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 محافظات  الرئيسية

اإلسكندرية – أحمد بسيوني

زار وفد ألماني من المنظمة األورومتوسطية للتعاون االقتصادي واإلنمائي، المنطقة الصناعية ببرج العرب، حيث تفقد شركة إلفي
للنسيج، وھي شركة منطقة حرة بمدينة برج العرب الجديدة، تأسست وفقا ألحكام القانون رقم 4 لسنة 1997، تحت إشراف الھيئة

العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

وتھدف الزيارة، إلى بحث سبل التعاون بين المنظمة والشركات والھيئات المصرية التي تعمل في مجال القطن العضوي
والمنسوجات المنزلية؛ بغرض تطوير قطاع اإلنتاج اإليكولوجي المستدام للقطن في جميع المراحل، بدًءا من الزراعة، وصوال إلى

مرحلة الغزل والنسيج واإلنتاج، باإلضافة إلى استكشاف موارد مستدامة وقنوات مشتريات جديدة وفتح أسواق لتوريد المنتج
المصري.

وقالت أنيس كوبولوجيوس، رئيس الوفد، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، إننا ھنا لزيارة بعض الشركاء المحتملين من مصر،
ومعرفة مزيد من المعلومات عن القطن العضوي المستدام، نظًرا ألن القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم.

وأشارت كوبولوجيوس، إلى رغبتھم في التعاون مع الشركات المصرية؛ للحصول على محصول القطن واستخدامه في صناعة
“الوسادات والمفارش” بطريقة خاصة جدا.

وفد ألماني لـ«مستقبل وطن نیوز»: مھتمون بالتعاون مع مصر
في مجال القطن

األثنين - 17 - فبراير - 2020 2:36 م في 

https://mwatan.news/category/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa/
https://mwatan.news/
https://mwatan.news/
https://mwatan.news/wp-content/uploads/2020/02/1581941701542blob.png
https://mwatan.news/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://mwatan.news/category/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa/


2/20/2020 وفد ألماني لـ«مستقبل وطن نیوز»: مھتمون بالتعاون مع مصر في مجال القطن - مستقبل وطن نیوز

https://mwatan.news/وفد-ألماني-لـمستقبل-وطن-نیوز-مھتمون/ 2/2

واجتمع الوفد مع مسئولي شركة إلفي للنسيج، حيث استعرض مسئولو الشركة تاريخھا، والمنتجات التي تقدمھا الشركة، ومراحل
االنتاج، والمواد الخام المستخدمة.

من جانبه، قال محمد نجم، نائب رئيس االتحاد العالمي لبحوث القطن، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن الوفد يمثل قطاعات الصناعة
المختلفة في ألمانيا، نظًرا ألن الحكومة األلمانية مھتمة جًدا بالقطن المصري، وبخاصة القطن العضوي، مشيًرا إلى أن الحكومة

األلمانية تستھدف بحلول 2025 بأن تكون جميع المنسوجات مصنوعة من القطن العضوي، وبالطبع فإن القطن المصري من أجود
أنواع القطن وله سمعة عالمية.

وأوضح نجم أن الوفد التقى بالعديد من الھيئات الحكومية، ومن بينھا معھد أبحاث القطن، وبعض الشركات الخاصة، وبعض شركات
القطاع الخاص، التي تعمل في قطاعي الغاز والنسيج، منوًھا إلى أن الزيارة تھدف إلى إنشاء سلسلة توريد من أجل االستثمار في

القطن المصري من أول مرحلة الزراعة حتى التصنيع ويبحثون عن شركاء مصريين.

الصفحة الرئيسية مرأة و منوعاتمحافظاتفن وثقافةمستقبل وطنأفريقياالعالمرياضةحوادثسياسةأخبارعاجل
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