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ويــــرى �إبر�هيم علىـ  �شــــاحب حمل جتاري بال�شــــارعـ  �أن حي 
�ملنتزه، �لتابع له �ل�شــــارع، �شــــاهم يف تعميق �لأزمة �لتجارية 
بعد �أن قام باإز�لة “�إ�شــــتند�ت” عر�ض �لب�شائع �أمام �ملحالت، 
وكذلك �لإعالنــــات �ملوجودة �أمام �لو�جهات، وهو ما نتج عنه 
�إعــــادة ترميم وم�رصوفات �إ�شــــافية ز�دت من �أعبــــاء �لتجار، 
خا�شــــة يف �أ�شــــهر �لركود ما بعد مو�شم �ل�شيف، و�لزبون يريد 
�أن ي�شــــرى بتخفي�ض حتى ولو كانت �ل�شــــلعة م�شــــّعرة وهام�ض 

ربحها �شئيل.
يو�شح �شمري م�شعود ـ تاجر ـ �أن 
�لع�رص�ت من �أ�شحاب �ملعار�ض 
و�ملحالت بال�شــــارع كانو� قد 
نظمو� وقفة �حتجاجية �ل�شــــهر 
�أمــــام ديــــو�ن عام  �ملا�شــــي 
علــــى  لالعر��ــــض  �ملحافظــــة 

قر�ر رئي�ض حــــي �ملنتزه باإلغاء 
�إقامــــة �ملعار�ــــض علــــى �لرغم 

من ��شــــتكمال �لإجر�ء�ت �ملتعلقة 
بر�خي�ض �ملحالت، و�آخرها طلب 

�لدفــــاع �ملدين بركيب حنفيات حريق 
على نفقتهم �ل�شخ�شية بتكلفة 12 �ألف جنيه 

للحنفيــــة �لو�حدة، ل�شــــتكمال م�شــــتلزمات 
�لأمن �ل�شناعي باملحال.

وي�شــــيف: �شــــدر قــــر�ر �إز�لــــة جتمعات 

�ملعار�����ض دون مربر، وكان م����ن نتيجة هذ� �لق����ر�ر �أن يقفز 
�س����عر �إيجار �ملرت مبعر�ض “كوته” � �لكائن مبنطقة و�س����ط �لبلد 
� من 3000 �إىل 5000 جنيه ل�س����الح �أحد �مل�ستثمرين �ل�سوريني، 

مما دفعنا لرفع ق�سية �أمام �لق�ساء �لإد�ري.
و�جهنا �أحمد �لوكيل � رئي�ض �لغرفة �لتجارية بالإ�سكندرية � مبا 
�أث���اره �لتجار فقال: نحن مع �ل�رشعية وحماية م�س���الح �لتجار 
�مللتزمني ب�س���كل يحقق �ل�س���مانات �لكافية حلماية 
�مل�س���تهلكني، وم���ن منطلق رف���ع كفاءة 
�لتجارة �لد�خلية يف مو�جهة �لتجارة 
�لع�سو�ئية ومنتجات “بري �ل�سلم”. 
�لتجاوز�ت  �لوكي���ل  ورف�ض 
� عل���ى ح���د و�س���فه � �لتي 

اأ�صحاب املحالت:
جتارة مهددة ب�صبب الباعة اجلائلني جنيه  مليون   300

الباعة اجلائلون:
يوؤجرون لنا م�شاحات مقتطعة من حمالتهم على �شكل فرتينات  املحالت  << اأ�شحاب 

عر�ض ال تتجاوز م�شاحتها مرًتا يف مرت باإيجار �شهري من 700 اإىل 900 جنيه
<< ما ذنبنا ك�سباب يبحث عن عمل �سريف يف اأن تكون الب�ساعة امل�ستوردة 

دخلت ب�سكل �سرعي اأو مهربة، حا�سبوا كبار التجار قبلنا واتركونا نعمل
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�أمام حمالتهم، وهى بالطبع �ص����لع �صينية م�ص����توردة رخي�صة ال 
حتقق هام�ش ربح عال يتنا�ص����ب مع �أطماع �لتجار، ولو رف�صنا 
يبلغ����و� عنا �رشط����ة �ملر�فق، وحت����ى دون �أن يبلغو�، �حلمالت 

م�صتمرة يومًيا، يعنى معاناة وخ�صارة يف �حلالتني.
ي�صيف عبد �ل�ص����الم حمدي 29 عاًما: ح�ص����لت على بكالوريو�ش 
جتارة ومل �أجد عم����اًل فلم يكن �أمامي �ص����وى �ملخاطرة و�لعمل 
كبائع “�رّشيح”، ولكن لالأ�ص����ف معدل �لبيع ال يكفي ل�ص����د�د �أجرة 

�ل�صقة �لتي ��صتاأجرتها مع خم�صة �آخرين خالل فرتة �ل�صيف. 
يقول �أ�ص����امة عبد �حللي����م 34 عاًما: �حلمالت �الأمنية �مل�ص����تمرة 
نهاًر� على �ل�ص����ارع جعلت ن�ص����بة �ملخاطرة عالية يف م�ص����ادرة 
�لب�صاعة �لتي ن�ص����رتيها بنظام �الآجل من جتار �جلملة، �لذين ال 
يرحمونن����ا يف حالة �مل�ص����ادرة ويطالبون ب����رد ثمنها، �أما لياًل 
في�ص����تد �لزحام ويكون مبثابة حائط �صد �صد �حلمالت عن طريق 
����ال” و�لت�صكيك يف  �لتنقل بني مرتادي �ل�ص����ارع، وطبًعا “�لِف�صَ
�جلودة �صيء �أ�صا�صي. و�ل�صوؤ�ل: ما ذنبنا ك�صباب يبحث عن عمل 
�رشيف يف �أن تكون �لب�ص����اعة �مل�صتوردة دخلت ب�صكل �رشعي �أو 
مهربة؟!، حا�صبو� كبار �لتجار قبلنا و�تركونا نعمل الأننا ال نبيع 

�أغذية فا�صدة!!
ويوؤكد حمادة عبد �لعزيز � حالق و�صم�ص����ار �ص����قق بال�صارع � �أن 
جتارة �لعقار�ت قوية جًد� ون�ص����طة با�صتمر�ر، �صو�ء يف مو�صم 
�لت�ص����ييف �أو �ص����تاًء بتاأجريها للطلبة �جلامعيني خالل �ملو�ص����م 
�لدر��صي باالإ�صكندرية، ويبلغ �صعر بيع �ل�صقة يف �ملتو�صط مليون 
ورب����ع �ملليون جني����ه يف ع�رش�ت �الأبر�ج �ل�ص����كنية بال�ص����ارع، 
مقاب����ل �إيجار يومي يرت�وح بني 200 و600 جنيه ح�ص����ب قربها 

�صاطئ �لبحر، ورغم �صغط مو�صم �ل�صيف �أو بعدها عن 
هذ� �لعام، ب�ص����بب تاأخري �متحانات 
�لثانوية �لعامة و�لبد�ية �ملبكرة 
ل�صهر رم�صان، فاإن مو�صم 
�ال�صطياف هذ� �لعام ال 
يتعدى 40 يوًما و�لطلب 
�لعق����ار�ت  �ص����وق  يف 
قوي ومعظم زبائنه من 

�لعرب.
�شكوى ووقفة احتجاجية
ي�ص����ري  �ملقاب����ل  يف 
 � �ل�ص����عيد  حم����دي 
مالب�ش  حمل  �صاحب 
ب�صارع خالد بن �لوليد 
� �إىل �أنه ال ميكن م�ص����او�ة 
�لذي����ن  �مللتزم����ني  �لتج����ار 
جتارًيا  �ص����جاًل  ميلك����ون 
�رشيبي����ة  وبطاق����ة 
وي�صددون ��صرت�كات 
تاأميني����ة بالبائع���ني 
البد  “�ل�رّشيح����ة”، 
�لتجارة  ت�ص����فية  م����ن 
�أ�ص����اءت  �لت����ي  �لع�ص����و�ئية 
ول�ص����معة  لل�ص����ارع 

�ملحالت.

ميثل �سارع خالد بن الوليدـ  يف حمافظة الإ�سكندرية مب�رصـ  قيمة 
جتارية كربى �ســــواء ملن ميتلك عقاًرا اأو حماًل جتارًيا، وكذلك 
للم�ســــطافني خالل مو�سم ال�سيف، ورغم تلك الأهمية اإل اأن هذا 
ال�ســــارع العريق اأ�ســــبح مبثابة “ال�ســــداع املزمن” للمحافظة، 
والغرفة التجاريــــة، واإدارة املرور بــــوزارة الداخلية. فرغم 
ما ي�سمه ال�سارع من عقارات ت�سكل ثروة عقارية مر�سعة بنحو 
500 برج �ســــكني اإىل جانب مئات ال�سقق، التي تزيد قيمتها على 
املليار ون�سف املليار جنيه، ومتو�سط اإيجار يومي خالل مو�سم 
ال�ســــيف يرتاوح بني 400 و600 جنيه، وبرغم حمالته التجارية 
ا بور�سة ل�ســــلع التجارتني ال�رصعية واملوازية،  التي ت�ســــم اأي�سً
واللتني تقــــدران مبا ل يقل عن 300 مليــــون جنيه، اإل اأن هناك 
عدة م�ســــاكل واأزمات تتدفق يف �رصيان هذا ال�ســــارع احليوي، 
اأهمهــــا الزحــــام والع�ســــوائية التي ي�ســــببها الباعــــة  اجلائلون، 
حتى اإن �ســــائقي التاك�سي يرف�ســــون دخول ال�سارع ويطالبون 
مب�ساعفة التعريفة نتيجة الزحام الرهيب �سيًفا، كما اأن مناف�سة 
الباعة اجلائلني للتجار ال�رصعيني ـ اأ�ســــحاب املحالت التجارية ـ 
جعلتهم يطالبون بالت�سدي للتجارة الع�سوائية التي اأ�رصت ب�سمعة 
منتجاتهــــم، على الرغم مــــن تاأكيدات التجــــار باللتزام يف دفع  
ال�رصائب والتاأمينــــات والإيجارات. والغريب اأن بع�ض التجار 
ركبوا املوجة وقاموا يف اخلفاء بتاأجري م�ساحات على الأر�سفة 
اأمام حمالتهم لل�سباب الذين ياأتون اإىل ال�سارع ملزاولة التجارة 
خــــالل فرتة ال�ســــيف مقابل متو�ســــط اإيجار يومــــي يرتاوح بني 
25 و40 جنيًهــــا. والأدهى اأنهم منحوهم م�ســــاحات مقتطعة من 
حمالتهــــم على �ســــكل فرتينات عر�ض ل تتجاوز م�ســــاحتها مرًتا 
يف مرت باإيجار �ســــهري من 700 اإىل 900 جنيه على ح�سب رواج 
ال�ســــلعة، ثم تاأتي ق�سية املطالبة باإن�ســــاء “�سويقات” ح�سارية 
للباعة “ال�رّصيحة”. وكان ال�ســــهر املا�ســــي قد �سهد قيام جتار 
خالد بن الوليد بوقفة احتجاجية �سد الغرفة التجارية ملا اأ�سموه 
بالإجراءات التع�ســــفية �ســــدهم مبنع اإقامة املعار�ض الدائمة. 
ويف هذا التحقيق ن�ســــتعر�ض تف�ســــيلًيا الأزمة احلقيقية ل�ســــارع 

الذوات )جوهرة ميامي( كما كان ي�سمى من قبل..
يقول خالد توفيق 33 عاًماـ  حا�سل على بكالوريو�ض زراعة ول 
يعمل ـ اأ�ســــحاب املحالت بال�سارع ا�سرتطوا علينا دفع “اإتاوة” 

ي�سمونها “اأر�ســــية”، ترتاوح بني 
25 و40 جنيًهــــا يومًيــــا 

الب�ســــاعة  لفر�ــــض 
م�ساحة  على 
من الر�سيف 
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نتجت عن قيام بع�ض التجار بتنظيم منفذ بيع مبنطقة �س���يدي ب�رش 
بالإ�سكندرية مبا يخالف القوانني واللوائح التنظيمية لإقامة تلك 
املناف���ذ واملعار�ض، لفًتا اإىل اأن هذا املنفذ �س���ارك فيه عدد 
من التجار الأجانب � �س���ينيني و�س���وريني � بالإ�سافة اإىل قيام 
بع�ض التجار من خارج الإ�س���كندرية بعر����ض منتجاتهم داخل 
املعر����ض بطريق���ة غري �رشعية. واأك���د الوكيل الت���زام الغرفة 
بتطبيق املعايري القانونية املنظمة ملمار�س���ة الأن�سطة التجارية 
وال�سناعية بالإ�س���كندرية، مبا يخدم القت�ساد امل�رشي كاأحد 
الأولويات الرئي�س���ية للغرفة التجارية بالإ�سكندرية، م�سيًفا اأن 
وزارة التجارة وال�س���ناعة تعكف على اإج���راء تعديالت جديدة 
على قانون الباعة اجلائلني، تتمثل يف اإلزام اجلهات امل�س���ئولة 
عن تخ�س���ي�ض الأرا�سي باملحافظات بتخ�س���ي�ض اأماكن دائمة 
اأو موؤقت���ة للباعة احلا�س���لني على تراخي�ض مزاولة الن�س���اط، 
وذلك بناًء على طلب الوزير املخت�ض ب�سئون التجارة الداخلية، 
واقرتاح الغ���رف التجارية املعني���ة، اإ�س���افة اإىل زيادة قيمة 
الغرامة لي�س���ل حدها الأدنى اإىل 500 جنيه والأق�س���ى 5 اآلف 

جنيه، مع جواز احلكم مب�سادرة امل�سبوطات )الب�سائع(.

النفق القادم
مـــن جانبـــه يقول �للـــو�ء عادل لبيـــب ـ حمافـــظ �لإ�ســـكندرية ـ �إن 
�ملحافظـــة تعمـــل يف خطـــوط متو�زيـــة تتكامـــل فيمـــا بينها حلل 
م�ســـاكل �إقامة �لأ�ســـو�ق ـ �لد�ئمة �أو �ملوؤقتة ـ �لبديلة عن �لأ�سو�ق 
�لع�سو�ئية، وبالن�سبة ملنطقة خالد بن �لوليد فهناك ��ستهد�ف لإن�ساء 
نفق �أ�ســـفل طريق �لكورني�ش يبد�أ من �ســـارع 45 وينتهي يف منطقة 
نادى �ل�ســـيار�ت، يخ�ســـ�ش ملـــرور �ل�ســـيار�ت و�لطريق �لعلوي 
للمو�طنني، ويتكلف �مل�رشوع ن�سف مليار جنيه وميثل �حلل �لأمثل 

�لذي �سيق�سي على �لزحام باملنطقة ب�سكل جذري.
ويوؤكد �للو�ء �رشيف ر�ســـدي ـ رئي�ش حي �ملنتزه ـ �أن هناك مبادرة 
لتجميع كل �لباعة د�خل �ل�سوق �جلديدة �لتي مت بناوؤها حديًثا مبجمع 
�أ�سو�ق �ســـارع 30، يف نطاق حي �ملنتزه، للق�ســـاء على ع�سو�ئية 
�لتجارة ب�ســـو�رع �لإ�سكندرية، خا�سة �سارع خالد بن �لوليد �لذي 

ا �إز�لة �لو�جهات �لع�سو�ئية للمحالت �لتجارية. متت فيه �أي�سً
�أمــــا �ل�ســــيء �لطريف.. فهــــو ما يرتبــــط بقاطني �ســــارع خالد 
بن �لوليد �لذين يكرهون �ســــهور �ل�ســــيف نظًر� للزحام �ل�ســــديد 
و�ل�سو�ســــاء، وكمــــا يقــــول �إبر�هيم عمــــر�نـ  مهند�ش برتولـ  
�حتلت ظاهرة “�لكويف �ســــوب” �لأر�سفة و�ســــدت علينا �لطريق 

للو�سول �إىل وحد�تنا �ل�سكنية.
وتوؤكــــد مهــــا �لربن�ش ـ ربــــة منزل ـ �أنها �أ�ســــبحت تكره مو�ســــم 
�ل�ســــيف، لأن �أ�ســــعار �لفاكهة و�خل�رش�و�ت و�للحوم و�ل�ســــلع 
�لغذ�ئية �لأخرى تت�ســــاعف ب�ســــبب �ملو�ســــم، فاأ�ســــبحنا ن�سار 

بالتبعية نتيجة ��ســــتغالل �لتجار �لذين يتعمدون رفع 
�لأ�ســــعار، ول تفرقة هنــــا بني �أبناء 

�لبلد و�مل�سطافني!! 

رئي�س الغرفة التجارية بالإ�سكندرية يراه اإجراًء يحمى من 
التجار الأجانب الدخالء الذين يعمقون التجارة الع�سوائية

اأ�شحاب املحالت يحتجون على قرار اإلغاء املعار�ض بال�شارع

الباعة اجلائلون:
<< احلمالت الأمنية امل�ضتمرة جعلت ن�ضبة املخاطرة عالية يف م�ضادرة الب�ضاعة 

التي ن�ضرتيها بنظام الآجل من جتار اجلملة، الذين ل يرحموننا يف حالة امل�ضادرة 
ويطالبون برد ثمنها. 
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حمافظ الإ�سكندرية: 
حل جذري باإن�ساء نفق يف املنطقة ي�ستوعب احلركة التجارية ويخفف الزحام بتكلفة 

ن�سف مليار جنيه.


