم بالطباع ــا تق ــا أنه ــر مميزاته أكب
وتكلفــة قليلــة للغايــة، كمــا تقــوم بالطباعــة علــى 
األقمشــة القطنيــة البيضــاء واألقمشــة الملونة والســوداء 
ــن  ــض م ــذه بع ــع وه ــار الجمي ــا انظ ــذب إليه ــا ج مم

ــة. ــا الطباعي عيناته

الجديد في عالم الطباعة الديجيتال لدى المصرية 
TTS للخدمات الفنية

ماكينة الطباعة اإليطالية الديجيتال 
المباشرة على التيشرت 

New MachiNery iN Stitch & tex 

http://www.gotex.tech
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أحمد املغالوي

Meghalawi@khoyout.com

• أوجــه التحيــة لمنظمــي معــرض ســتتش انــد 	
تكــس علــى المجهــود الجبــار اللــي عملــوه. الرجالــة 
دي شــالت 3 معــارض وراء بعــض: هومتكــس وراه معــرض مكن 
ــده  ــوا ق ــي كان ــر طبيع ــود غي ــيج. مجه ــن النس ــس وراه مك المالب
و قــدود و رغــم تعبهــم و ارهاقهــم حافظــوا علــي احترافيتهــم 
وكانــوا تحــت الطلــب واالبتســامة مــا فارقتــش وشــهم. طبعــا 
ــرب  ــي ض ــا الل ــروس كورون ــة في ــة بداي ــيء نتيج ــم كان س حظه
ــى  ــر عل ــي اث ــي بالتال ــل معــرض المكــن عالطــول والل ــن قب الصي
ــي كان  ــزور المعــرض او الل ــف ييجــي ي ــي خاي ــن الل ــارة، م الزي
جــاي يــزور العارضيــن الصينييــن. ولكــن فــي رأيــي ورأي كثيــر 
ــت كويســة  ــارة كان ــم ان الزي ــت معاه ــي اتكلم ــن الل ــن العارضي م
بالنســبة للظــروف. وطبعــا المنظميــن نفســهم كان موضــوع الصيــن 
ــرة  ــة كبي ــه خســارة مادي ــم كان في ــوا االجنحــة بتاعته ــم لغ ده وانه
ليهــم. ولكنــي متأكــد ان ربنــا هيعوضعــم خيــر النهــم نــاس مجتهــدة 
ــل  ــة باالخــص لوائ ــه التحي ــب اوج ــس. اح ــغلهم كوي ــن ش وعارفي
عمــر )المحتــرم جــدا( وإلــى وائــل القاضــي )اجمــد بيــاع فــي 
مصــر، نمبــر وان( وكريــم شــلبي ) العقــل المدبــر( وهيثــم راضــي 
)الراجــل الخلــوق، الصبــور، الدبلوماســي( وطبعــا جيــش الرجــال 

ــتغل وراء االضــواء. ــي بيش الل
هــو ليــه المســؤولين عــن قاعــة المؤتمــرات مــش بيصرفــوا شــوية 	•

علــى مظهــر القاعــات، مــع انهــم بيأخــذوا مــن منظمــي المعــارض 
مبالــغ مــش قليلــة. ليــه يكــون الســاللم المتحركــة وقــت المعــرض 
ــي  ــة الل ــي الحال ــات ف ــه الحمام ــي أل ولي ــم شــغال والثان واحــد فيه
هيــا عليهــا والمنظميــن همــا اللــي بيصرفــوا عليهــا وقــت المعــرض 
ــة  ــتطاع. صناع ــل المس ــي ظ ــال ف ــن ح ــى احس ــى عل ــان تبق علش
المعــارض دي فيهــا فلــوس كثيــرة وبتدخــل دخــل للبلــد كلهــا، 
مــن اوتيــالت و مطاعــم ومواصــالت وغيــره. بــالد كثيــر ســبقتنا 
وركــزت فــي موضــوع المعــارض مــن بــدري. طبعــا أولهــم 
ألمانيــا و خصوصــا فرانكفــورت و تركيــا و دبــي و دلوقتــي 
ــي  ــص عل ــة محتاجــة تب ــة. الدول ــي اللعب ــا بتحــاول تخــش ف أثيوبي
الصناعــة دي أكثــر، النهــا صناعــة فيهــا فلــوس ورزق لنــاس كثيــر 
وبالنســبة لمكانــا علــي الخريطــة وحجــم ســوقنا فاحنــا عندنــا فرصــة 

لســه كبيــرة. طبعــا فيــه تطــور فــي االتجــاه ده مــع قاعــة المنــارة 
للمعــارض اللــي اتعملــت فــي التجمــع الخامــس، بــس لســه برضــه 

ــر. ــن أكث محتاجي
قابلــت مصانــع مــن أفريقيــا مــن كــذا بلــد، كان عازمهــم منظميــن 	•

ــس واالردن  ــاس مــن بتســوانا وتون ــد تكــس، ن معــرض ســتتش ان
ــن  ــن بالمعــرض والعارضي ــوا منبهري ــا وغيرهــم وكلهــم كان وكيني
ــن  ــة بي ــارة كافي ــش تج ــا في ــه م ــؤالهم لي ــا كان س ــم ودايم والتنظي
ــا  ــا عندن ــه مــا بنشــتغلش مــا بعــض واحن ــا، لي مصــر ودول أفريقي

ــارة. ــي نفــس الق ــات جاهــزة ومــع بعــض ف االتفاقي
ــوا الواحــد علشــان يأخــذ 	• ــن بيغلب ــة الحمــدهلل مــن الزباي شــوية قليل

فلوســه منهــم، طبعــا الواحــد بيقــدر ظــروف النــاس واحنــا بنشــيل 
ــا وحشــة  ــي بتشــتكي أن الدني ــن الل ــي الزباي ــا تالق ــس لم بعــض. ب
ومــا فيــش فلــوس تالقــي أو تســمع ان حــد فيهــم خــارج فــي المــكان 
الفالنــي او ســهران فــي المــكان العالنــي وانــت عــارف ان المــكان 
ده هــو صــارف لــه فيــه مبلــغ محتــرم أو تالقــي زبــون ثانــي 
متصــور علــى الفيســبوك قــدام الكعبــة )ربنــا يتقبــل( وهــو بيعمــل 
عمــرة.!، أو تالقــي زبــون متأخــر بالســت اشــهر وفــي المعــرض 
يبعتلــك جــزء مــن اللــي عليــه ويقولــك حلــو كــده، طبعــا فيــه مــن 
ــك ان كان  ــا بيقول ــس برضــه زي م ــي، ب ــاس حبايب ــن دي ن الزباي
ــل  ــص العس ــا يخل ــان لم ــه )علش ــوش كل ــا تلحس ــل م ــك عس حبيب

ــان( ــه بتب مرارت
ــرة دي، 	• ــى الفت ــا عل ــا كلن ــا يعين ــا ربن ــبة لموضــوع الكورون بالنس

ــي  ــي و الل ــغال محل ــي ش ــع. الل ــى الجمي ــة عل ــرة صعب ــى فت هتبق
ــي فرصــه  ــي تبق ــي شــغال محل ــن الل ــع أن يمك ــر، م شــغال تصدي
ــن.  ــه أون الي ــو اتج ــة وخصوصــا ل ــي جاي ــرة الل ــي الفت ــن ف احس
ــي  ــر ف ــن اكث ــي األونالي ــوة عل ــز بق ــوط« هنرك ــا »كخي ــي احن حت
ــا 18  ــة. بقالن ــأي طريق ــة ب ــم المعلوم ــر لك ــة وهنوف ــرة الجاي الفت
ــدت  ــة وع ــروف صعب ــا بظ ــض كلن ــع بع ــا م ــم وعدين ــنة معاك س
والمــرة دي برضــه هتعــدي بــاذن هللا. ربنــا يحفظكــم انتــم وأســركم 
وكل اللــي بتحبوهــم وطبعــا ربنــا يحفــظ بلدنــا الغاليــة مصــر، وان 
شــاء هللا فــي عددنــا الجــاي فــي شــهر 7 تكــون الظــروف احســن. 

ــر. ــم كل خي ــمع عنك ــوفكم واس أش

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا #هتعدي..
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