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اخبار عالمية
مبيعات Abercrombie & Fitch  تصل إلى 

698 مليون دوالر في الربع الثاني من 

العام الجاري

موضة
في أعماق البحار (2)

الدولة
اندونيسيا: محاوالت إعادة «ا&نتعاش» 

للمنتجات النسجية

مقاالت فنية
الصندوق اeسود لcقمشة غير المنسوجة

موضوع الغالف
محـــاوالت الصـــــناعة المســـتمرة لتجــاوز آثار 

كورونا

بمنتهى الصراحة
السر في «الستر»



ما الذي تعلمناه من كورونا...!

عـالء شـديد
 alaa@khoyout.com

االفتتاحية

كورونــا مثلمــا فــي حــد ذاتهــا تجربــة غريبــة لــم نمــر بهــا مــن قبــل، أن يكــون التحــدي 
هــو الحفــاظ علــى صحــة اإلنســان بعيــًدا، فــا مكســب وال خســارة يتــم حســابها بالورقــة 
والقلــم، فالتحــدي هــو عــدم خســارة اإلنســان ذاتــه، ومــن الطبيعــي عندمــا تغيــب الحيــاة 
ــاج  ــة اإلنت ــاة تعــود عجل ــاج، ومــع عــودة الحي ــة اإلنت ــة أن يحــدث تباطــئ لعجل الطبيعي
للــدوران، ولــكل الســؤال اآلن.. مــا الــذي تعلمنــاه مــن كورونــا، كيــف يتــم تقييــم مســيرة 
العمــل خــال األعــوام الماضيــة وكيــف يمكــن تعديــل مســارها بمــا يجعلهــا قــادرة علــى 
تافــي أي ظــروف مشــابهه قــد تحــدث فــي المســتقبل، ومــا هــي الخطــة التــي يمتلكهــا 
كل رجــل صناعــة لتعويــض مــا لحــق بــه مــن خســائر واســتعادة طريــق المكاســب مــرة 

أخــرى..
ــواء  ــي أن أج ــال ل ــا ق ــول كورون ــه ح ــاور مع ــت اتح ــة كن ــي الصناع ــاء ف ــد األصدق أح
ــد  ــل بع ــى األق ــن عل ــى عامي ــاج إل ــن، ونحت ــت الراه ــي الوق ــر مشــجعه ف الصناعــة غي
كورونــا حتــى نســتطيع عبــور اثارهــا الســلبية، فقلــت لــه ولكــن هنــاك بعــض العامليــن 
ــي  ــل ف ــف والفيص ــم يتوق ــل ل ــدوا ان العم ــة أك ــن الجنســيات األجنبي ــة م ــي الصناع ف
ــت أن مــا يجــري  ــوم بمتابعــة أجــواء الســوق، وقل ــة هــو كيــف تعمــل وكيــف تق النهاي
يؤكــد خطــأ المقولــة المعروفــة »أهــل مكــه أدرى بشــعابها« بــل ممكــن ان تكــون أدرى 
بشــعاب مكــه إذا كنــت قــادًرا علــى الطــوف ومعرفــة جنبــات هــذه الشــعاب. )!(، فهــؤالء 
يذهبــون لعمائهــم ويقــوم كل منهــم بتوفيــر احتياجاتهــم وفــق تســهيات مناســبة، ممــا 

ــا عــن العمــل  جعــل كا الطرفيــن مســتمر فــي العمــل وبشــكل مائــم دون التوقــف تماًم
ــا وآثارهــا..  ــور كورون انتظــاًرا لعب

مــا يجــري فــي الســوق فــي الوقــت الراهــن، يؤكــد علــى ضــرورة ان يقــوم رجــل 
الصناعــة بتغييــر أســلوب العمــل بمعنــى أن يفكــر بشــكل جــدي فــي االرتبــاط بالعميــل أن 
يشــعره أن اســتمراره فــي العمــل هــو اســتمرار لعملــه هــو بالتبعيــة، أن يطــوف رجــل 
الصناعــة علــى العمــاء ويتحــاور معهــم ويقــوم بالوصــول إلــى أفضــل الحلــول الممكنــة 

التــي العمليــة اإلنتاجيــة للطرفيــن مســتمرة.
مــن هنــا.. أتصــور أن أبــرز دورس كورونــا هــو ضــرورة تطويــر أســلوب العمــل 
ــى  ــى األســواق، بمعن ــاج عل ــع اإلنت ــع وتوزي ــي تنوي ــر ف ــاك تفكي ــون هن ــه، وأن يك ذات
ــام  ــاك اهتم ــون هن ــد وأن يك ــل الب ــا، ب ــة وحده ــوق التصديري ــى الس ــز عل ــدم التركي ع
مماثــل للســوق المحليــة، خاصــة وأننــا 100 مليــون مســتهلك لديهــم اهتمامــات واذواق 
مختلفــة، ومســتويات دخــول مختلفــة، وبالتالــي مــن الخطــأ أن يتــم تــرك هــذه الســوق 
الضخمــة للمنتجــات األجنبيــة وحدهــا، إضافــة إلــى التعامــل مــع هــذه المســتهلك بتركيــز، 
ومعرفــة تفضياتــه فــي الوقــت الراهــن، خاصــة وأنهــا اختلفــت وبشــدة جــراء عصــر 
المعلومــات. مــا اريــد أن أقولــه أن نعــي جيــًدا عــن أســلوب العمــل قبــل كورونــا البــد وان 
يختلــف خــال فتــرة مــا بعــد كورونــا، ان نتفهــم أن التطويــر مطلــوب وبشــده حتــى نكــون 

بالفعــل أهــل مكــه الذيــن يعرفــون ويدركــون شــعابها بشــكل صحيــح وقــوي.
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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

ياعم حاول تعمل زي الناس دية ..!
أمبارح كنت واقف مع واحد حبيبك في الصناعة بتكلم معاه عن الدنيا 
والحكاية بعد كورونا، سكت كده وقال: الناس دول بيشتغلوا كده ازاي 
واحنا بنعافر عشان نعدي الظروف دية..!، قلت : مين ده يا عم رفا، قال: 
هوا انا مقلتش لك، طيب خير احسن برده، ده يا سيدي راجل شغال في 
الصناعة من سنين طويلة ، بيقولي الظروف صعبة وبنحاول الدنيا تفضل 

ماشية كويس، مردش  الغريبة  الناس  ازاي  ماشية، رديت عليه  طب 
منعرفهاش،  احنا  حلول  عندها  دية  الناس  رفا  ياعم  يمكن  قلت:  عليا، 
رد عم رفا وقال: آه بيشتغلوا باسلوب مختلف، بس بدل ما نقول هما 
بيعملوا كده ازاي نحاول نشتغل زيهم ونكمل الطريق..بالش نفضل نفكر 

بأسلوب قديم كده، قلت: عندك حق يا عم رفا.. كالمك صحيح.

منتظرين أي أخبار جديدة..!
التابعة  الجاهزة  المالبس  مصانع  اخبار  عارف  محدش  دلوقتي  لغاية 
للقطاع العام أية، محدش قال اية الدنيا في موضوع االستثمار الخاص 
بيها وتطويرها مثال، رغم ان الشركة القابضة اعلنت عنه من خطة في 
الحكاية دية، بس يمكن كورونا السبب في اننا مش سامعين حاجة، قلت: 

يا عم رفا الناس كلها بتحاول تعدي من كورونا وأنت بتفكر في مصانع 
المالبس، قال: أمال هفكر في أية، الدولة بتقوم بتطوير الصناعة والمحالج 
بشكل رائع بصراحة، بس محدش عارف اللي الدنيا لمصانع المالبس، 
قلت : تاني برده بتسأل، بكره ان شاء هللا نعرف اية الجديد.. ربك كريم..

يارب يكون فيه معمل ..!!
يا أخي برده فيه جهود ومفاوضات كتيرة سبقت االتفاق على انتاج الكمامة 
والمواصفات  السعر  في  اقصد  رفا:  قال عم  اية،  يعني  قلت:  القماش، 
وخالفه، قلت: ده طبيعي يا عم رفا، الناس عاوزه تكمل شغل برده مش 
كفاية كورونا واللي حصل منها، قال: صح، بس الحمد هلل .. اتفق الكل 

وفيه 500 مصنع شغلين من وقتها على الكمامة، بس عندي سؤال كده 
ازاي مفيش معمل حكومي لتحليل المواصفات؟!.. قلت: أكيد هيكون فيه 
معمل قريب.. قال عم رفا: أكيد الزم يكون فيه معمل، احنا في مرحلة 

تطوير لبكره، والزم الحاجات ديه تكون موجودة، وال أية...!!
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عالمية

اخبار
  Adidas سندات لشركة

بقيمة 1 مليار يورو
1 Billion Euro Bonds for 

Adidas

بقيمــة  ســندات   Adidas شــركة  اصــدرت 
1 مليــار يــورو، منهــا ســندات لمــدة أربعــة 
أعــوام وقيمتــه 500 مليــون يــورو تســتحق 
فــي ســبتمبر 2024 ، بينمــا اســتحقاق الســندات 
ألخــرى لمــدة 15 عامــا بقيمــة 500 مليــون 
يــورو فــي ســبتمبر 2035 ولهــا قســيمة بنســبة 
0.625 فــي المائــة. ســيتم ادراج الســندات فــي 
بورصــة لوكســمبورغ ويبلــغ ســعر كل منهــا 

100 الــف يــورو.
حصلــت Adidas علــى تصنيفــات اســتثمارية 
قويــة ألول مــرة مــن قبــل كل مــن S&P و 
ذات  التصنيفــات  هــذه  تعكــس   .Moody’s
العالمــي  النطــاق  االســتثماري  التصنيــف 
صناعــة  الــى  ووصولهــا   Adidas لشــركة 
ــو  ــركات النم ــن مح ــد م ــة بالعدي ــة مدعوم جذاب
ــادة الوعــي الصحــي  الهيكليــة بمــا فــي ذلــك زي
ــه  ــاه الترفي ــة واتج ــاركة الرياضي ــادة المش وزي
الســريع. وتعتــرف كلتــا الوكالتيــن بمقاييــس 
االئتمــان القويــة للشــركة وملــف الســيولة القــوي 

والسياســات الماليــة المتحفظــة.
 وبحســب بيــان صــادر عــن الشــركة ، فــإن 
مــن  واحــدة   Adidas تجعــل  التصنيفــات 
الشــركات األعلــى تصنيفــا فــي ألمانيــا وفــي 

العالميــة. الرياضيــة  الســلع  صناعــة 

  Abercrombie & Fitch مبيعات
تصل إلى 698 مليون دوالر في الربع الثاني من 

العام الجاري
Abercrombie and Fitch Sales 698 Million USD in 2nd Quarter 

 Abercrombie & Fitch شــركة  اعلنــت 
بيــع  فــي  متخصصــة  عالميــة  شــركة  وهــي 
ثــالث  خــالل  مــن  واالكسســوارات  المالبــس 
ــي  ــاض ف ــن انخف ــهورة ع ــة مش ــات تجاري عالم
المبيعــات بنســبة تصــل الــى 17 فــي المائــة 
ــي  ــع الثان ــي الرب ــون دوالر ف ــجلة 698 ملي مس
للعــام المالــي 2020 مقارنــة بمبيعــات بلغــت 
841.0 مليــون دوالر عــن نفــس الفتــرة مــن 
ــزت  ــد قف ــك فق ــع ذل ــابق . وم ــي الس ــام المال الع
المبيعــات الرقميــة 56 فــي  المائــة  لتســجل 386 
 - Fran Horowitz مليــون دوالر.  صــرح
الرئيــس التنفيــذي للشــركة: "اننــا نســتمع ونتعلــم 
فــي مواجهــة هــذه  نبقــى  ونتطــور والبــد ان 
الفتــرة غيــر المســبوقة مــن االضطرابــات وعــدم 
ــن  ــرب م ــا يق ــع م ــع م ــا الرب ــد انهين ــن . لق اليقي
1.1 مليــار دوالر مــن الســيولة ممــا يعكــس 
187 مليــون دوالر مــن التدفــق النقــدي التشــغيلي 
المتولــد فــي الربــع الثانــي." وبلــغ اجمالــي الربــح 
للربــع 423.6 مليــون دوالر )الربــع الثانــي مــن 
الســنة الماليــة 2019 يســجل 498.6 مليــون 
دوالر(. ســجلت الشــركة دخــال تشــغيليا قــدره 
14.1 مليــون دوالر مقارنــة بخســائر تشــغيلية 
بلغــت 39.4 مليــون دوالر. بلــغ صافــي الدخــل 
للربــع الثانــي مــن العــام المالــي 2020 مبلغ 5.7 
مليــون دوالر.  كمــا انخفضــت مبيعــات العالمــة 

ــي مــن الســنة  ــع الثان ــة Hollister  للرب التجاري
الماليــة 2020 بنســبة 15 فــي المائــة لتصــل الــى 
429.2 مليــون دوالر مقارنــة ب 504.7 مليــون 
دوالر عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق. بينمــا 
 Abercrombie & Fitch ــات ــت مبيع تراجع
بنســبة 20 فــي المائــة لتصــل الــى 269.0 مليون 
دوالر مقارنــة ب 336.3 مليــون دوالر عــن 

ــام الماضــي. ــرة مــن الع ــس الفت نف
فــي  الشــركة  فــروع  مبيعــات  وانخفضــت 
الواليــات المتحــدة بنســبة 16 فــي المائــة لتصــل 
الــى 458.6 مليــون دوالر وانخفضــت مبيعــات 
ــبة 15  ــا بنس ــط وافريقي ــرق االوس ــا والش اوروب
فــي المائــة لتصــل إلــى 171.2 مليــون دوالر 
والمحيــط  اســيا  منطقــة  مبيعــات  وانخفضــت 
الهــادي بنســبة 38 فــي المائــة إلــى 41.8 مليــون 
ــبة 19  ــة بنس ــات الدولي ــت المبيع دوالر وتراجع
ــون دوالر. ــى 239.6 ملي ــة لتصــل ال ــي المائ ف
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عالمية

اخبار
ابتكار اسلوب جديد 

لنسج األلياف الطبيعية 
في ألمانيا

New Weaving Innovation 
for Natural Fibers in 

Germany

 Thümling شـــــــــــــــــــركة  ابتكــــــرت 
Textilmaschinen األلمانيــة المتخصصــة 
فــي معالجــة األليــاف الطبيعيــة، مــا اطلقــت 
عليــه merino jersey  والــذي يمثــل اســلوب 
ــج  ــيج ينت ــي النس ــوط ف ــن الخي ــط بي ــد للرب جدي
ــوة  ــم بق ــا يتس ــا وخفيًف ــا متيًن ــيًجا عملًي ــا نس عنه

ــة. ــاف الطبيعي ــن األلي ــا م ــبكة مصنًع الش
والمتانــة  بالقــوة   merino jersey يتصــف 
ــى  ــيج، بمعن ــي للنس ــر االفتراض ــاع العم وارتف
مقارنــة  طويلــة  لفتــرة  اســتهالكه  اســتمرار 
بالنســيج العــادي، كمــا انــه يناســب صناعــة 
ــرة األكمــام  ــة والقمصــان قصي المالبــس الداخلي
والقمصــان ذات األكمــام الطويلــة، باإلضافــة 
ــات  ــة أو تطعيم ــة الخفيف ــى الســترات الصوفي إل
الســترات الخارجيــة وغيرهــا، كمــا أنــه لطيــف 
ــداء. ــح لالرت ــد ومري ــى الجل للبشــرة وناعــم عل

انخفاض طفيف للتجارة 
العالمية للمنسوجات المنزلية

Decline in World Trade of Hometextiles

العالميــة مــن  الصــادرات   اجمالــي  انخفــض 
ــة  ــي المائ ــبة 2.66 ف ــة بنس ــوجان المنزلي المنس
فــي العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018، وذلــك 
ــع  ــن المتوق ــركة TexPro.وم ــات ش ــا لبيان وفق
أن يعــاود حجــم الصــادرات االرتفــاع ليصــل 
ــام 2022  ــي ع ــون دوالر ف ــى 98.350 ملي إل
ــي  ــه ف ــا كان علي ــة عم ــي  المائ ــبة 2.74 ف بنس

العــام 2019.
مــن  العالميــة  الــواردات  قيمــة  وبلغــت 
المنســوجات المنزليــة 64.876 مليــون دوالر 
فــي العــام 2017 والتــي ارتفعــت بنســبة 5.64 
فــي  المائــة  لتصــل إلــى 68.534 مليــون دوالر 
تحليــل  ألداة  وفقــا  وذلــك   2019 العــام  فــي 

.  TexPro الســوق 
وانخفــض إجمالــي الــواردات بنســبة 0.73 فــي  
المائــة  فــي عــام 2019 مقارنــة بالعــام الســابق 
ومــن المتوقــع أن يرتفــع إلــى 72.638 مليــون 
دوالر فــي عــام 2022 مســجال ارتفاعــا بنســبة 
ــام  ــي الع ــه ف ــا كان علي ــة  عم ــي  المائ 5.99 ف

.2019
للمنســوجات  الرئيســيين  المصدريــن  ويمثــل  
المنزليــة فــي جميــع انحــاء العالــم فــي العــام 
مليــون   32.561( الصيــن  مــن  كل   ،2019
دوالر( وتركيــا )9.334 مليــون دوالر( والهنــد 
المتحــدة  والواليــات  دوالر(  مليــون   6.873(
ــة  ــكلت مجتمع ــد ش ــون دوالر( وق )6.244 ملي

ــادرات.  ــي الص ــن إجمال ــة م ــي المائ 57.47 ف
تلتهــا باكســتان )4.117 مليــون دوالر( وألمانيــا 
 3.465( وفيتنــام  دوالر(  مليــون   3.519(

دوالر(. مليــون 
للمنســوجات  الرئيســيين  المســتوردين  ويعتبــر 
المنزليــة فــي جميــع انحــاء العالــم فــي العــام 
المتحــدة  الواليــات  فــي  ممثــاًل   ،2019
 5.437( وألمانيــا  دوالر(  مليــون   18.913(
مليــون   4.434( واليابــان  دوالر(  مليــون 
مليــون   3.487( المتحــدة  والمملكــة  دوالر( 
دوالر( وفرنســا )3.168 مليــون دوالر( وقــد 
مــن  المائــة   فــي   شــكلت مجتمعــة 51.71 
 2.455( هولنــدا  تلتهــا  الــواردات،  إجمالــي 
مليــون دوالر( و كنــدا )2.161 مليــون دوالر( 

دوالر(. مليــون   1.734( وأســتراليا 
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جامع تدعو مستثمري "الميركسور" بأمريكا 
الالتينية الستغالل الفرص االستثمارية في مصر

Minister of Trade Invite Latin America to Invest in Egypt

وجهــت نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة 
الدعــوة لكافــة الشــركات وتجمعــات االعمــال فــي 
دول الميركســور مــن خــالل بعثاتهــم الدبلوماســية 
الفــرص  كافــة  مــن  لالســتفادة  مصــر  فــي 
االســتثمارية والمشــروعات االســتثمارية العمالقة 
التــي تبــذل الدولــة جهــوداً حثيثــة حاليــاً لتطويرهــا 
وأثمــرت بالفعــل عــن تحقيــق معــدالت نمــو هائلــة 
فــى العديــد مــن القطاعــات فضــالً عــن االســتثمار 

فــي المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس.
مشــيًرا إلــى أهميــة دعــم التعــاون المشــترك بيــن 
قطــاع  فــي  الميركســور  تجمــع  ودول  مصــر 
مشــيدًة  والمتوســطة،  الصغيــرة  الصناعــات 
ــة  ــي محارب ــل ف ــة البرازي ــدة لدول ــة الفري بالتجرب
الحرفيــة  الصناعــات  قطــاع  وتنميــة  الفقــر 

المهنــي. والتدريــب 
التــي  االفتراضيــة  النــدوة  خــالل  ذلــك  جــاء 
اقامهــا جهــاز التمثيــل التجــاري مــع ممثلــي دول 
لدعــم  المتاحــة  الفــرص  لدراســة  الميركســور 

الجانبيــن. بيــن  االقتصاديــة  العالقــات 
مفــوض  الوزيــر  اســتعرض  النــدوة  وخــالل 
تجــارى أحمــد حســنى مديــر إدارة اإلمريكتيــن 
ــاري  ــادل التج ــرات التب ــاري مؤش ــل التج بالتمثي
بيــن الجانبيــن، مؤكــدا علــى إرتفــاع الصــادرات 
ــى 490  ــور إل ــع الميركس ــدول تجم ــة ل المصري
مليــون دوالر خــالل عــام 2019، مقارنــه بنحــو  
212 مليــون دوالر فــى عــام  2017 بمعــدل 
زيــادة  130 فــي المائــة، كمــا اســتعرض الجهــود 
التــي قــام بهــا التمثيــل التجــاري منــذ ان تــم تكليفــه 
برئاســة الجانــب المصــري فــي اللجنــة المشــتركة 

بيــن مصــر وتجمــع الميركســور، حيــث تــم إعــداد 
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــم االس ــة تعظي ــن كيفي ــة ع دراس
االتفاقيــة وتــم تعميمهــا علــى كافــة المجالــس 
التصديريــة وتجمعــات األعمــال فــي مصــر، كمــا 
تــم تنظيــم نحــو 3 بعثــات تجاريــة لزيــارة كل مــن 

ــن. ــل واألرجنتي البرازي
وقــام المستشــار التجــارى د. ياســر قرنــى مســئول 
ملــف الميركســور بالتمثيــل التجــاري  بتقديــم 
ــة تجمــع الميركســور  عــرض تقديمــي عــن أهمي
ــارة  ــة مــن مســاحة ق ــي المائ ــل 70 ف ــذي يمث وال
الخامســة  المرتبــة  ويعتلــي  الالتينيــة،  أمريــكا 
ــاً  ــم، داعي ــي العال ــي ف ــي اجمال ــج محل ــر نات كأكب
الشــركات المصريــة المصــدرة إلــى اســتغالل 
تجمــع  دول  الســواق  والتصديــر  الفرصــة 
الميركســور التــي تســتورد ســنوياً بأكثــر مــن 

دوالر. مليــار   250

بيع 11 ألف و400 قنطار 
قطن خالل 12 يوما 

بالفيوم وبني سويف
11 Thousand Kintars Sold 
from Fayoum and Beni 

Souief

محلية

اخبار

كشــف هشــام توفيــق وزيــر قطــاع األعمــال العام 
عــن بيــع 11 ألــف و400  قنطــار قطــن خــالل 
12 يومــا بالمزايــدات التــي تتــم داخــل منظومــة 
ــم 2021-2020  ــدة لموس ــن الجدي ــداول القط ت
التــي يتــم تنفيذهــا حاليــا فــي الفيوم وبني ســويف، 
ــار. ــه للقنط ــعر 1800 جني ــط س ــك بمتوس وذل
ــى شــركات  ــع المــزادات عل وتمــت ترســية جمي
مــن القطــاع الخــاص وهــي )اإلخــالص – الفيوم 
– المتحــدة – أجــور فــور(، حيــث بلــغ متوســط 
ســعر البيــع لألقطــان صنــف )جيــزة 95( – مــن 
خــالل المــزادات – نحــو 1800 جنيــه للقنطــار.
ــًرا عــن ســير العمــل  ــر  تقري واســتعرض الوزي
ــات  ــي 4 محافظ ــق  ف ــي تطب ــة ، والت بالمنظوم
للموســم الحالــي هــي الفيــوم وبني ســويف )خالل 
الفترة مــن 2020/9/1 حتى 2020/10/15(، 
وفــي الشــرقية والبحيــرة )خــالل الفتــرة مــن 
.)2020/12/15 حتــى   2020/9/15
ــح مراكــز  ــم فت ــه ت ــى أن ــر إل ــث اشــار التقري حي
ســويف  وبنــي  الفيــوم  بمحافظتــي  التجميــع 
وعددهــا 16 مركــزا موزعــة علــى المراكــز 
ــن،  ــة بالقط ــحات المزروع ــا للمس ــة وفق اإلداري
وذلــك بــدءا مــن أول ســبتمبر وتســتمر حتــى 
ــركات  ــدد الش ــغ ع ــث بل ــر، حي ــف أكتوب منتص
للمشــاركة  ضمــان  خطابــات  قدمــت  التــي 
فــي المــزادات حتــى اليــوم عــدد 11 شــركة.
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موضة

رامـــى عبـــد احلميـــدخيوط

أوال الخامات:
ــع  ــى الالم ــتان االيطال ــن الس جــاءت م
البحــر  واضــواء  ألــوان  بلمعــة 
والصــدف والقواقــع وقشــور األســماك 
)الهولوجــرام(  بلمعــة  تســمى  مــا 
األقمشــة  ألــوان  طباعــه  باســتخدام 
بالليــزر .. مــع وجــود التــل الحريــر 
لــون  درجــة  بنفــس  والتــل  الشــفاف 
البشــرة المطــرز بالترتــر حســب شــكل 
التصميــم المســتوحى مــن البحــر وكأن 
التصميــم مبلــل بالمــاء وبشــكل الكائــن 

البحــرى.

ثانيا األلوان :
البحــر  ألــوان  مــن  جميعهــا  جــاءت 
بتدرجتهــا  المائيــة  األحيــاء  وألــوان 
األلــوان  وهــى  المختلفــة  اللونيــة 
.2020 وصيــف  لربيــع  المعتمــدة 

ثالثا االكسسوارات :
كانــت علــى شــكل الحلقــان التــى تحمــل 
شــكل حصــان البحــر بطــول الرقبــة 
لتغنــى عــن العقــد ويحــل محلــة بشــكل 
الصغيــرة  والشــنط  وقــوى  واضــح 
الســمك  شــكل  تحمــل  التــى  المينــى 
ــع  ــع م ــى االم ــون الذهب ــم بالل وجميعه
ــراط ذات  ــم واالق وجــود بعــض الخوات
األحذيــة  أمــا  الحجــم.  كبيــر  اللؤلــؤ 
الشــكل  بســيطة  كالعــادة  فجــاءت 
عاليــة الكعــوب للقــوة واألناقــة معــا 
تحمــل اللــون االزرق البحــرى وكان 

العارضــة قدمهــا مبللــة بمــاء البحــر 
فــور خروجهــا منــه .

رابعا الماكياج والشعر :
جــاءت قصــات الشــعر بســيطة أيضــا 
ــع  ــر مجم ــف وقصي ــة بالجــل للخل مثبت
ــاء  ــل بم ــعر مبل ــة وكأن الش ــع بعض م
ــز  ــه األزرق الممي ــون بلون ــر ومل البح
ــى  ــن ح ــت كائ ــة أصبح وكأن العارض
مــن أحيــاء البحــر .. أمــا الماكيــاج جــاء 
لونــة أزرق المــع كليــا العيــن الدخانيــة 
باللــون األزرق الــذى يغطــى العيــن 
ــد  ــى الحاجــب والشــفاه لتأكي ــا إل بأكمله
الفكــرة وتحــول العارضــة لكائــن حــى 

ــن البحــر. بحــرى خــرج م

خامسا الزخرفة والتطريز :
المائيــة  كانــت علــى شــكل األحيــاء 
ابتــداء مــن الفســتان األول المســتلهم 
مــن البحــر والتطريــز فيــه علــى شــكل 
ــى شــكل  ــواج بالصــدر وأخــرى عل أم
زخــارف قشــور الســمك وأخــرى علــى 
ــوط وكل  ــة البحــر واإلخطب شــكل نجم
ــز والزخــارف مطــرزة  اشــكال التطري
ــاء  ــرات م ــه قط ــع وكأن ــر الالم بالترت

ــر . البح

اخيرا فستان الزفاف :
قنديــل  مــن  مســتوحى  وجــاء 
الــذى يصعــد ألعلــى البحــر  البحــر 
والشــاطىء.. فجــاء مــن التــل بلــون 

البشــرة يعلــوة طبقــة مــن التــل االبيــض 
المطــرزة بالكامــل بزخــارف واشــكال 

. الهولوجــرام  بالترتــر  القنديــل 
هــذا  مــن  انتقــى  ســيدتى  واخيــرا 
شــكلك  يناســب  مــا  المجموعــة 

مثــل  لتصبحــى وكأنــك  وشــخصيتك 
الكائــن الحــى البحــرى الملفــت بجمــال 
ــه المبهــرة تحــت  ــه وشــكلة ولمعت الوان
مــن  وكأنــك  والســهرات  األضــواء 

البحــار. أعمــاق 

فـى أعمـــاق البـــحـار 2
(In the deep seA 2)

ــا فــى العــدد الماضــى فكــرة وفلســفة هــذه المجموعــة لألزيــاء الراقيــة haute couture  لربيــع وصيــف 2020 مــن وحــى أعمــاق  كمــا أوضحن
ــًدا األحيــاء المائيــة .. البحــار وتحدي

ــم أخــرى  ــا تصامي ــا عرضن ــم المجموعــه كم ــا احــد تصامي ــاف.. واعــرض هن ــم )8( للمســاء والســهرة و)1( زف ــت مــن )9( تصامي المجموعــة تكون
ــل المجموعــه : بالجــزء األول وعــن تفاصي



“Are you ready to evolve?  
We have your individual solution!” 
Dr. Philip Jungbecker 
Senior Manager  
Technology Texturing Machines

Boosting the performance of texturing

You want  … to produce with up to 576 positions?
 … to produce equal length packages? 
 …  to produce yarn with special features and characteristics?
 … a huge range of processible polymers?
	 …	to	benefit	from	a	worldwide	service	network?

In	this	case,	Oerlikon	Barmag’s	texturing	is	a	finishing	step	that	
transforms the POY supply yarn into DTY and hence into an  
attractive	and	unique	product.

Follow us on Facebook!
 www.facebook.com/OerlikonBarmag

www.facebook.com/OerlikonNeumag

For	further	information	visit	us	at
www.oerlikon.com/manmade-fibers
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All quality conscious spinners invest 
heavily in spinning machines, which 
effectively means that their productivity 
and profitability depends on optimum 
utilisation of these machines. Another vital 
facet to this investment is that it is long 
term and so every spinner faces a limit to 
its scaling up ability. At Rimtex, our team 
of experts looked at this issue, and put 
their minds on the idea of ‘augmentation’. 
The fundamental question that the R&D 
team looked at was ‘How do we load more 
Sliver in existing Spinning Can, than what 
it carries today?’ A deeper probing on this 
issue led the team to newer ideas and 
disruptive solutions. Eventually leading 
to the development of SUMO - a brand 
New concept by Rimtex, that re-imagines 
the existing Spinning Can design which 
generates a clear 100 mm space inside 
the Can; effectively adding 8-10% more 
space for Sliver in the Can. The R & D 
team at Rimtex has in-depth knowledge of 
- different fibres as well as the mechanism 
of various types of machines available 
in the market today - this knowledge is 
enhanced with decades of experience 
that powers the understanding of the finer 
aspects of Mill operation. This capability 
fuels the concept of Sumo and all other 
ongoing innovations at Rimtex. 

This innovation has a far-reaching 
impact on - Spinners ability to augment 
their scale, productivity of the Spinning 
machine and incremental profits. Apart 
from increasing Sliver loading capacity of 

Spinning Cans, SUMO by Rimtex leads to 
many other advantages. Some of the key 
benefits are :
·	 Improved Can stability
·	 Less Sliver piecing
·	Reduced doffing cycle
·	Higher workforce efficiency
·	One Can movement reduces on every 

10/12 number of Cans
·	Sumo minimises the number of Cans 

required in a project
·	Also reduces the floor space needed in 

a Mill for storing spare Cans

On one side, Sumo augments the Sliver 
loading capacity, and on the other hand, it 
provides multiple benefits which ease the 
resource requirement, thus adding double 

advantage to the spinner. The Patent and 
Copyright acquiring application for Sumo 
Sliver Can technology is already done.

The SUMO Cans with increased sliver 
loading are implemented successfully in 
various spinning mills across the world. 
These are ideally suited for 1200 mm & 
1000 mm diameter Cans. It goes without 
saying that like every Rimtex Spinning 
Can, Sumo also comes with the famed 
Rimtex advantage of optimum adaptability 
with the best spinning machines. 

Please send us an enquiry, and our team 
shall be happy to explain to you how you 
will benefit from this transformative Sliver 
Can technology.

Spinning Cans with Increased Sliver Loading innovation:

SUMO CAnS by RIMtex

How SUMO provides nearly 10% more Sliver loading space in Spinning Can of any height, thus enabling 
higher yield, leading to higher profits for spinners. Read on to find out more.
RIMTEX has successfully re-designed the Sliver Cans to provide spinners with increased sliver loading 
capacity. This innovation is of enormous benefit, and now Spinners can utilise the existing machinery 
and yet increase the load-carrying capacity by almost 10%. This unique Can design is an outcome of 
rigorous R & D efforts carried in-house by Rimtex.

https://www.youtube.com/watch?v=_Hz58nByQGg

https://www.youtube.com/watch?v=_Hz58nByQGg
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تسويق أون الين والتواصل مع العمالء وسرعة تلبية الطلبيات

محاوالت الصناعة المستمرة لتجاوز آثار كورونا

دعم التوجة نحو التجارة 
اإللكترونية بوصفها احلل 
األمثل الستمرارية االنتاج 

والتسويق حتى في ظل 
اإلغالق والتباعد االجتماعي

خيوط

موضوع الغالف
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ومــع مــا يجــري مــن دراســات مســتفيضية لبيــان 
ــاك  ــح هن ــا، اصب ــبب كورون ــدث بس ــدث ويح ــا ح م
ضــرورة علــى دول العالــم ومنهــا مصــر بالعمــل 
علــى تهيئــة مناخهــا االســتثماري لجــذب اســتثمارات 
ــم وال  ــي العال ــرى ف ــق أخ ــن مناط ــث ع ــدة تبح جدي
ــا كان الوضــع  ــة واحــدة كم ــى منطق ــط عل ــز فق تترك
قبــل كورونــا، اضافــة إلــى دعــم التوجــة نحــو التجــارة 
الســتمرارية  األمثــل  الحــل  بوصفهــا  اإللكترونيــة 
االنتــاج والتســويق حتــى فــي ظــل اإلغــالق والتباعــد 

االجتماعــي..

الوضع االقتصادي
هنــاك اجــراءات تجــري فــي الســوق العالــم تقــوم 
ــي  ــة خريطــة سالســل اإلمــداد والت ــى اعــادة هيكل عل
كانــت ترتكــز بشــكل أساســي فــي الصيــن، وبالتالــي 
مــن الممكــن أن تســتغل مصــر موقعهــا االســتراتيجي 
وخاصــة منطقــة محــور قنــاة الســويس لجــذب العديــد 
ــي تبحــث  ــة الت ــة وكــذا العالمي مــن الشــركات الصيني
عــن موقــع جديــد لتوطيــن اســتثماراتها وخطــوط 
إنتاجها،ممــا يســتدعي الترويــج الســتخدام الســوق 
المنتجــات  وتصديــر  إلنتــاج  كمحطــة  المصريــة 

الصناعيــة باألســواق اإلقليميــة والعالميــة.
والصناعــات النســجية مــن المجــاالت االنتاجيــة التــي 
ــة،  ــار الجائح ــن آث ــة م ــرة الماضي ــالل الفت ــت خ عان
ــاك مــن  ــا، وهن ــاج تماًم ــف عــن اإلنت ــاك مــن توق هن
يعمــل بنســبة ال تتعــد 20 فــي المائــة مــن الطاقــة 
انتــاج  فــي  للعمــل  اتجــه  اإلنتاجيــة، وهنــاك مــن 
ــاج خاصــة  ــاك مــن اســتمر فــي اإلنت الكمامــات، وهن
وان أجــواء توقــف االســواق لــن تســتمر وال يمكــن لها 
أن تســتمر، فالمالبــس والمفروشــات المنزليــة هــي 
ــل  ــد يقل ــا ق ــتغنى عنه ــان ان يس ــن لإلنس ــلع ال يمك س
احتياجاتــه منهــا ولكــن ال يمكنــه التخلــي عنهــا تماًمــا، 
إال أن المشــكلة األبــرز هــي التــي لحقــت بمجتمــع 
ــع  ــات م ــف الطلبي ــوا مــن توق ــن عان ــن الذي المصدري
الجائحــة، وإن عــادت فــي الوقــت الراهــن ولكــن 
ــة  ــوق العالمي ــه الس ــر ب ــا تم ــدود ، كأن م ــكل مح بش
فــي الوقــت الراهــن هــي مرحلــة »جــس النبــض«.!

طاقة محدودة
ــيج-  ــع النس ــد مصان ــر اح ــن – مدي ــو الحس رضــا أب
قــال لـ"خيــوط": بــدون شــك مــا تعرضت لــه الصناعة 
خــالل الفتــرة الحاليــة والماضيــة لــم تشــهده مــن قبــل، 
فــال حركــة فــي الســوق، نتيجــة الخــوف مــن عــدوى 
الفيــروس واالجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا 
ــاد هــي مواســم  ــت مواســم االعي ــد كان الحكومــة، ولق
الــرواج، وهــو مــا تحقــق حتــى عيــد الفطــر المبــارك 
ــي الســوق،  ــد ف ــم حــدث تراجــع جدي ــا ث ــى حــد م غل

نأمــل أن ينتهــي خــالل الفتــرة القامــة مــع موســم 
عــودة المــدراس واســتعادة القــدرة علــى االنتــاج كمــا 

ــا. ــل كورون كان قب
ونحــن مــن جانبنــا قمنــا بالعمــل ولكــن بطاقــة انتاجيــة 
ــاح مــن المــواد الخــام  ــم مــع المت محــدودة، بمــا يتالئ
ــر،  ــي مص ــروس ف ــواء الفي ــدة اج ــالل ش ــة خ خاص
ولكــن اآلن األوضــاع اصبحــت افضــل قليــاًل، والعمل 
فلالســف  الســابقة،  لقوتــه  التصديــر  اســتعادة  فــي 
ــابق  ــى س ــود إل ــم تع ــدودة ول ــات مح ــت الطلبي مازال
ــكل يحــاول  ــر أن ال ــي األم ــز ف ــن الممي ــا، ولك عهده
ان يخــرج مــن دائــرة الركــود باالســتمرار فــي العمــل 
ــكل  ــن ال ــدة تمك ــاليب تســويقية جدي والبحــث عــن اس
مــن الخــروج مــن هــذه الدائــرة الســلبية.. فعلــى ســبيل 
المثــال هنــاك رواج ملمــوس للتجــارة األلكترونيــة 
ــات  ــي الطلبي ــس ف ــح التحــدي لي ــي الخــارج، واصب ف
ــي  ــر ف ــى توفي ــدرة عل ــي الق ــن ف ــط ولك ــا فق وحجمه
ــوم  ــذي يق ــارج، ال ــي الخ ــل ف ــب للعمي ــت مناس توقي
بتســويق مــا لديــه ثــم يقــوم بالتعاقــد مــع طلبيــة أخــرى 
ــروس  ــن الفي ــة م ــة الثاني ــن الموج ــا م ــذا، خوًف وهك

ــه. ــم لدي ــن المخــزون المتراك ــاة م والمعان

التواصل مع العماء
مــن جانبــه قــال المســتثمر الســوري ثامــر العزيــزي 
هنــاك   :- الجاهــزة  للمالبــس  مصنــع  صاحــب   –
تباطــئ فــي الســوق المصريــة والعالميــة بشــكل عــام، 
ــر  ــالء، تطوي ــع العم ــي التواصــل م ــن ف ــل يمك والح
اســلوب اإلنتــاج مــن اســلوب العــرض علــى العمــالء 
بواســطة المراكــز التجاريــة المختلفــة إلــى التواصــل 
ــي  ــم ف ــتطالع أرائه ــالء واس ــن العم ــريحة م ــع ش م
اإلنتــاج ذاتــه، وبيــان احتياجاتهــم الفعليــة »الملحــة« 
منــه وعليــه يتــم اإلنتــاج وفقــا لهــذا االســتطالع، 
وقتهــا ســوف بشــعر العمــالء مــع المصنــع بنــوع مــن 
االنتمــاء، خاصــة وان العديــد مــن المراكــز التجاريــة 
والمنشــأت الصناعيــة التــي لهــا مراكــز تســويقية فــي 
ــات  ــا قاعــدة معلوم ــي لديه ــي أو العالم الســوق المحل
تتعلــق بعمــالء كل منهــم، حيــث يتــم ارســال رســائل 
ــاذا ال  ــدة، فلم ــروض الجدي ــن الع ــم تتضم ــة له نصي
للمنتجــات  بيــان رؤيتهــم  التواصــل  تتضمــن هــذا 
ــث  ــن حي ــواء م ــم س ــر المناســب له ــلوب التطوي واس

ــودة. ــتوى الج ــى مس ــم أو حت التصمي
وأضــاف: خــالل الجائحــة قمــت بتخصيــص مجموعــة 
ــع للتواصــل مــع العمــالء  ــي المصن ــن ف مــن اإلداريي
ــر  ــن منهــم، واجــراء اســتطالع قصي خاصــة المميزي
معهــم حــول رؤيتهــم للســوق، وأســلوب التســويق 
المناســب لهــم، والتصميمــات المناســبة التــي يطلع كل 
منهــم للحصــول عليهــا، ومــن خــالل مــا تــم التحصــل 
عليــه مــن معلومــات تــم اعــداد المنتجــات والترويــج 

لم تشهد األسواق العالمية أجواء سلبية 
تماثل ما حدث خال جائحة كورونا؛ فا 

بديل إال عن التباعد الجسدي وايقاف 
األنشطة األقتصادية حتى عبور تهديدات 
»الفيروس« للبشرية ككل، ومع امتداد 

العمر الزمني للمواجهه اتجهت دول 
العالم إلى التوعية من مخاطر العدوى، 

والتعايش مع الفيروس، خاصة وان 
استمرار التوقف االقتصادي يعني 

المعاناة من أجواء قاتمة أكثر صعوبة 
من أجواء كورونا ذاتها..

بدأت اجراءات التعايش مع كورونا 
بتخفيف إغاق األنشطة االقتصادية 
واستعادة حركية التجارة العالمية، 
وتطبيق حزمة من الحوافز المالية 

والمبادرات الداعمة لاستهاك، للتغلب 
على اآلثار االقتصادية للفيروس)!(.
وللعلم جميع اإلجراءات التي قامت 

بتطبيقها دول العالم لضمان استمرارية 
النشاط االقتصادي والتعايش مع كورونا 

متشابهه بل هي واحدة كأنها الروشته 
الوحيدة إلنقاذ العالم من الركود.

اشار تقرير للبنك الدولي حول اآلثار 
االقتصادية لحائجة كورونا أن العالم 
أدرك أن تجاوز أي تحدي اقتصادي 
تحتاج إلى تنويع االستثمارات وعدم 

تركزها في منطقة معينة، خاصة وان 
عولمة االستثمارات، واعتماد العالم 

على عدد محدود من دول العالم لتوفير 
احتياجاتها من السلع أو الخدمات أو 
مواد الخام، منها الصين على سبيل 

المثال، تسبب في اصابة االقتصاد 
بنوع من التباطئ الشديد الذي تسبب 
في المعاناة من الركود وتراجع عجلة 

اإلنتاج، ثم اصبحت األوضاع أكثر 
صعوبة مع المعاناة من انتشار فيروس 

كورونا.
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ــا،  ــم انشــاءها خصيًص ــر منصــة ت ــا عب ــا ألكترونًي له
ولقــد كان عائــد هــذه المحاولــة مميــًزا للغايــة.. 

واختتــم ثامــر العزيــزي حديثــة قائــالً: البــد للقائميــن 
ــن  ــدًرا م ــم ق ــون لديه ــة أن يك ــة اإلنتاجي ــى العملي عل
المرونــة والتفكيــر االســتباقي فــي التعامــل مــع الســوق 
هــذه  كانــت  إذا  خاصــة  بــه،  المتعلقــة  واألجــواء 
ــت  ــتمراريتها لوق ــى اس ــارة إل ــم االش ــد ت ــواء ق األج

ــا. ــواء كورون ــل أج ــدد مث ــر مح ــل أو غي طوي

أون الين
ــد  ــي اح ــر ف ــر التصدي ــكري.. مدي ــف ش ــال عاط وق
مصانــع المفروشــات: لقــد توقــف حركــة التجــارة 
ــا  ــة كورون ــار جائح ــع انتش ــر م ــكل كبي ــة بش العالمي
ولــم تعــود إلــى ســابق عهدهــا حتــى اآلن، وهــو أمــر 
عانــت منــه المنشــأت الصناعيــة فــي العالــم ككل، 

ــا. ــة وحده ــوق المحلي ــي الس ــس ف ولي
ــا بالمشــاركة  ــل قمن ــي العم ــم االســتمرار ف ــى يت وحت
فــي كل المبــادرات المحليــة التــي قامــت بهــا الحكومــة 
المصريــة بهــدف تســويق مــا لدينــا مــن انتــاج، اضافــة 
إلــى االســتمرار فــي العمــل فــي األســاس، فمــا حــدث 
جعلنــا ال نفكــر فــي تحقيــق األربــاح قــدر القــدرة علــى 

مواصلــة العمــل.
وحتــى اآلن األمــور تســير دون توقــف ولكــن ليســت 
كمــا كانــت فــي الماضــي، ولكــن مــع عــودة النشــاط 
التجــاري فــي العالــم، هنــاك آمــال كبيــرة فــي اســتعادة 
أجــواء اإلنتــاج الســابقة ســريًعا، خاصــة وان كل 
التوقعــات تشــير إلــى أن هنــاك توقعــات الســتعادة 
ــف  ــكل مختل ــن بش ــرة أخــرى ولك ــا م ــرواج عالمًي ال
»أون اليــن«، وبالتالــي مــن يرغــب فــي االســتمرار 
عليــه ان يفكــر فــي العمــل بشــكل مختلــف، فمــن 
ــي  ــر ف ــرت بشــكل كبي ــا اث ــول أن كورون ــن الق الممك
تعديــل الفكــر االنتاجــي للعالــم بشــكل عــام، ومــن ثــم 
هنــاك تطــورات متوقعــة فــي الســوق العالميــة خــالل 
ــو  ــا ه ــي به ــب الرئيس ــيكون الالع ــة س ــرة القادم الفت
مجــال االتصــاالت والمعلومــات، والتــي مــن خاللهــا 
ســتكون هنــاك متاجــر عمالقــة ولكــن أون اليــن مــن 
الممكــن تســويق المنتجــات مــن خاللهــا واالفضــل 

ــم الســلعة فــي الوقــت والجــودة  ــادر عــن تقدي هــو الق
ــواء. ــى الس ــتهلك عل ــورد والمس ــبة للم المناس

امتصاص الصدمة
ــة صناعــة  ــس غرف ــد الســالم - رئي ــد عب ــد محم أك
ــاد  ــة باتح ــات المنزلي ــزة والمفروش ــس الجاه المالب
والمالبــس  الكمامــات  إنتــاج  إلــى  الصناعــات، 
الطبيــة الوقائيــة، ســاهم فــي امتصــاص قــدر كبيــر 
مــن الصدمــة التــي تعرضــت لهــا الصناعــة محليــا 
إثــر انهيــار مبيعــات المالبــس وإلغــاء  وعالميــا 
التعاقــدات التصديريــة، ومــا تبعهــا مــن توقفــات 

ــع. ــي المصان ف
طاقــات  المصريــة  المصانــع  امتــالك  مؤكــًدا 
فــي  الطلــب  لتغطيــة  تكفــي  هائلــة  إنتاجيــة 
ــون  ــة لتك ــك فرص ــريعا، وتمتل ــي س ــوق المحل الس
القماشــية  الكمامــات  وتصديــر  لتصنيــع  مركــزا 
ــا  ــا، الفت ــب عالمي ــي الطل ــل تنام ــي ظ ــا، ف خارجي
ــم  ــا لتقدي ــابق حالي ــة تتس ــركات العالمي ــى أن الش إل
أنظــار  لتجــذب  مبتكــرة  وأشــكال  تصميمــات 
المشــترين وتقــدم مزيــدا مــن الرفاهيــة والتميــز 
المصانــع  عليــه  تعمــل  مــا  وهــو  لمنتجاتهــم، 

حاليــا. المصريــة  والشــركات 

تعميق الصناعة
أكــد الدكتــور احمــد الســمري – اســتاذ االقتصــاد 
بجامعــة القاهــرة علــى ضــرورة التركيــز علــى تنفيــذ 
ــادة  ــي لزي ــع المحل ــق التصني ــج تعمي ــة برنام ومتابع
وإعــداد  المصريــة،  للمنتجــات  المضافــة  القيمــة 
برنامــج إصــالح هيكلــي لقطــاع الصناعــة يركــز 
علــى حــل مشــكالت الصناعــة بــدًءا مــن مرحلــة 
ــن  ــتفادة م ــر واالس ــاج والتصدي ــى اإلنت ــاء وحت اإلنش
ــي أعلنتهــا الحكومــة لجــذب اســتثمارات  ــز الت الحواف
ــع منتجــات ذات  ــة لتصني ــي الصناعــات التكنولوجي ف
ــا القطاعــات  ــي يخــدم به ــة والت ــة مرتفع ــة مضاف قيم
اإلنتاجيــة  المعــدات  مثــل  اآلخــرى،  الصناعيــة 
ــجية،  ــات النس ــة للصناع ــال الالزم ــبيل المث ــى س عل
ــتحداث  ــي واس ــم الفن ــام بالتعلي ــى االهتم ــة إل باإلضاف
مــدارس ومعاهــد فنيــة مؤهلــة لســوق العمــل تتناســب 
مــع أنــواع الصناعــات التــي تســعى مصــر لتوطينهــا 
وتحقيــق ميــزة تنافســية بهــا، وحــل مشــكالت منظومة 
النافــذة الواحــدة التــي تــم البــدء فــي تنفيذهــا بمصلحــة 
الجمــارك، والتــي لــم تحــل مشــكلة تأخــر مــدة اإلفراج 
ــة مــع  ــات المتعامل ــع الجه ــا بجمي الجمركــي، وربطه
الجمــرك، وتطويــر منظومــة النقــل البــري واالســتفادة 

ــع. ــل البضائ ــة نق ــي عملي ــة ف ــن الســكك الحديدي م

تتقدم مجلة »خيوط« بخالص العزاء إلى عائلة وأسرة »النساجون الشرقيون« في وفاة المغفور له بإذن هللا رجل الصناعة الكبير محمد فريد خميس، 
وهو القامة الوطنية العظيمة الذي قضى عمَره في خدمِة الوطن، عاشق لكل ذرٍة من ترابها الطاهر.

اسكنه هللا فسيح جناته
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اندونيسيا:
محاوالت إعادة "اإلنتعاش" للمنتجات النسجية

تأثــرت مســيرة الصناعــة واالقتصــاد فــي دولــة اندونســيا بجائحــة كورونــا جــراء توقــف حركــة التجــارة العالميــة، ممــا احــدث تراجعـًـا فــي مســتويات صادراتهــا 
مــن المنتجــات النســجية إلــى الســوق العالميــة، وهــو األمــر الــذي جعــل معظــم المنتجيــن يتجهــون بجــزء كبيــر مــن منتجاتهــم إلــى الســوق المحليــة فــي محاولــة 

للتغلــب علــى آثــار الجائحــة. 
ــن اســواق  ــم م ــار المســتوردين للمنتجــات النســجية اإلندونســية وأغلبه ــام كب ــث ق ــة، حي ــات التصديري ــب الطلب ــى المشــترون األجان ــة الجائحــة.. ألغ ــع بداي م
الواليــات المتحــدة وأوروبــا بإلغــاء أو تأجيــل الطلبــات بســبب عمليــات اإلغــاق، كمــا تعرضــت الســوق المحليــة للركــود، حيــث تــم تطبيــق عــدًدا مــن اإلجــراءات 
اإلحترازيــة منهــا إغــاق المتاجــر ومراكــز التســوق الحديثــة ومراكــز بيــع المابــس، بمــا فــي ذلــك أشــهر األســواق اإلندونســية وهــو »تانــاه أبانــج« فــي العاصمة 
جاكرتــا. واآلن..مــع مــا يمــر بــه العالــم مــن تخفيــف اإلجــراءات اإلحترازيــة والتــي أصبحــت تعــرف »بالتعايــش مــع كورونــا« فقــد اصبــح الســوق المحليــة هــو 
الحــل الســريع بالنســبة للصناعــة اإلندونســية، خاصــة وان مدينــة جاكرتــا وحدهــا تضــم قرابــة 30 مليــون نســمه، ممــا يعنــي أن هنــاك طلــب علــى المنتجــات 

النســجية ولكــن فــي انتظــار عــودة النشــاط وزيــادة المعــروض مــن المنتجــات. 

	 وفًقا للبنك الدولي: أي انخفاض بنسبة 1 في املائة في الناجت احمللي اإلجمالي للصني ·
يؤدي إلى انخفاض االقتصاد اإلندونيسي بنسبة 0.3 في املائة.
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وأكــدت جمعيــة مصنعــي المالبــس فــي جاكرتــا فــي بيــان لهــا أن هنــاك الكثيــر 
ــا،  ــة جــراء كورون ــت مــن الخســائر المتواصل ــة عان مــن الشــركات المصنع
ــع  ــا، خاصــة م ــن به ــب العاملي ــاء بروات ــا ال تســتطيع الوف ــذي جعله للحــد ال
ــا خــالل  ــاش م ــدوث انتع ــي ح ــل ف ــد كان األم ــات، ولق ــام للمبيع ــف الت التوق
المبــارك، إال أن حركــة  المبــارك وعيــد االضحــى  الفطــر  موســم عيــد 

ــن. ــاة المنتجي ــن معان ــة للحــد م ــن كافي ــم تك ــات ل المبيع

لغة األرقام
ــت باإلقتصــاد  ــي لحق ــرات الســلبية الت ــي حــول التاثي ــك الدول ــر للبن ــي تقري ف
ــي  ــى أن كل انخفــاض بنســبة 1 ف ــا، اشــار إل العالمــي جــراء جائحــة كورون
المائــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للصيــن ســيؤدي إلــى انخفــاض االقتصــاد 
اإلندونيســي بنســبة 0.3 فــي المائــة، وبالتالــي مــن المتوقــع أن يتســبب فيروس 
كورونــا فــي انخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي للصيــن بنســبة 2 فــي المائــة 

، ممــا يجعــل االقتصــاد اإلندونيســي يتراجــع بنســبة 0.6 فــي المائــة.
واشــار البنــك الدولــي إلــى التأثيــر الســلبي لبعــض منتجــات الصــادرات 
ــب  ــى الطل ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا يؤث ــة، مم ــذه الجائح ــراء ه ــية  ج اإلندونيس

علــى الصــادرات.
ــالل  ــاش خ ــجل أول انكم ــيا س ــمية أن اقتصــاد إندونيس ــات رس ــفت بيان وكش
ــا، ممــا  ــذ عشــرين عاًم ــى من ــع الثانــي مــن العــام الجــاري، للمــرة األول الرب
ــة بهــدف  ــة التحفيزي ــرار بعــض السياســات االقتصادي ــى اق ــة إل ــع الحكوم دف

ــار الســلبية للجائحــة. ــف اآلث تخفي
ــر  ــإن أكب ــيا ف ــي إندونيس ــة اإلحصــاء ف ــا هيئ ــي أصدرته ــات الت ــا للبيان ووفق
ــع  ــي الرب ــة ف ــبة 5.32 بالمئ ــش بنس ــيا انكم ــرق آس ــوب ش ــي جن اقتصــاد ف
ــام الماضــي،  ــرة نفســها مــن الع ــة مــع الفت ــام الجــاري مقارن ــي مــن الع الثان

ــام 1999. ــذ الع ــه من ــن نوع ــع م ــو أول تراج وه
الصــادارت مــن  الصــادرة حــول حركــة  الرســمية  ووفقــا لإلحصــاءات 
ــزة 8  ــس الجاه ــن المالب ــادرات م ــم الص ــغ حج ــد بل ــزة، فق ــس الجاه المالب
ــدرة 302  ــع ق ــام 2019، بتراج ــالل الع ــون دوالر خ ــارات و300 ملي ملي
مليــون دوالر عــن العــام 2018، حيــث حققــت الصــادرات فــي هــذا العــام 8 

مليــارات و620 مليــون دوالر.

لشركاء
األســوق الرئيســية لمنتجــات المنســوجات اإلندونيســية هــي الواليــات المتحــدة 
ــي  ــن )5.7 ف ــة( والصي ــي المائ ــان )10.08 ف ــة( والياب ــي المائ )32.87 ف

المائــة( وكوريــا الجنوبيــة )4.7 فــي المائــة(. 
ــن األقطــان  ــية للقطــن خاصــة م ــتوردة رئيس ــة مس ــيا دول ــد إندونيس ــا تع كم

األمريكيــة حيــث يفضــل المنتجــون المحليــون القطــن األمريكــي، وتقــوم 
ــة مــع  ــز التجــارة الثنائي ــه مــن أجــل تعزي ــج ل الحكومــة اإلندونيســية بالتروي
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــن م ــجلت واردات القط ــث س ــدة. حي ــات المتح الوالي
ــت  ــي الوق ــام 2018 ، وف ــي الع ــون دوالر ف ــغ 602 ملي مســتوى قياســي بل
نفســه تمثــل الســوق األمريكيــة المســتورد الرئيســي للمنتجــات النســجية بنســبة 

ــة. ــي المائ ــارب 50 ف تق

األجواء الراهنة
حاولــت الحكومــة اإلندونســية تخفيــف حــدة األجــواء الســلبية التــي تمــر 
ــا مــن خــالل توفيــر تشــجيع  بهــا الصناعــات النســجية جــراء جائحــة كورون
لتشــجيع  المجتمعيــة  المبــادرات  مــن  عــدد  وتنظيــم  المحليــة  المنتجــات 
االســتهالك، اضافــة إلــى تقنيــن وتســهيل التجــارة اإللكترونيــة كبديــل لتســويق 
ــدء فــي  ــر مــع ب ــى تســهيل اجــراءات التصدي ــة إل المنتجــات النســجية، اضاف
ــي  ــتوى العالم ــى المس ــروس« عل ــع الفي ــش م ــرف » بالتعاي ــا يع ــق م تطبي
ــة.. ــران التجاري ــوط الطي ــة وخط ــارة العالمي ــة التج ــودة حرك ــي ع ــال ف ممث

ــرة آالف  ــدى العش ــي تتع ــة - والت ــأت الصناعي ــة للمنش ــت الفرص ــا اتاح كم
منشــأة كبيــرة ومتوســطة يعمــل بهــا قرابــة المائتــي ألــف عامــل- لالســتمرار 
فــي العمــل واإلنتــاج شــريطة اإللتــزام بتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة 
والتباعــد الجســدي بيــن العمالــة مــع توفيــر الكمامــات ووســائل التعقيــم 
المناســبة لــكل منهــم. وهــو مــا جعــل المنشــأت الصناعيــة قــادرة علــى اإلنتــاج 
وإن كان بنســبة تقــارب 25 فــي المائــة مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة نظــًرا للتباطــئ 

ــة جــراء الجائحــة.. ــة والعالمي ــذي اصــاب األســواق المحلي ال
ووفقــا للتوقعــات الســائدة بيــن العامليــن فــي الصناعــة اإلندونســية فمــن 
ــار الســلبية  ــة اآلث ــا اإلنتاجي ــف مجاالته ــع أن تتجــاوز الصناعــة بمختل المتوق
ــام  ــه قي ــي حال ــك ف ــن، وذل ــل عــن العامي ــن تق ــرة ل ــي فت ــة ف للجائحــة العالمي
مــع  المنافســة  للصناعــة تضمــن »عدالــة  بإجــراءات حمائيــة  الحكومــة 
ــات  ــع المنتج ــة م ــة بالمقارن ــعًرا وتكلف ــل س ــي تق ــة« والت ــات األجنبي المنتج

المحليــة.
 )APSYFI( ــوط اإلندونســية ــاف والخي ــة منتجــي األلي ولهــذا طالبــت جمعي
باقــرار عــدًدا مــن اإلجــراءات العاجلــة ممثلــه فــي رفــع قيمــة الرســوم 
ــة  ــة بقيم ــوق المحلي ــات للس ــق المنتج ــع تدف ــواردات، لمن ــى ال ــة عل الجمركي
ــوى  ــل س ــل ال يمث ــذا الح ــة، وإن كان ه ــات المحلي ــن المنتج ــل م ــعرية اق س
»ُمســكن« لألجــواء الســلبية التــي تمــر بهــا الصناعــة، خاصــة وان الدراســات 
المحليــة اشــارت إلــى أن  اإلندونيســيين يشــترون 2 مليــون طــن مــن المالبــس 
ــغ الصــادرات 500 ألــف طــن ســنوًيا، ممــا يعنــي أنــه ال  ســنوًيا ، بينمــا تبل

ــام.  ــي بشــكل ت ــر واالســتهاللك المحل ــن حجــم التصدي ــة بي مقارن
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نانسي سالم مديرة التصدير في سالمتكس:

 technical textiles أحلم بأن نكون أحسن شركة
في مصر والشرق االوسط

هكــذا بــدأت نانســي ســالم مديــرة التصديــر فــي 
ســالمتكس وابنــه رجــال الصناعــة البــارز هانــي 
ســالم، واضافــت : مــع جــدي بــدأ الشــركة المعروفــة 
جســر  بمنطقــة  الحرفييــن  فــي  »ســالمتكس«  ب 
إلنتــاج  واحــدة  بماكينــة  البدايــة  كانــت  الســويس، 
الدانتيــل، واليــوم بلــغ عــدد الماكينــات أكثــر مــن 50 
ــر للخــارج  ــم التصدي ــة، ث ــم مصبغــة متكامل ــة ث ماكين
 Victoria’s والعمــل مــع مــاركات عالميــة مثــل
Marks & Spencer ، ولعــل أن  Secret و  
ــل  ــة يمث ــي الصناع ــي ف ــز لعائلت ــخ الممي ــذا التاري ه
بالنســبة لــي مســؤولية كبيــرة، ورغبــة فــي اســتكمال 
ــام بتطويــر جديــد فــي المســتقبل.  هــذه المســيرة والقي

البداية
كانــت  ســالم..  نانســي  قالــت  البدايــة  وحــول 
 Business & دراســتي فــي مجــال إدارة األعمــال
Management، وتحصلــت علــى كورســات فــي 
ــل،  ــات الدانتي ــة للماكين ــركة المنصع ــر الش كارل ماي
ــة لشــركات النســيج  ــر دورات تدريبي ــم توفي ــث يت حي
  Technicians الفنييــن  بإرســال  بمصانعهــم، 
للدراســة، ممــا جعلنــي اتعلــم طبيعــة عمــل الماكينــات 
ــرة  ــت لفت ــا عمل ــات بشــكل متكامل،كم ــواع الخام وان
الغرفــة  فــي  ســالمتكس  بشــركة  االلتحــاق  قبــل 
التجاريــة األيرلنديــة حيــث درســت فــي أحــد المعاهــد 
ــدة  ــب لم ــم ارســالي للتدري ــاك ت ــة، ومــن هن اإليرلندي

عاميــن فــي إمــارة دبــي، ثــم العــودة والعمــل فــي 
مصــر مــع والــدي فــي مجــال النســيج، حيــث أعمــل 

ــا. ــركة هن ــي الش ــوام ف ــة أع ــة الثالث ــذ قراب من
ــركة  ــر بالش ــن تطوي ــه م ــت ب ــذي قام ــا ال ــول م وح
العــودة مــن الخــارج، قالــت نانســي ســالم:  بعــد 
ــم لســعر  ــرار التعوي ــى مصــر كان ق عندمــا عــدت إل
الســوق  وكان  بالفعــل،  تطبيقــه  تــم  قــد  الصــرف 
جاذًبــا بشــدة للمســتوردين األجانــب، وكان العمــل 
فــي الشــركة أكثــر فــي مجــال الدانتيــل، ووجــدت 
أن التوجــة للتصديــر ســيكون أكثــر ربحيــة، وأســرع 
فــي دورة التشــغيل، ومــن هنــا قمــت بالتركيــز علــى 
التصديــر وتشــاركنا مــع شــركة ايطالــي واخــرى مــن 

ــاج  ــد بإنت ــت للج ــة كان ــي »ســامتكس«.. البداي ــذا الصــرح الصناع ــي ه ــع ف ــل الراب ــي الجي ه
الخيــوط وصباغتهــا والتخصــص فــي الدانتيــل خــال العــام 1936،ومــع اســتمرار تتابــع األجيــال 
ــي  ــت الراهــن يعمــل ف ــي الوق ــح ف ــى اصب ــدة، حت ــة الجدي ــد مــن المجــاالت الصناعي ــت العدي اضيف
مجــاالت متعــددة منهــا انتــاج المنســوجات التقنيــة، باإلضافــة إلــى مصنــع لانجيري.وعندمــا بــدأ 
الجــد فــي انتــاج الدانتيــل كان اســم الشــركة دانتيلينــا وكان االنتــاج للســوق المحليــة، قمــاش فقــط 
دون الصباغــة، حتــى تــم إنشــاء شــركة أخــرى تــم مــن خالهــا إجــراء تطويــر شــامل ونظــام جديــد 

ــا.. ــا أو إداريً للعمــل ســواء انتاجيً



ــروع،  ــذا المش ــن ه ــؤولة ع ــا المس ــت أن ــا وكن النمس
ومعهــم قمنــا بالتصديــر لمــاركات عالميــة شــهرية 
اعــداد  فــي  بدأنــا  كان  ثــم  ألمانيــا وأوروبــا.  فــي 
رســومات »كوليكــش« كامــل لمنتجاتنــا وعرضــه 
ــا  ــري، وتعلمن ــة بالالنجي ــارض المتخصص ــي المع ف
كيــف يمكــن ان نقــدم انفســنا كمؤسســة انتاجيــة للســوق 

ــي. ــكل مثال ــا بش ــدم افكارن ونق
نمتلــك  كنــا   .. ســالم  للنانســي  والــكالم  وللحقيقــة 
ــاج النظــام  ــا نحت ــا كن ــغيل ولكنن Know How كتش
system ال fine tuning بهــدف ضبــط نظــام 
الجــودة Quality system ، حتــى يتفهــم العمــالء 
اننــا نطبــق نفــس الخطــوات المطبقــة لديهــم فــي 
منهــم  كل  يســتطيع  وبالتالــي  غيرهــا،  أو  أوروبــا 
ــات خاصــة بهــم. ــة اي طلبي ــا فــي تلبي االعتمــاد علين

ومــع الوقــت اصبــح االهتمــام األول للمصنــع هــو 
الســوق  فــي  كانــت  والبدايــة  للخــارج،  التصديــر 
ــل  ــي عمي ــب ف ــت نرغ ــك الوق ــي ذل ــا ف التركي،وكن
جــودة  مســتوى  نقــدم  واننــا  اســتراتيجي، خاصــة 
متميــز ونحــن اقــرب لهــذه الســوق بالمقارنــة مــع 
اآلخريــن، وهــو مــا حــدث بالفعــل حيــث تعاقــد معنــا 
الجــودة  مميــزات  بســبب  كبيــرة  بســرعة  العميــل 
ــات  ــة الطلبي ــى تلبي ــدرة عل والقــرب مــن الســوق والق

ــم. ــت مالئ ــي وق ف
ــدد  ــاك ع ــع كان هن ــي المصن ــي ف ــل عمل ــم.. قب وللعل
قليــل مــن العمــالء الذيــن يتحصلــون علــى احتياجاتهــم 
اإلنتاجيــة، واآلن اصبــح لدينــا عــدد مناســب مــن 
ــوم  ــا نق ــة، جعلتن ــاركات العالمي ــار والم ــالء الكب العم
ــا  ــال لدين ــبيل المث ــى س ــا، فعل ــع تماًم ــر المصن بتغيي
اآلن 15 ماكينــة تعمــل لصالــح عميــل واحــد وول 
مــارت، و5 ماكينــات لشــركة PVH التــي تصنــع 
Calvin Klein و Warners  وأكثــر مــن ماركــة 
أخــرى و 5 ماكينــات تعمــل لـــ Panty  فــي تركيــا.

مرحلة الوصول إلى الثقة..!
ــي  ــارج وف ــي الخ ــل ف ــة العم ــا لتجرب ــول تقييمه وح
مصــر ومــا الــدروس المســتفادة مــن ورائهمــا.. قالــت 

ــن  ــوف م ــدي تخ ــارج كان ل ــي الخ ــالم: ف ــي س نانس
ــي  ــب ف ــؤولي المكت ــام مس ــة، إال أن قي ــي العملي حيات
الخــارج شــجعوني علــي افتتــاح قطــاع جديــد، وتحمــل 
مــن  فــي عــدد  اشــارك  ممــا جعلنــي  مســؤوليته، 
الفعاليــات مــع مســؤوليه، ممــا منحنــي الثقــة وتعلمــت 
التصديــر  واجــراءات  النــاس  مــع  اتعامــل  كيــف 
وكيفيــة فتــح اســواق جديــدة وإيجــاد عمــالء، وعندمــا 
حضــرت إلــى مصــر قمــت بتطبيــق مــع تعلمتــه 

بالخــارج.
واعتقــد ان والــدي هــو الســبب فيمــا تحقــق مــن نجاح، 
فهــو شــخصية متفتحــة ومتطــور للغايــة، لهــذا العمالــة 
ــة  ــع يــرون ان ســالمتكس مدرســة متكامل فــي المصن
ــا  ــط كك، كم ــرق األوس ــي الش ــا ف ــل له ــد مثي اليوج
انــه يمتلــك الشــغف بحًثــا عــن الجديــد، والســعى إلــى 
ــات  ــن فني ــه م ــا يضم ــل بم ــكل كام ــل بش ــان العم اتق

مهمــا كانــت..
ــي مجــال المنســوجات  ــل ف ــا مســيرة العم ــذا بدأن وله
ال  مجــال  وهــو   Technical textiles التقنيــة، 
ــة  ــط المنتج ــركات فق ــا 5 ش ــر تقريب ــه الكثي ــل ب يعم
ــفيات  ــوجات للمستش ــاج المنس ــوم بإنت ــا نق ــه، وحالًي ل
وليــس  االســتخدام  إلعــادة  قابــل   reusable
وهــذا  واحــدة  مــرة  لالســتعمال   disposable

ــاش 100  ــوم بغســل القم ــرة ونق ــاج لدراســة كبي يحت
ــل بإجــراء ابحــاث  ــوم بعم ــج ونق ــة النتائ ــرة لمعرف م
ــي الشــرق  ــدة ف ــا قســم المايكروبيولوجــي الوحي ولدين
  particle filtration االوســط..كما نمتلــك جهــاز
الــذي يحلــل كفــاءة نســيج الكمامــات وعــدم نفــاذ 
الفيروســات مــن خاللــه، وهــو فــي ذاتــه اختــراع غيــر 
مســبوق، وامتــالك ســالمتكس لــه يشــير إلــى أننــا ال 
ــي  ــه ف ــتعانه ب ــد واالس ــن الجدي ــث ع ــن البح ــل ع نم

تطويــر وتقديــم االفضــل لعمالئنــا. 

البوركيني
وحــول العمــل فــي البوركينــي للمحجبــات، قالــت 
ــاج  ــي انت ــب ف ــا ارغ ــوام وان ــن أع ــالم: م ــي س نانس
اقمشــة للمحجبــات، حيــث أرى أنهــم يرتــدون طبقتيــن 
أو أكثــر وهــذا يؤثــر علــى الــرأس ويــؤدي إلــى 
ســقوط الشــعر خاصــة فــي ظــل الحــر والرطوبــة 
المرتفعــة، ومــن هنــا فكــرت فــي انتــاج حجــاب 
رياضــي، والــذي يجعــل المــرأة ال تشــعر انهــا ترتــدي 

ــها. ــوق رأس ــيئا ف ش
وكانــت الفكــرة مــن خــالل التعــرف علــى ســيدة 
ــى  ــداس حضــرت إل ــي ادي ــة ف ــل مصمم ــة تعم ألماني
مصــر وكانــت تريــد تنفيــذ الفكــرة وألتقيــت بهــا فــي 
ــات  ــذ واإلمكان ــة التنفي ــة كيفي ــت مناقش ــركة وتم الش
الكوليكــش  تصميــم  تــم  الفــور  وعلــى  والرؤيــة 
متقدمــة  علميــة  بخبــرات  االســتعانة  وتــم  ككل، 
ــع  ــى م ــه حت ــي مكان ــت ف ــاب ثاب ــون الحج ــى يك حت
الحركــة والجــري، وأضافــة كل المعالجــات الخاصــة 
باألقمشــة فــي ســالمتكس لتحمــي مــن أشــعة الشــمس، 
والوصــول لســرعة للجفــاف وخفــض درجــة حــرارة 
الجســم بمقــدار درجتيــن، وهــي المميــزات التــي تنفرد 
بهــا منتجاتهــا فــي هــذا المجــال عــن أي منتجــات 
أخــرى مماثلــة، خاصــة وأن النمــو المتزايــد إلعتنــاق 
ــركات  ــن الش ــد م ــت العدي ــم، دفع ــي العال ــالم ف اإلس
العالميــة لالهتمــام بمالبــس المحجبــات مثــل اديــداس 
و نايــك ممــا يعكــس أن كل الشــركات تــرى أن هــذا 
التعــداد الكبيــر يحتــاج مزيــد مــن االهتمــام والتركيــز.

حلم للمستقبل
لـ"خيــوط"  حديثهــا  ســالم  نانســي  واختتمــت 
 Technical شــركة  أحســن  نكــون  بــأن  أحلــم 
ــط، خاصــة  ــرق االوس ــي مصــر والش textiles ف
االنتاجيــة  واإلمكانــات  الخبــرات  نمتلــك  واننــا 
التــي تجعلنــا افضــل مــن اإلتــراك فــي صناعــة 
الدانتيــل، وغيرهــا، ونمتلــك القــدرة علــى تقديــم 
ــع  ــي المصن ــع ف ــم بالتوس ــا أحل ــا، كم األفضــل دائًم
بشــكل مســتمر ســواء مــن حيــث عــدد الماكينــات أو 
اإلنتــاج، خاصــة واننــا قادريــن علــى تقديــم الســعر 
ــرة  ــات المبتك ــة والتصميم ــودة العالي التنافســي والج

بدقــة وكفــاءة عاليــة.
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معارض

مفكرة

12 - 15 يناير هايمتكستيل 2021 – فرانكفورت، 
المانيا – المعرض التجاري الدولي للمنازل 

والمنسوجات
Heimtextil 2021 – Frankfurt, Germany - 

International trade fair for home textiles.
Tel.: +49 69 75 75-52 66

meike.kern@messefrankfurt.com
heimtextil@messefrankfurt.com

www.heimtextil.messefrankfurt.com

16 – 18 يناير تكس ستيل 2021 – الدنمارك 
- تجارة التجزئة في االقمشة والخيوط والتطريز 

واالكسسوارات وغيرها.
Tex-Stil 2021 – Denmark - The Fair 
applies to the retail business within 

fabrics, yarns, embroidery, accessories..
Tel.: +45 4589-1277
Fax: +45 4589-1244

dorte@nord-fair.dk
www.nord-fair.dk

17 – 19 يناير اس جي اي دبي 2021 – 
االمارات العربية المتحدة – الطباعة الرقمية

SGI DUBAI 2021 – UAE
Digital Printing Executive

Tel.: +971 3434 5777
Mobile: +971 50 64 527 52

mohammad@iecdubai.com
www.signmiddleeast.com

19 – 20 يناير بريميير فيجين نيويورك 2021 – 
الواليات المتحدة االمريكية - موضة

Premiere Vision New York 2021
USA

Fashion
Tel.: +33 )0(4 72 60 65 00

c.bonnet@premierevision.com
www.premierevision-newyork.com

22 – 25 يناير هوز نيكست 2021 – فرنسا – 
معرض األزياء الدولي الرائد للمابس النسائية في 

أوروبا
Who’s Next 2021 – France

The leading international fashion trade 
show for womenswear in Europe

Tel.: +33 )0(1 40 13 74 83
info@whosnext.com
www.whosnext.com

25 – 27 يناير تكس ستايل اكسبو 2021 – 
الجزائر – المعرض الدولي للمنسوجات والجلود 

والمابس والمعدات.
TEXSTYLE-EXPO 2021 – Algeria

The international exhibition for textile, 
leather, apparel and equipment.

Tel.: +213 41 745 563
Mobile: +213 560 18 86 51

sales@textyle-expo.com
www.textyle-expo.com

1 – 4 فبراير تكس ورلد باريس 2021
فرنسا - منسوجات

Texworld Paris 2021
France
Textiles

visitorservice@france.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com

4 – 6 فبراير يارن فابريك اند اكسيسوريس تريد 
شو 2021

الهند
غزل واقمشة

Yarn, Fabric & Accessories
Trade Show 2021

India
Yarn & Fabric

Tel.: +91- 981087214, 9212707924
info@yfatradeshow.com
www.yfatradeshow.com

7 – 8 فبراير اندكس كيدز وير 2021
بريطانيا

فاشون اطفال 
INDX Kidswear 2021

UK
Kids Fashion

Tel.: 0121 683 1415
kidswear@indxshow.co.uk

www.indxshow.co.uk

01.2101.2102.21

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.
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على مدار خمسون عامًا
تقدم شركة الغربية للكيماويات أفضل

األصـبــــــاغ – الكيماويـــــات – المـــواد المساعـــدة
لعمالئها في صناعة النسيج في مصر

Head Office: 5th Settlement, New Cairo, Egypt.
Tel: 0100-800-0326 / 0122-211-9188
www.foudagroup.com

احدي شركات

The Dyestuff Company

http://www.foudagroup.com


http://www.foudagroup.com


25اكتوبر 2020 | خيوط

22 – 25 فبراير سي بي ام موسكو 2021
روسيا

اتجاهات الموضة العالمية
CPM - COLLECTION PREMIERE 

MOSCOW 2021
Russia

International fashion trends
Tel.: +7 )495( 955 91 99

StenzelT@messe-duesseldorf.ru
www.cpm-moscow.com

11 – 13 مارس انترداي اند تكستايل برينتينج 
أوراسيا 2021 – تركيا – كيماويات النسيج 

وتقنيات الطباعة الرقمية
Interdye & Textile Printing Eurasia 2020

Turkey - Textile Chemicals & Digital 
Printing Technologies

Tel.: +90 )0212( 324 00 00
Fax: +90 )0212( 324 37 57

sales@artkim.com.tr
www.interdyeprinting.com

21 – 23 مارس لندن بريدال فاشون ويك 2021
بريطانيا - مابس الزفاف ومابس المناسبات 

واإلكسسوارات
London Bridal Fashion Week 2021

UK – The Bridal wear, occasion wear, 
and accessories

Tel.: +44 )0(7718 780 880
wendy@bridal-uk.com

www.londonbridalweek.com

30 مارس – ا أبريل اندو انترتكس 2021 – 
اندونيسيا - الحدث األكبر واألكثر نفوذاً في صناعة 

المنسوجات والمابس في جنوب شرق آسيا
INDO INTERTEX 2021 – Indonesia - The 

biggest and the most influential event in 
the textile and garment industry of South 

East-Asia
Tel.: 62-21-22604789
Fax: 62-21-29135647
www.indointertex.com

03.2103.21 02.21
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معارض

المعارض االفتراضية "اسلوب ديجيتال" لتسويق 
المنتجات الصناعية والمعلومات التجارية

خيوط

آلية جديدة
معــارض الواقــع االفتراضــي تعــد آليــة جديــدة ستســمح 
لــكل مــن العارضيــن والعمــالء علــى حــد ســواء 
ففــي  المنتــج بطريقــة ممتعــة ومبيتكــرة،  بتجربــة 
المعــارض االفتراضيــة فانــه يمكــن متابعــة المعــرض 
لعــدد ال حصــر لــه، وبفضــل الواقــع االفتراضــي 
يمكــن عقــد المؤتمــرات أو المعــارض أو غيرهــا مــن 
ــة  ــع إمكاني ــزوار، م ــن ال ــر م ــع عــدد كبي االنشــطة م

ــدث. ــي الح ــة ف ــاركة الفعال ــتماع  والمش االس
ويكــون هنــاك اجــراءات وخطــوات محــددة للمشــاركة 
فــي المعــارض والمؤتمــرات االفتراضيــة يتــم االعالن 
عنهــا كل حســب الجهــة المنظمــة للحــدث. ويتيــح 
التســجيل فــي المعــارض والمؤتمــرات االفتراضيــة 
توفيــر قاعــدة بيانــات كبيــرة للمشــاركين فــي المعــرض 
والزائريــن، ويتــم تحديــث وهــذه اليبانــات باســتمرار، 

ــة  ــن األجنح ــات ع ــر معلوم ــا توفي ــح ايض ــي تتي والت
ــوب التركيــز عليهــا  ــارة والمجــاالت المطل األكثــر زي
وغيرهــا مــن المعلومــات الهامــة للمنظميــن وبنــاء 

ــة.  ــدورات الالحق ــي ال ــا ف ــم مراعاته ــا يت عليه

تقييم المعارض االفتراضية
ــن  ــك الذي ــإن أولئ ــا، ف ــا افتراضًي ــم معرًض ــا نقي عندم
ــات  ــتخدمون التطبيق ــن يس ــرات والذي ــون المؤتم يدخل
والمنتجــات  بالخدمــات  المهتمــون  األشــخاص  هــم 
بــدالً مــن جميــع الفضولييــن الذيــن يجتــازون الجنــاح، 
قائمــة  علــى  كاملــة  ســيطرة  هنــاك  أن  والميــزة 
الحاضريــن والتطبيــق والتجربــة سيســتمر اســتخدامها 

ــدود. ــدون ح ب
ــه  ــاركة ب ــذه والمش ــن تنفي ــرض االفتراضــي يمك المع
بواســطة أي جهــاز كمبيوتــر لديــه اتصــال باإلنترنــت 

ــه  ــدة تســمح ل ــات جي ــون بمواصف واســع النطــاق ويك
بالدخــول للمعــرض، وسيســهل المعــرض االفتراضــي 
المشــاركة للعديــد مــن المهتميــن بالمجــال النــه ال 
يســتلزم الســفر أو االنتقــال الفعلــي لمــكان المعــرض، 
وبالتالــي ســيزيد عــدد المشــاركين ممــن ال يمكنهــم 
الســفر ســواء لظــروف ماديــة أو غيرهــا، كمــا يمكــن 
الهواتــف  بواســطة  االفتراضــي  المعــرض  زيــارة 
الذكيــة وليــس فقــط اجهــزة الكمبيوتــر ســواء المكتبيــة 
desktop أو المحمولــة الالبتــوب laptop ، وبهــذه 
ــن  ــي م ــدر ال نهائ ــى ق ــن الحصــول عل ــة يمك الطريق
التجــارب والمحتــوى ومقاطــع الفيديــو فــي تجربــة 

ــب. ــزل أو المكت ــن المن ــال م ــورة دون انتق مغم
يتيــح ايضــا المعــرض االفتراضي المشــاركة المباشــرة 
فــي النــدوات ويمكــن تلقــي األســئلة فــي الوقــت الفعلــي 
ــر  ــئلة األكث ــار األس ــاعده اختي ــدم أو مس ــن للمق ويمك

معارض

ــن المجــاالت  ــا م ــي أي ــد ف ــة الجدي ــة لمتابع ــة رائع ــارض طريق ــد المع تع
ســواء أكانــت خدميــة أو منتجــات، خاصــة إذا كانــت هنــاك جهــه مــا ســواء 
تابعــة للقطــاع العــام أو الخــاص تمتلــك القــدرة علــى الجمــع بيــن العمــاء 
ــم مــن  ــة محــددة، يت ــرة زمني ــي فت ــف القطاعــات والمشــترين ف مــن مختل
خالهــا توفيــر كافــة الخدمــات اللوجســتية ســواء ممثلــة فــي مســاحة 
العــرض أو األخــرى المخصصــة للقــاءات الجانبيــة للعارضيــن والــزوار أو 
التــي يتــم تخصيصهــا إلنعقــاد النــدوات والفعاليــات المختلفــة التــي تتعلــق 
ــة المشــاركين ســواء  ــى مطالب ــة إل بطبيعــة الحــال بمجــال المعرض..اضاف
أكانــوا زوار أو عارضيــن بالســفر مــن مــكان ألخــر وقضــاء ثاثــة أو اربعــة 

أيــام بيــن المطــارات والفنــادق والتحويــات.
اآلن .. يمكــن المشــاركة بالحضــور أو عــرض المنتجــات أو الخدمــات 
وانــت تجلــس فــي مكتبــك أو المنــزل، وذلــك مــن خــال »المعــارض 
االفتراضيــة« والتــي يمكنهــا التقريــب بيــن البائعيــن والمشــترين باســلوب 
وطريقــة مختلفــة، ودون أي عوائــق مــن أي نــوع، فمثــا توجــد صناعــات 
او مجــاالت تســتلزم نقــل معــدات باحجــام كبيــرة وقــد يكــون هــذا صعبــا فــي 
الواقــع الفعلــي وان امكــن نقلهــا فقــد ال تســمح المســاحة المتاحــة بتركيبهــا 

ولكــن الواقــع االفتراضــي يســمح بتقديــم كل ذلــك.



إثــارة لالهتمــام واإلجابــة عليهــا فــي الوقــت الحقيقــي.
وفــي حالــة وجــود أكثــر مــن نــدوة فــي نفــس الوقــت 
يمكــن اختيــار األكثر اهمية لعرضها مباشــرة وتســجيل 
باقــي النــدوات وتقديمهــا للجمهــور فــي وقــت الحــق، 
وإضافــة مــواد مثيــرة لالهتمــام لبعــض الحاضريــن. 

موائد مستديرة
الضيــوف  بيــن  التواصــل  عمليــة  أجــل  ومــن 
ــتديرة  ــد مس ــم موائ ــن تصمي ــن الممك ــن، م والعارضي
للضيوف،فيمــا  تفاعــل  وأدوات  عــرض  ولوحــات 
الممكــن تصميــم  مــن  المنتجــات،  بعــرض  يتعلــق 
منصــات افتراضيــة يمكــن زيارتهــا كمتفــرج؛ أو تقديــم 
المــادة حتــى يتمكــن المشــارك مــن تجربــة اســتخدامها 

ــم. ــي أيديه ــت ف ــو كان ــا ل كم
ــن  ــع المهنيي ــائع جم ــن الش ــة م ــارض العادي ــي المع ف
المهتميــن بالصناعــة أو مشــاركة وإطــالق أحــدث 
منتجــات التكنولوجيــا، يمكــن تحقيــق نفــس النتيجــة من 
خــالل الواقــع االفتراضــي باســتثمار أقــل بكثيــر، حيث 
يمكــن للمشــاركين مــن أي مــكان فــي العالــم الوصــول 
إلــى المعرفــة لتوفيــر الوقت والمــال وحفــظ المعلومات 

الكاملــة عــن الــزوار فــي وقــت واحــد.

ترجمة فورية
توفيــر  االفتراضيــة  المعــارض  فــي  أيضــا  يمكــن 
الترجمــة الفوريــة لعــدة لغــات وليــس لالنجليزيــة فقــط 
ــيات  ــاركة جنس ــح مش ــا يتي ــيوًعا مم ــر ش ــي األكث وه
مختلفــة حيــث يمكــن الوصــول إلــى مناطــق جغرافيــة 
أو  بالفعــل  المســجلة  المعرفــة  توصيــل  أو  بعيــدة، 
 Facebook ، Instagram ، بــث مباشــر عبــر
Zoom ، إلــخ. وبهــذه الطريقــة يمكننــا الوصــول إلــى 
عــدد أكبــر مــن النــاس، علــى أي مســافة وبــدون تمييــز 

ــي. مهن
ميــزة أخــرى هــي أن مقدمــي العــروض لديهــم أيًضــا 
جــدول زمنــي ضيــق وليــس مــن الســهل حجــز وقتهــم 
ــث  ــع الب ــن م ــبًقا، ولك ــك مس ــام بذل ــم القي ــو ت ــى ل حت
قــد يســتغرق األمــر بضــع ســاعات  االفتراضــي، 

ــن أو  ــة بيومي ــي الخــاص مقارن خــارج الجــدول الزمن
ــادي. ــة للوجــود الم ــام مطلوب ــة أي ثالث

القدرة على التفاعل
ومــن المتوقــع إن تكــون القــدرة علــى التفاعــل بطريقــة 

جديــدة مــع المــواد والمنتجــات والمواقــف المقدمــة 
تجعــل هــذه األحــداث ال ُتنســى.ويضاف إلــى ذلــك 
القــدرة علــى الحصــول على تجربــة المنتــج أو المعرفة 
الواقــع  نظــارات  مــن خــالل  التدريبيــة  المــواد  أو 
ــز  ــن التركي ــا يحســن م ــر مم االفتراضــي أو الكمبيوت
بالعالمــة  والوعــي  المنقولــة  بالمعرفــة  واإللتــزام 

التجاريــة.
ــق  ــزز المطب ــع االفتراضــي أو المع باختصــار.. الواق
علــى األحــداث ليــس جديــًدا فحســب ، بــل لــه اســتخدام 
غيــر محــدود تقريًبــا. ويعــد اســتثماًرا حيــث أنهــم 
يتلقــون مزايــا تجاريــة ويمكنهــم اســتخدامه الحًقــا فــي 

أنشــطة المبيعــات الخاصــة بهــم.
بــدأت الكثيــر مــن الشــركات والمنظمــات االتجــاه الــى 
الواقــع االفتراضــي لتنظيــم المعــارض أو النــدوات 

ــال ال الحصــر: ــى ســبيل المث وعل
•	IKEA

www.ikea.com المعرض اإلفتراضي

•	WTiN
المعرض التجاري االفتراضي البتكار المنسوجات 

والمالبس في الفترة من 15 الى 30 اكتوبر 2020
www.wtin.com

•	Textile Society of America
Virtual Exhibitions and Events

May 2020
www.textilesocietyofamerica.org

•	VIRTUAL TEXTILE EXHIBITION
www.textileexcellence.com

في الفترة من 21 – 26 سبتمبر 2020 
ويضم المجاالت : آالت وتكنولوجيا النسيج - ألياف 
وخيوط - األقمشة والمالبس - المنسوجات المنزلية 

- المنسوجات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية 
- األصباغ والكيماويات - التشطيبات المضادة 

للميكروبات

املعرض االفتراضي ميكن تنفيذه 
واملشاركة به بواسطة أي جهاز 

كمبيوتر لديه اتصال باإلنترنت واسع 
النطاق ويكون مبواصفات جيدة 

تسمح له بالدخول للمعرض

https://www.ikea.com/sa/ar/stores/virtual-store-pub4e045960
https://www.wtin.com/
https://textilesocietyofamerica.org/10052/virtual-exhibitions-and-events-may-2020
http://www.textileexcellence.com
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د. محمد امليداني
أستاذ مساعد في قسم هندسة املواد باجلامعة األملانية بالقاهرة

الشريك التنفيذي ملكتب اإلستشارات إنتكسيف
info@intexive.com | www.intexive.com

فنية

مقاالت

الصندوق األسود لألقمشة غير المنسوجة

مــع تفشــي فيــروس كورونــا واالنفجــار فــي الطلــب علــى األقمشــة غيــر المنســوجة الســتخدامها فــي التطبيقــات الطبيــة والوقائيــة ، أصبــح مــن المهــم للغايــة 
أن يكــون لدينــا فهــم واضــح لمــا هــى بالفعــل األقمشــة غيــر المنســوجة؟ 

وفقــا لـــ INDA ، رابطــة صناعــة االقمشــه غيــر المنســوجة فــي أمريــكا الشــمالية ، يمكــن تعريــف األقمشــة غيــر المنســوجة بأنهــا »قمــاش او شاشــة 
مرتبطــة ببعضهــا البعــض بواســطة أليــاف أو خيــوط متشــابكة ،و يتــم ذلــك مــن خــال عمليــات ميكانيكيــة اوحراريــة وأوكيميائيــة. و تصنــع مباشــرة مــن 

أليــاف منفصلــة أو مــن فيلــم مــن الباســتيك أو الباســتيك المصهــور.

فــي  المســتخدمة  التقليديــة  األقمشــة  عكــس  علــى 
غيــر  األقمشــة  فــإن   ، والمالبــس  المفروشــات 
المنســوجة عبــارة عــن أقمشــة مصممــة هندســياً ، 
وهــي مصممــة ألداء وظيفــة محــددة ، غالبــاً مــا تكون 
تقنيــة. عــالوة علــى ذلــك ، يتــم تصنيــع األقمشــة غيــر 
المنســوجة مــن خــالل عمليــة مــن خطــوة واحــدة 
مــن األليــاف إلــى القمــاش مباشــرًة ، ممــا يــؤدي 
إلــى اإلســتغناء عــن خطــوة الغــزل )مــن األليــاف 
ــى  ــاج إل ــة اإلنت ــل تكلف ــي تقلي ــوط( ، وبالتال ــى الخي إل
ــاج  ــة النت ــة فعال ــة ذات تكلف ــك األقمش ــل تل ــد يجع ح

منتجــات ذات االســتخدام الواحــد.

مجوعة واسعة من التطبيقات
ــر  ــم اســتخدام األقمشــة غي ــت الحاضــر ، يت ــي الوق ف
ــات ،  ــن التطبيق ــعة م ــة واس ــي مجموع ــوجة ف المنس
ــة  ــن األقمش ــة م ــيوعاً المصنوع ــات ش ــر المنتج وأكث

ــاً لـــ INDA هــي ؛ ــر المنســوجة وفق غي
• حفاضات األطفال ذات االستخدام الواحد	
• الفوط الصحية والسدادات القطنية	
• األغطيــة المعقمــة وغطــاء الــرأس و العبــاءات 	

االســتخدام  ذات  الطبيــة  والســتائر  واألقنعــة 
الواحــد

• مناديل مبللة و جافة )وايبس(	
• حشو و بطانة المالبس	
• أقمشة ظهر السجاد وحشو التنجيد 	

• أغطية الجدران و العوازل	
• األغطية الزراعية 	
• فــي صناعــه ارضيــات 	 المســتخدمه  اقمشــه 

الســيارات
• مرشحات )فالتر(	
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• منتجات التسقيف )العوازل المأية(	
• األقمشة الهندسية المدنية / التكسية األرضية	

أنواع مختلفة و طرق تصنيع متعددة
أداء  معاييــر  و  متطلبــات  لــه  تطبيــق  كل  لكــن  و 
مختلفــة، هــذا يعنــي أن األقمشــة غيــر المنســوجة 
ليســت نــوع واحــد بــل أنــواع متعــددة، تختلــف أنــواع 
ــى  ــاًء عل ــر بن ــكل كبي ــوجة بش ــر المنس ــة غي األقمش
عمليــة التصنيــع الخاصــة بهــا. ومــن ثــم ، يمكــن 
تشــكيل  عمليــات  مــن  كل  طريــق  عــن  تصنيفهــا 

الشاشــة و تعشــيقها.

تشكيل الشاشة
فــي جميــع طــرق تشــكيل شاشــة  األقمشــة غيــر 
المنســوجة، يتــم فــرش األليــاف علــى ســطح لتشــكيل 
ــى ســطح  ــا عل ــبكة وتغذيته ــي ش ــا ف ــبكة أو تكثيفه ش
ــو  ــة ه ــن الشاش ــن تكوي ــي م ــرض الرئيس ــل. الغ ناق
ــة  ــة ثنائي ــى شــبكة رقيق ــاف األساســية إل ــل األلي تحوي
األبعــاد أو شــبكة ســميكة وثالثيــة األبعــاد، والتــي 
ــاك ثــالث طــرق  ــي. هن ــر مقدمــة للقمــاش النهائ تعتب
 ،Drylaid رئيســية لتشــكيل الشاشــة ؛  تشــكيل جــاف
بالبثــق  وتشــكيل   ،Wetlaid رطــب  تشــكيل 
ــة  Spunlaid. تنشــأ طــرق تشــكيل الشاشــة المختلف
ــال ،  ــى ســبيل المث ــة ، عل هــذه مــن صناعــات مختلف
التشــكيل الرطــب مــن صناعــة الــورق ، والجــاف مــن 

ــر. ــق البوليم ــن بث ــق م ــزل، والبث ــة الغ صناع

Drylaid تشكيل جاف
تشــبه التشــكيل الجــاف إلــى حــد كبيــر عمليــة التلبيــد 
ــة كــرد لتشــكيل  ــم اســتخدام ماكين ــث يت ــة ، حي القديم
ــا   ــم تلبيده ــي يت ــة، والت ــة منخفضــة الكثاف ــة هش شاش
ــي  ــس والحــرارة. ف ــة والكب ــا باســتخدام الرطوب الحًق
تشــكيل الشاشــة الجافــة ، يتــم كــرد األليــاف أو ونقلهــا 

باســتخدام تيــار الهــواء ثــم يتــم تعشــيقها ميكانيكًيــا أو 
ــا. ــا أو كيميائًي حرارًي

Wetlaid تشكيل رطب
صناعــة  الرطــب  المنســوج  غيــر  القمــاش  يشــبه 
ــي  ــرة ف ــاف القصي ــتيت األلي ــم تش ــث يت ــورق ، حي ال
المــاء ثــم تكثيفهــا علــى ســيرمكِثف لتشــكيل الشاشــة. 
وفًقــا لـــ EDANA ، فــإن الصفــة المميــزة لألقمشــة 
مقارنــًة  الرطــب  التشــكيل  ذات  المنســوجة  غيــر 
بالــورق هــي أن مــا ال يقــل عــن 50 % مــن محتواهــا 
ــاف ذات نســبة عــرض  ــاف يتكــون مــن ألي مــن األلي

ــن 300. ــى م ــاع أعل ــى ارتف إل

Spunlaid تشكيل بالبثق
المنســوجة  غيــر  األقمشــة  إلــى  أحياًنــا  يشــار 
ــمل  ــذا يش ــم »spunmelt« ، وه Spunlaid باس
 ، meltblown و ، Spunbond أقمشــــــــــــــة
و flash-spun ، باإلضافــة إلــى المركبــات متعــددة 
الطبقــات مــن هــذه المــواد. فــي أبســط شــكل مــن 
أشــكال نظــام spunbonding ، يتــم بثــق البوليمــر 
الحــراري المنصهــر إلــى شاشــة مــن اليــاف مســتمرة 
ــرك،  ــل متح ــى ناق ــوائي عل ــه عش ــها بتوج ــم فرش ت
والتــي تعتبــر عمليــة مباشــرة مــن البوليمــر إلــى 

ــاش. القم

تعشيق الشاشة
تفتقــر الشاشــة غيــر المنســوجة التــي تخــرج مــن 
مرحلــة تشــكيل الشاشــة إلــى المتانــة، ويجــب تعشــيقها 
تكامــل  مــن  مقبــول  مســتوى  تحقيــق  أجــل  مــن 
الشاشــة. يمكــن أن تكــون طريقــة تعشــيق الشاشــة 
ميكانيكيــة أو كيميائيــة أو حراريــة. تحــدد درجــة 
ــة والمســامية  ــاش الميكانيكي ــص القم التعشــيق خصائ
ــم إجــراء التعشــيق  ــة. يت ــة والنعومــة والكثاف والمرون

بشــكل عــام بمــا يتماشــى مــع تكويــن الشاشــة نفســها.

التعشيق الميكانيكي
عــن طريــق  الميكانيكــي  التعشــيق  إجــراء  يمكــن 
التغريــز أو التشــابك المائــي. يعتبــر التغريز بإســتخدام 
اإلبرمــن أقــدم طــرق التعشــيق. تتضمــن العمليــة 
ــا لألليــاف الســائبة فــي الشاشــة عــن  تشــابًكا ميكانيكًي
طريــق تغريزهــا بشــكل متكــرر باســتخدام مجموعــة 
مــن اإلبــر الشــائكة. و بالنســبة لطريقــة التشــابك 
 ، مماثلــة  بطريقــة  يتــم   )spunlacing( المائــي 
ــة  ــات مائي ــائكة بنفاث ــر الش ــتبدال اإلب ــع اس ــن م و لك
عاليــة الســرعة قــادرة علــى تشــبيك األليــاف فــي 

الشاشــة و إعــادة ترتيبهــا.

الترابط الحراري )االنصهار(
ــن  ــط ع ــق التراب ــم تحقي ــراري ، يت ــط الح ــي التراب ف
نقــاط  الشاشــة عنــد  فــي  األليــاف  طريــق صهــر 
ــق  ــم تحقي ــط(. يت ــط )تبني ــع المخصصــة للتراب التقاط
الصهــر مــن خــالل الحــرارة والضغــط مــن درافيــل 
ســاخنة أو باســتخدام فــرن. تعتبــر درجــة الترابــط 
عامــالً رئيســياً فــي تحديــد العديــد مــن خصائــص 

ــس. ــوة والملم ــك الق ــي ذل ــا ف ــاش بم القم

الترابط الكيميائي
ــائل  ــر الس ــاف البوليم ــي ، يض ــط الكيميائ ــي التراب ف
ــق  ــاً لتحقي ــج حراري ــم تعال ــاف ث ــى األلي ــق إل الالص
الالصقــة  المــادة  رش  يتــم  مــا  عــادًة  الترابــط. 
الكيميائيــة علــى الشاشــة أو تشــبعها فــي الشاشــة. فــي 
الترابــط بالــرش ، تبقــى المــادة الالصقــة عــادًة علــى 
الســطح ممــا يــؤدي إلــى قمــاش ضعيــف ولكــن هــش 
و مرتفــع، بينمــا فــي الترابــط بالتشــبع يتــم ربــط جميــع 
األليــاف مًعــا فــي مصفوفــة مســتمرة ممــا يــؤدي إلــى 

ــة القمــاش. ــوة وصالب ــادة ق زي

نظرة عامة عن تكنولوجيا تصنيع األقمشة غير املنسوجة اخملتلفة
)املصدر: معهد األقمشة غير املنسوجة(

عملية تعشيق الشاشة بإستخدام الطريقة امليكانكية بواسطة إبر التغريز 
)املصدر: جروز بيكرت(
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 ترجمة وإعداد مهندس استشارى/على بدر  
عن مقالة أندرياس إجنلهاردت IFJ( ( يوليو 2020

اإلمداد العاملي ألنواع األلياف..

فنية

مقاالت

عام األلياف 2020
التباطؤ على طول السلسلة النسجية 
(الجزء األول)



كشــف العــدد الســنوى للعــام العشــرين لعالــم األليــاف تباطــًؤا علــى طــول سلســلة المنســوجات مــن 
اإلمــداد العالمــي إلــى أحجــام المعالجــة وأخيــًرا االســتهاك فــي مرحلــة البيــع بالتجزئــة. وتوضــح 
ــة  ــي المائ ــبة 3 ف ــو بنس ــذي ينم ــي ال ــرض العالم ــن الع ــة م ــات مختلف ــنة ديناميكي ــة المحس الرؤي
تقريبـًـا إلــى االســتخدام النهائــي الــذى ينمــو بنســبة 2 فــي المائــة. وانخفــض إنتــاج األليــاف الطبيعية 
ــك هــو  ــة وهــو االنخفــاض الســنوي العاشــر، وكان الســبب الرئيســي وراء ذل بنســبة 3 فــي المائ
انخفــاض إنتــاج القطــن فــي موســم 2018 / 19 بعــد مكاســب مــن رقميــن فــي الموســم الســابق، 
فــي حيــن اســتمرت األليــاف الســليلوزية الصناعيــة فــي التفــوق علــى الســوق التــي نمــت بأكثــر 
مــن 6 فــي المائــة، وارتفعــت المــواد الصناعيــة فــي الغالــب مــن البوليســتر  بنســبة 5 فــي المائــة. 

ــوجة  ــر المنس ــة غي ــن خــالل األقمش ــرض م ــيع الع ــم توس ــك ت ــى ذل ــة إل باإلضاف
التــي تلبــي مــا يقــرب مــن كيلوجــرام واحــد مــن نصيــب الفــرد مــن المنســوجات 
حتــى اآلن إال أنهــا تباطــأت إلــى أدنــى معــدل نمــو فــي هــذا القــرن بنســبة 4 فــي 
المائــة تقريًبــا وهــو أقــل مــن نصــف متوســط معــدل النمــو الســنوي فيــه. وســجل 
ــد  ــة )2008( بع ــة المالي ــذ األزم ــه من ــرة ل ــي أبطــأ وتي ــو االقتصــادي العالم النم
تزايــد الشــكوك والعوائــق التجاريــة والتباطــؤ فــي االقتصــادات الكبــرى والتوتــرات 
الجيوسياســية التــي أثــرت علــى معنويــات األعمــال وأدت إلــى تباطــؤ اســتثمارات 
ــى  ــال المعاكســة عل ــرت ظــروف األعم اآلالت واســتهالك األســر المعيشــية. وأث
ــن  ــا م ــوجات بأكمله ــة المنس ــلة قيم ــت سلس ــة ، وعان ــيجية العالمي ــة النس الصناع
ــروس  ــد تفشــي في ــر بع ــاش كبي ــدء انكم ــل ب ــام الماضــي قب ــي الع ــر ف تباطــؤ كبي
كرونــا . بينمــا كان العــرض مــن األليــاف الطبيعيــة ينمــو وتباطــأ إنتــاج األليــاف 
الصناعيــة و spunlaid إلــى نمــو أقــل مــن 3 فــي المائــة ، بينمــا كان النمــو العــام 
الســابق بنســبة 7 فــي المائــة تقريًبــا . وبلــغ الحجــم اإلجمالــي لجميــع األليــاف 120 
مليــون طــن ، وهــو مــا ُيترجــم إلــى متوســط اســتهالك 16 كجــم للفــرد تقريبــا . 
وانخفضــت زراعــة األليــاف الطبيعيــة بنســبة 3 فــي المائــة إلــى 32 مليــون طــن 
مــع إنتــاج القطــن بعــد انخفــاض النمــو لمــدة عاميــن بشــكل أســرع إلــى 26 مليــون 
ــا ، ومــن المتوقــع أن تنمــو  طــن ، وانخفــض الصــوف بنســبة 1 فــي المائــة تقريًب
ــرى  ــة األخ ــاف الطبيعي ــت األلي ــا كان ــة ، بينم ــي المائ ــبة 1 ف ــاء بنس ــاف اللح ألي
مســتقرة نســبًيا. وواصلــت األليــاف الســليلوزية الصناعيــة نموهــا الديناميكــي حيــث 
زادت بأكثــر مــن 6 فــي المائــة إلــى 7 مالييــن طــن. وتســارعت أليــاف الفســكوز 
ــن  ــي حي ــة ، ف ــي المائ ــبة 8 ف ــيل بنس ــائط والليوس ــك الوس ــي ذل ــا ف ــية بم األساس

ــا.                            شــهدت الخيــوط انخفاًضــا ونمــًوا متواضًع
وحققــت المــواد التركيبيــة نمــًوا بنســبة 5 فــي المائــة بفضــل التوســع القــوي فــي 

) شكل 1( اإلمداد العاملي ألنواع األلياف
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خيــوط البوليســتر واألليــاف األساســية ، فــي حيــن ارتفــع النايلــون قليــالً وأضعــف 
كال مــن أليــاف األكريليــك والبولــي بروبيليــن حيــث بلــغ حجــم التركيبيــة االجمالــى 
اإلجمالــي 74 مليــون طــن.   وتباطــأت منســوجات Spunlaid المدرجــة حديًثــا 
فــي العــرض العالمــي إلــى أدنــى معــدل نمــو فــي القــرن بنحــو 4 فــي المائــة إلــى 

مــا يقــرب مــن 7 مالييــن طــن . 
وكشــفت ديناميكيــات العــام الماضــي فــي قطاعــات الســوق األربعــة نتائــج مختلفــة 
ــي تراجعــت  ــة الت ــاف الطبيعي ــاج األلي ــي عــام 2019 بإنت ــز األداء ف ــا، وتمي تماًم
بنســبة 3 فــي المائــة وهــو االنخفــاض الســنوي العاشــر فــي القــرن، ويرجــع الســبب 
ــب  ــد مكاس ــم 19/2018 بع ــي موس ــن ف ــاج القط ــاض إنت ــى انخف ــب إل ــي الغال ف
مزدوجــة الرقــم فــي الموســم الســابق. وواصلــت أعمــال األليــاف الســليلوزية 
الصناعيــة بالكامــل تفوقهــا علــى الســوق بعــد نموهــا بأكثــر مــن 6 فــي المائــة  . 

ديناميكيات توريدات األلياف 2019
ــث  ــة. حي ــات مختلف ــيجيات ديناميكي ــلة النس ــة لسلس ــكال الثالث ــم األش يوضــح تقدي
ــى  ــي 2018 إل ــا ف ــة تقريًب ــي المائ ــبة 7ف ــو بنس ــن نم ــي م ــداد العالم ــأ اإلم تباط
ــادة حصتهــا إلــى 68 فــي  ــادة األليــاف الصناعيــة فــي زي 2،8فــي المائــة مــع زي
ــذي  ــم ال ــي الحج ــنوية ف ــرات الس ــكل 2( التغيي ــى 2019.  ويصــف) ش ــة ف المائ
يدخــل فــي معالجــة النســجيات ألغــراض الحياكــة والنســيج واألقمشــة المنســوجة 
واألليــاف واالســتخدامات النهائيــة غيــر المغزولــة،  ويأخــذ فــي االعتبــار تغييــرات 
المخــزون مــن المصــادر الرســمية. وتنقســم بيانــات القطــن العالميــة إلــى اإلنتــاج 
ــى  ــة عل ــاف الصناعي ــة ألعمــال األلي ــات العالمي ــن أن البيان ــي حي واالســتخدام ، ف
ــلة  ــى طــول سلس ــفافية عل ــادة الش ــى زي ــاعد عل ــرة ليس ــر متواف ــع غي نطــاق واس

القيمــة .                                   

نظرة عامة على سلسلة قيمة المنسوجات
يشــير )شــكل 3 ( إلــى االســتخدام النهائــي فــي مرحلــة البيــع بالتجزئــة أن الرؤيــة 
ــودة.  ــت مفق ــك الوق ــي ذل ــه ف ــام بأكمل ــارة للع ــام التج ــتحيلة ألن أرق ــة مس العالمي
وتشــمل العينــة المكونــة مــن 17 دولــة ويبلــغ عــدد ســكانها مجتمعــة 3.1 مليــار 

ــي.    ــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط والعال ــام الماضــي ال الع
وإلــى اللقــاء فــى الجــزء الثانــى  لبيانــات تجــارة المنســوجات والمالبــس فــي 60 

.IFJ دولــة وتوفــر بيانــات مختــارة ألحــدث أداء فــي أوائــل عــام 2020 فــى

)شكل 2( ديناميكيات توريدات األلياف 2019    

)شكل 3( نظرة عامة على سلسلة قيمة املنسوجات 2019

مطلوب لمصانع غزل ونسيج وصباغة بالعاشر من رمضان اآلتي:	•
 مصنع النسيج والصباغه

مدير صيانه. 1
مهندس انتاج )خبره ال تقل عن 3 سنوات في مجال النسيج(. 2
مهندس كهرباء )خبره ال تقل عن 3 سنوات(. 3
مهندس كميائي )خبره في صباغة الجينز والجبردين(. 4

hr@kbdenim.com يرجي ارسال السيره الذاتيه علي
مصنع الغزل

مدير مبيعات. 1
مدير مالي. 2
مهندس انتاج )خبره ال تقل عن ٣ سنوات(. 3

hr@koudsitex.com يرجي ارسال السيره الذاتيه علي

مطلوب مهندسين حديثي التخرج من قسم نسيج او باترون:	•

للعمل في مصنع الجيزاوي بمدينة العبور لالستفسار برسالة علي الواتس 
اب: 01226462178

مطلوب لشركه مابس بالعبور	•
مهندس طباعه نسيج، بكالوريوس فنون تطبيقيه خبره او حديث التخرج. 1
مدير إدارة هندسية لديه خبره كافيه بمصانع المالبس الجاهزة ال تقل . 2

عن ١٠ سنوات..
ارسال السيره الذاتيه علي الواتس اب 201155594148+ 

مطلوب لمصنع غزل و نسيج بالعاشر من رمضان 	•
مهندس كهرباء في مجال الغزل والنسيج )خبرة من سنة الي سنتين(. 1
مهندس انتاج. 2
فني صيانة تحضيرات . 3

لالهتمام ارسال السيرة الذاتية على الواتس اب 01202862003
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15.16 مليون جنيه
صافي ربح منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 33.73 مليون جنيه 

أرباحاً خالل العام املالي السابق له.

أرباح النيل لحليج األقطان تتضاعف 6 مرات 
في 2019 - 2020

ــج  ــل لحلي ــركة الني ــة لش ــم المالي ــفت القوائ كش
ــام  ــالل الع ــاح خ ــاع األرب ــن ارتف ــان ع األقط
المالــي 2019 - 2020، بنســبة 594.5 فــي 

ــى أســاس ســنوي. ــة عل المائ
وأوضحــت الشــركة أنهــا حققــت أرباحــاً بلغــت 
54.48 مليــون جنيــه خــالل العــام المالــي 
ــون  ــت 7.8 ملي ــاح بلغ ــل أرب ــي، مقاب الماض

ــه. ــي الســابق ل ــام المال ــي الع ــه ف جني
وبلغــت إيــرادات الشــركة خــالل العــام المالــي 
الماضــي 7.4 مليــون جنيــه، مقابــل إيــرادات 
بلغــت 13.48 مليــون جنيــه فــي العــام المالــي 

الســابق لــه.
جديــر بالذكــر أن الشــركة ســجلت صافــي 
ــو  ــذ بداي ــه من ــون جني ــغ 38.28 ملي ــح بل رب
يوليــو وحتــى نهايــة مــارس الماضــي، مقابــل 
3.7 مليــون جنيــه أرباحــاً خــالل نفــس الفتــرة 

ــي الماضــي. ــام المال ــن الع م

أرباح العربية لحليج األقطان تتراجع 55 في 
المائة خال 2019 - 2020

لشــركة  المســتقلة  الماليــة  القوائــم  كشــفت 
ــي  ــام المال ــن الع ــان، ع ــج األقط ــة لحلي العربي
ــاح  الماضــي )2019 - 2020(، تراجــع أرب
ــى أســاس  ــة عل ــي المائ ــبة 55 ف الشــركة بنس

ــنوي. س
وأوضحــت الشــركة فــي بيــان لهــا أنهــا ســجلت 
ــذ  ــه من ــون جني ــغ 15.16 ملي ــح بل ــي رب صاف
يونيــو  نهايــة  حتــى   2019 يوليــو  بدايــة 
2020، مقابــل 33.73 مليــون جنيــه أرباحــاً 

ــه. ــي الســابق ل ــام المال خــالل الع
خــالل  حليــج  العربيــة  مبيعــات  وتراجعــت 
ــى 38.08  ــل إل ــي لتص ــي الماض ــام المال الع
مليــون جنيــه بنهايــة يونيــو، مقابــل 61.6 
مليــون جنيــه خــالل العــام المالــي الســابق لــه.
األربــاح  انخفــاض  الشــركة  وأرجعــت 
المســتقلة إلــى انخفــاض المبيعــات ومجمــل 
وارتفــاع  االســتثمارات،  وإيــرادات  الربــح 

العموميــة. المصروفــات 
وحققــت الشــركة خــالل أول 9 أشــهر مــن 
ــغ  ــي خســارة بل ــي الماضــي، صاف ــام المال الع
65 مليــون جنيــه منــذ بدايــة يوليــو حتــى 
ــح  ــي رب ــل صاف ــة مــارس الماضــي، مقاب نهاي
بلــغ 18.68 مليــون جنيــه مليــون جنيــه خــالل 

ــي الماضــي. ــام المال ــن الع ــرة م ــس الفت نف

دايس للمابس تتحول للخسائر
في 6 أشهر

المجمعــة لشــركة  الماليــة  القوائــم  أظهــرت 
دايــس للمالبــس الجاهــزة تحولهــا للخســائر 

.2020 مــن  األول  النصــف  خــالل 
وأوضحــت الشــركة أنهــا حققــت خســائر بلغــت 
92.76 مليــون جنيــه خــالل الســتة أشــهر 
األولــى مــن 2020، مقابــل أربــاح بلغــت 
ــة  ــرة المقارن ــي الفت ــه ف ــون جني 73.014 ملي

مــن 2019.
وتراجعــت مبيعــات الشــركة خــالل الفتــرة إلــى 
445.11 مليــون جنيــه، مقابــل مبيعــات بلغــت 
731.29 مليــون جنيــه فــي النصــف المقــارن 

مــن العــام الماضــي.
وعلــى مســتوى األعمــال المســتقلة، حققــت 
ــه  ــون جني ــت 101.5ملي ــائر بلغ الشــركة خس
 ،2020 األولــى مــن  أشــهر  الســتة  خــالل 
مقابــل أربــاح بلغــت 56.98 مليــون جنيــه فــي 

ــن 2019. ــة م ــرة المقارن الفت

92.76 مليون جنيه7.4 مليون جنيه
إيرادات الشركة خالل العام املالي املاضي، 

مقابل إيرادات بلغت 13.48 مليون جنيه 
في العام املالي السابق له.

خسائر خالل الستة أشهر األولى من 
2020، مقابل أرباح بلغت 73.014 مليون 

جنيه في الفترة املقارنة من 2019.
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CArrINGToN LAUNCHES ISo CErTIFIED ANTIvIrAL 
FINISH For WorKWEAr FABrICS

UK based Carrington Textiles has 
successfully obtained the ISO 
18184:2019 ‘Determination of antiviral 
activity of textile product’ certification 
for its new Antiviral and Antibacterial 
Finish for fabrics, a strategic shift in the 
company’s R&D efforts to respond to the 
market’s needs in a new COVID-19 world, 
where employees in all sectors including 
healthcare, construction, hospitality, 
armed forces and heavy industry need to 
be better protected than ever.
The textiles manufacturer ran trials on its 
main scrub suit poly-cotton fabric, Alba 
2, using the Sanitized branded treatment 
that harnesses the natural antiviral and 
antibacterial properties of silver.
After weeks of testing at an independent 
laboratory in the UK by using an 
enveloped virus, the results show an 
effectiveness rating of over 99% of the 
antiviral properties of the fabric which 
deactivates viruses in two hours. Even 
after 50 washes at 60 degrees 98% of 
viruses have shown to be deactivated, 
meaning the protective properties of the 

textile will last the lifetime of the garment, 
Carrington said in a statement this 
morning.
This newly tested finish delivers an 
antiviral fabric that is not only safe for 
use on face coverings, medical wear, 

and a wide range of workwear, but also 
environmentally friendly garments that 
-due to its best-in-class launderability and 
long-lasting properties- will help reduce 
the amount of disposable PPE that ends 
up in landfill, the company adds.

EMpA SCIENTISTS DEvELop WoUND DrESSING THAT 
KILLS BACTErIA
In order to combat bacterial wound infections, Empa 
researchers have developed cellulose membranes equipped 
with antimicrobial peptides. Initial results show that the skin-
friendly membranes made of plant-based materials kill 
bacteria very efficiently.
The team led by Empa researcher Katharina Maniura from 
the Biointerfaces lab in St. Gallen produced fine membranes 
from cellulose using electrospinning technology. The 
cellulose fibres with a diameter of less than one micrometre 
were spun into a delicate multi-layered, three-dimensional 
fabric. The membranes became particularly flexible and at 
the same time stable after the researchers had added the 
polymer polyurethane to the spinning process.
In order to achieve an antibacterial effect, the researchers 
designed multifunctional peptides – which, they say, 
can bind to cellulose fibers and exhibit antimicrobial 
activity. According to the scientists, peptides have several 
advantages compared to larger proteins: they are easier to 

produce and more stable than proteins, which react more 
sensitively to the chemical conditions in a wound.
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ADNAS ExTENDS pATENT 
proTECTIoN For DNA 
TAGGING oF CoTToN

Applied DNA Sciences, a 
leader in Polymerase Chain 
Reaction )PCR(-based DNA 
manufacturing for product 
authenticity and traceability 
solutions, announced that 
it has received a Notice of 
Allowance for its U.S. Patent 
Application No. 14/572,552 
)US 2016/0168781 A1( 
entitled Method and Device for 
Marking Fibrous Materials.
The allowed claims cover 
methods of DNA-tagging 
cotton fibres while they travel 
through the forced air systems 
found at cotton gins, and later 
authenticating the DNA-tagged 
cotton fibres to prove their 
provenance and/or authenticity 
all the way to finished goods. 
DTS units have tagged over 
300 million pounds of cotton to-
date, the company reports.
The allowed patent application, 
which is expected to be 
issued as a U.S. patent 
in the next few months, 
extends the company’s patent 
protection for its proprietary 
DNA Transfer System 
)DTS(, a key component of 
its CertainT platform for cotton. 
The company also holds 
United States Patent 9,963,740 

on its DTS and has several 
related international patent 
applications pending.
Mahlo will exhibit at CINTE 
Techtextil China, Trade 
Fair for Technical Textiles 
and Nonwovens, will be 
held in Shanghai from 2-4 
September and will show how 
manufacturers can make their 
production more efficient and 
improve quality. The solution - 
the Mahlo Qualiscan QMS-12, 
a quality measuring system 
which, depending on the type 
of sensor, can detect important 
influencing variables such as 
basis weight, thickness and 
moisture across the entire 
fabric width.
Up to five sensors, which 
traverse on robustly 
constructed measuring frames, 
continuously collect data and 
transmit them to the interfaces. 
This enables manufacturers 
of nonwovens and technical 
textiles to continuously check 
and regulate their product 
specifications. Due to the 
broad sensor portfolio, almost 
every requirement for the 
quality-conscious production 
of technical textiles and 
nonwovens can be covered

DUvALTEx rAMpS Up 
proDUCTIoN oF MEDICAL 
TExTILES For FroNTLINE 
WorKErS AND pATIENTS
Duvaltex, a North American leader in the development 
and production of medical and technical textiles, is 
ramping up production to offer its full range of high-
quality Level 1 and Level 2 gowns and antimicrobial 
scrub textiles to front-line healthcare workers and their 
patients in the United States
Made from durable, breathable and soft touch 
engineered fabrics, Duvaltex’s textiles meet the most 
stringent quality specifications to provide optimal 
protection against the transfer of microorganisms, 
body fluids, and particulate matter.
Duvaltex’s engineered Level 1 and 2 reusable fabrics 
are woven to make medical and hospital gowns as 
well as laboratory and protective clothing, with and 
without antistatic performance capabilities. The 
antistatic technology incorporated in the medical fabric 
construction reduces the build-up of static charges, 
ensuring a cleaner and safer work environment.
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rALpH LAUrEN INvESTS IN SUSTAINABLE MATErIAL 
SCIENCE STArT-Up

Ralph Lauren Corporation has announced 
a minority investment in Natural Fiber 
Welding, Inc. )NFW(, a sustainable 
material science start-up that aims to 
revolutionise the reuse of natural fibres, 
such as cotton waste, into patented, high-
performance materials. As part of the 
investment, Ralph Lauren will help scale 
NFW’s patented process and develop 
‘first-of-its-kind’ performance apparel 
made from natural, sustainable materials. 
Recycled cotton is often unsuitable for 
use in new cotton apparel due to the short 
fibres created during recycling. Founded 
in 2015, NFW has solved this challenge 
with an innovative process that welds 
short fibres into longer fibres to create 
high-performance cotton yarns which can 
incorporate cotton and other plant-based 
waste fibres. This patented process 
transforms these materials in ways 
that were never possible before, Ralph 
Lauren says, creating an opportunity to 
reuse post-consumer cotton waste and 
impart performance characteristics into 
the fibre. The resulting upcycled material 
outperforms synthetic fabrics while still 
retaining the comfortable feel of cotton, 

the company adds. 
Through this investment, Ralph Lauren 
is looking to expand its use of recycled 
post-consumer cotton, helping to advance 
the company’s progress toward sourcing 
100% of its key materials, including 
cotton, by 2025 and integrating zero-

waste principles across its business. Over 
time, the partnership will enable Ralph 
Lauren to replace and reduce its reliance 
on non-biodegradable synthetics, such 
as polyester and nylon, while scaling the 
use of more sustainable and upcycled 
materials, the company concludes.

CIrCULoSE roUTE To CIrCULAr LEvI’S
Levi Strauss has launched its most sustainable denim jeans 
ever, made with organic cotton and Circulose, a breakthrough 
material made from worn-out jeans produced by re:newcell.
Founded by innovators from Stockholm’s Royal Institute 
of Technology in 2012, re:newcell is a multi-award-winning 
circular fashion company based in Sweden. Through a 
patented process, re:newcell can upcycle cellulosic textile 
waste, such as cotton and viscose, transforming it into the 
pristine new material called Circulose.
To make Circulose, re:newcell repurposes discarded cotton 
textiles, such as worn-out denim jeans, through a process 
akin to recycling paper. The incoming waste fabrics are 
broken down using water. The colour is then stripped from 
these materials using an eco-friendly bleach and after any 
synthetic fibres are removed from the mix, the slurry-like 
mixture is dried and the excess water is extracted, leaving 
behind a sheet of Circulose. This sheet is then made into 
viscose fibre which is combined with cotton and woven into 
a new fabric.
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يــا تــري الحيــاة هترجــع لمجاريهــا وال زي مــا بيقولــوا فيــه موجــة 	•
ثانيــة علشــان احنــا فتحنــا علــي البحــري. هــو الســؤال يعنــي 
احنــا كنــا قفلنــا اساســا؟ ال طبعــا وال قفلنــا و ال حاجــة. هــو عامــة 
ــا حــدش  ــي بعضــه مــش مفهــوم و م ــه عل ــا كل موضــوع الكورون
فاهــم حاجــة، و اغلــب النــاس بتفتــي كالعــادة، حاكــم احنــا تمــوت 
فــي حاجتيــن الفتــي و التنكيــت. بــس برضــه موضــوع ان االرقــام 
نزلــت عندنــا حاجــة مــش منطقيــة و برضــه انهــا نرجــع تزيــد ثاني. 
هــي الدنيــا ماشــية معانــا بالســتر هــو ده اللــي الواحــد يقــدر يقولــه، 
ربنــا بقــي يكملهــا بالســتر علــي الصناعــة بتاعتنــا و العجلــة ترجــع 
ــة  ــة. الصناع ــه ثاني ــتحملة موج ــة مس ــد وال الصناع ــدور وال البل ت
بتعانــي ويدوبــك الدنيــا ابتــدت تقــول يــا هــادي، دخــول المــدارس 
طبعــا ليــه دور ان شــوية مصانــع تبتــدي تشــتغل و تصنــع يونيفــورم 
ــس  ــن شــغل الماســكات. ب ــت م ــع برضــه زهق ــذ و المصان للتالمي
ابتديــت اســمع عــن مصانــع ابتــدي يرجــع لهــا اوردارات تصديــر 
ــة مــش مالحــق  ــي االقمشــة الفني ــن بييشــتغل ف ــع معي ــه مصن و في
ــر  ــه خي ــارك و يجعل ــد و يب ــا يزي ــره، ربن ــن ب ــي االوردرات م عل
ــي  ــرة الل ــي الفت ــا ف ــرت حجمه ــرة صغ ــاس كثي ــع. ن ــكل المصان ل
فاتــت و اضطــرت تمشــي عمالــة، فاتمنــي الشــغل يتحــرك و يبتــدوا 
يرجعــوا العمالــة دي ثانــي. اتمنــي الســياحة تشــتغل والفنــادق تبتــدي 
تطلــب مــن المصانــع مفروشــات و فــوط، اتمنــي المصانــع تشــتغل 
و تبتــدي تطلــب يونيفــورم للعمــال اللــي عندهــا، اتمنــي التصديــر 
يتحــرك و الــدول نفضــل تحــط جــزء اكبــر مــن كمياتهــا فــي 
المنطقــة و بالــذات مصــر بــدل مــا هــي شــغالة اكثــر مــع الصيــن. 
بــس لالســف الدنيــا مــا بتمشــيش باالمنيــات، الدنيــا بتمشــي بالشــغل 
ــواد  ــا م ــي عندن ــا يبق ــش برضــه ان األوان ان احن ــط. م و التخطي
خــام  بجــودة كويســة و ســعر كويــس بــدل مــا المصانــع بتســتورد 
مــن بــره. مــش احســن بــدل مــا النــاس تعطــل فــي فتــرة الكورونــا 
ــي  ــي ه ــي الل ــن تالق ــن الصي ــات م ــتورد حاج ــة تس ــش عارف و م

عايــزاه هنــا فــي الســوق المحلــي؟

الخبــر الكويــس ان معــرض ســتيتش انــد تكــس راجــع ثانــي 	•
ــوع  ــرات، رج ــة المؤتم ــي قاع ــزوا خــالص ف ــهر 6 وحج ــي ش ف
المعــارض شــيء مهــم النــه بيحــرك الدنيــا وبتالقــي حركــة تجــارة 

ــن. ــي المك ــد ف ــرض للجدي وع

برضــة هنشــوف دور المجالــس التصديريــة الجديــدة ايــه و هيقدروا 	•
يعملــوا حاجــة للصناعــة وال أل؟ عليهــم دور كبيــر و تطويــر مهــم 
ــس  ــي نف ــة ف ــا ســنين واقف ــي بقاله ــزودوا الصــادرات الل علشــان ي

الحتــة واللــي حولينــا عماليــن يزيــدوا ســنة وراء ســنة.

متهيالــي بــان جــدا فــي فتــرة الكورونــا اهميــة التجــارة االليكترونيــة 	•
ــد زي  ــت ان واح ــي فات ــرة الل ــي الفت ــي ف ــا  تالق ــن، لم و االونالي
جيــف بيــزوس ثروتــه زادت ويبقــي اغنــي واحــد الول مــرة و 
ــار دوالر،  ــل 200 ملي ــه توص ــان ثروت ــس علش ــل جيت ــدي بي يع
يبقــي تفهــم ان هــو ده المســتقبل مهمــا كان مجــال صناعتــك، الزم 
المصانــع تتطــور مــن فكرهــا و خططهــا و تبقــي ماشــية مــع 
التطــور الديجيتــال واال هتنقــرض تمامــا. تخيلــوا ان لســه لحــد 
ــي  ــي، و عل ــع اليكترون ــاش موق ــا عنده ــركات م ــه ش ــي في دلوقت
ــدوش  ــا عن ــي م ــه الل ــدا. و في ــرة ج ــع كبي ــم مصان ــه منه ــرة في فك
ايميــل او عنــده وال بيبــص فيــه. طــب خليكــوا كــده لحــد مــا تختفــوا 

ــص. خال

ســعيد ان احنــا هنبتــدي نشــرة خيــوط االليكترونيــة، مــع انهــا 	•
متأخــرة شــوية. احنــا برضــة كخيــوط عندنــا افــكار كثيــر للتطويــر 
الكترونيــا علشــان نواكــب عصــر الديجيتــال بــس محتاجيــن نبقــي 
ــي  ــا متهيأل ــة، ان ــرة الجاي ــي الفت ــه ف ــا هنعمل ــي احن ــرع وده الل اس
ــي مصــر  ــن ف ــه هتنتهــي، يمك ــد و المجــالت الورقي ان كل الجرائ
الموضــوع ممكــن ياخــذ وقــت اطــول بــس جــاي جــاي. انــا متأكــد 
مثــال ان توزيــع الجرائــد قــل جــدا و اغلــب الجرائــد بتخســر فلــوس. 
ــدة  ــال الجدي ــاع، االجي ــة صب ــوا بتك ــي بق ــة دلوقت ــر و المعلوم الخب
ــاش  ــو مطورن ــا. ل ــة مــش هترحمن ــي جاي ــي والل الموجــدودة دلوقت

ــرف. ــي ال ــا عل ــد و التطــور هيحطون ــا الجدي نفســنا و وواكبن

هذه االحداث 
ليست من وحي خيال 

الكاتب .. وأي تشابه في 
األحداث أو الشخصيات أو 

األسماء هو ليس من محض 
الصدفة فهو مقصودا 

ومتعمدا السر في "الستر"
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