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»ميدتاون سكاى«.. رابع مشروع ألول شركة 
تستثمر  فى العاصمة اجلديدة

خرباء االقتصاد ينصحون باالستثمار فى العاصمة اإلدارية الجديدة

أصبح احللم حقيقة فى العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
إلى  التى تهدف  العاملية على أرض مصر  املدينة  تلك 
إنها  حيث  امل��ص��رى،  للمواطن  جديدة  حضارية  نقلة 
تخلق فرصا عديدة لإلسكان والعمل ملعاجلة مختلف 
إن  حيث  ب��ط��ال��ة،  م��ن  مصر  تواجهها  ال��ت��ى  القضايا 
من  أكثر  ويوفر  خالصة،  مصرية  بأياد  يُنفذ  املشروع 
مليون ونصف املليون فرصة عمل، والتقليل من الزحام 
ال��وزارات  لنقل  القاهرة، نظراً  امل��رورى والضغط على 
اجلديدة بالعاصمة  مل��ق��رات��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
اإلدارية اجلديدة، كما أنها تسهم فى حتسني االقتصاد 
جذب  خ��ال  من  املعيشة،  مستوى  وحتسني  املصرى 
من  اخل��اص  القطاع  لشركات  ملا  جديدة،  استثمارات 
تناسب  سكنية  جتمعات  خللق  تنافسية،  مساهمات 
تقدمت  التى  الشركات  أول��ى  وم��ن  املستويات،  جميع 
شركة  اجل��دي��دة  اإلداري�����ة  ال��ع��اص��م��ة  ف��ى  لاستثمار 
العقاريني،  امل��ط��وري��ن  ب��ني  املتميزة  بسيرتها  بترهوم 
وشركة آمون، ويتنافس اجلميع فى تصميمات معمارية 
املوفرة جلميع اإلمكانات  الذكية  تواكب احلياة  عاملية 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ى حت��ظ��ى ب��ه��ا ال��ع��اص��م��ة اإلداري����ة 
اجلديدة فى جميع اخلدمات ووسائل املواصات، كما 
صحياً  مناخاً  توفر  العام  تخطيطها  فى  العاصمة  أن 
إلنشاء  فالتخطيط  الفرد،  وعلى  البيئة  على  يحافظ 
أحياء  جميع  يربط  مترا  كيلو   35 بطول  أخضر  نهر 
العاصمة، وجاءت تسميته بهذا االسم، ألنه يعتبر أكبر 
محور أخضر فى العالم، حيث يضم بني جنباته حدائق 
مركزية وترفيهية على مساحة 5 آالف فدان، ونصيب 
الفرد من املساحة اخلضراء بالعاصمة يبلغ 15 مترا 
مربعا، كل ذلك يوفر السكن الصحى والبيئة النظيفة، 

⢴كتب - محمد صالح  زكى

انتقاالت  اإلداري��ة اجلديدة وسائل  بالعاصمة  وتتوافر 
على  منها  قاطنيها،  على  تسهيًا  متعددة،  حضارية 
وبلبيس  رمضان  من  العاشر  مدينة  ربط  املثال  سبيل 
حديد  سكة  وك��ذل��ك  الكهربائى،  ال��ق��ط��ار  ط��ري��ق  ع��ن 
اجلمهورية،  بشبكات سكك حديد  ربطها  يتم  جديدة 
دول��ى على مساحة  إنشاء مطار  نذكر  أن  بد  وهنا ال 
باالستثمار  االقتصاد  خبراء  ينصح  لهذا  فدانا،    16

املربح بالعاصمة.
وك��م��ا يطلق دائ��م��اً ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��ارى أن��ه 
االستثمار اآلمن، فاجلميع يتسابق على حجز وحدات 
العائد مربح  ب��أن  العماق، إمي��ان��اً  امل��ش��روع  ف��ى ه��ذا 
أن  مثًا مبجرد  ذلك  ولوحظ  فترة وجيزة،  وفى  جداً 
العماق  الرابع  مشروعها  عن  بترهوم  شركة  أعلنت 
مساحة  على  إنشاؤه  سيتم  ال��ذى  سكاي«،  »ميدتاون 
احلجز  على  اجلماهيرى  اإلقبال  وم��دى  فدانا،   122
مبقدم بسيط جداً، وتسهيات تعد األكبر فى مجال 
 3 تسويق  من  انتهت  قد  الشركة  أن  يذكر  العقارات، 
مشروعات فى الفترة املاضية )ميدتاون فيا � ميدتاون 
سولو � ميدتاون كوندو(، حيث إنها أول شركة حتصل 

العاصمة  بناء فى  ترخيص  أول  أرض، وصاحبة  على 
اإلدارية اجلديدة، وصاحبة السمعة الطيبة فى مجال 
التطوير العقارى، وجدير بالذكر أن العاصمة اإلدارية 
ما  أى  ف��دان،  أل��ف   184 مساحة  تقام على  اجلديدة 
أضعاف مساحة   4 أو  دولة سنغافورة  يعادل مساحة 
واشنطن، وتتسع لنحو 6.5 مليون نسمة مقسمة على 

3 مراحل.
ألف   40 مساحة  تشمل  األول���ى  امل��رح��ل��ة  ي��ذك��رأن 
واحلى  السكنية  األح��ي��اء  من  مجموعة  وتضم  ف��دان، 
األعمال  ومنطقة  والفنون  الثقافة  ومدينة  احلكومى، 
امل��رك��زي��ة، وح��ى ال��س��ف��ارات والنهر األخ��ض��ر وامل��ط��ار، 
وعددا من اجلامعات الدولية، ويضم احلى احلكومى 
منطقة للوزارات والهيئات احلكومية التى تعمل بأحدث 
املعامات  جميع  لتغطى  اإللكترونية،  احلكومة  نظم 
)القاهرة(  العاصمة  من  نقلها  سيتم  التى  احلكومية، 
اإلداري����ة  والدائم بالعاصمة  اجل��دي��د  م��ق��ره��ا  إل���ى 
اجلديدة، كما أن املرحلة األولى تشهد إنشاء مجلس 
النواب )البرملان( ومجلس الوزراء، كما ستضم املرحلة 
لعشاق  سياحيا  م��زاراً  لتكون  والفنون،  الثقافة  مدينة 
الثقافة والفن على أحدث تصميم حضارى، يعكس قوة 
حضارتنا فى خطوط معاصرة، وبداخل مدينة الثقافة 
بسعة  مسرحية  ق��اع��ات   3 وتضم  األوب���را،  دار  تقف 
إجمالية 3300 فرد ومسرحاً خارجياً، وتشهد املرحلة 
تُبنى  وامل��ع��رف��ة  للعلم  امل��ع��رف��ة«  »مدينة  أي��ض��اً  األول���ى 
كلية(   12( جامعة  وتشمل  ف��دان،   300 مساحة  على 
ومراكز بحثية ومجمع مدارس ومراكز إدارية وصناعية 
بجانب  واخلدمية،  العلمية  األنشطة  وجميع  للشباب، 
للمؤمترات  مركز  مع  للوافدين  وفندق  للطلبة  سكن 
العلمية، كذلك املدينة الطبية ومدينة املعارض واملركز 

الدولى املؤمترات، ومدينة املعرفة والقرية الذكية .


