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山手駅新築一戸建

4,188万円

もっと見る

横浜駅中古一戸建

2,780万円

もっと見る

山手駅中古一戸建

2,480万円

もっと見る

白楽駅新築一戸建

3,480万円

もっと見る

 ةيكريمألا ةيجراخلا رارق :«ةيبرعلا ةعماجلا»
يئادع ءارجإ نيطسلف مسا فذحب

(http://www.alhayat.com/uploads/images/2019/08/27/77455.jpeg)

2019/18:10 سطسغأ 27 يف ثيدحت رخا -2019 سطسغأ 27 يف ةعاس ذنم|«ةايحلا»- ةرهاقلا

 فيرعت ةمئاق نم ةينيطسلفلا ةطلسلا وأ ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا مسا فذح ةيكريمألا ةيجراخلا رارق نأ ،ةيبرعلا لودلا ةعماج تدكأ

 ةيفصتب ددهت يتلا ةيكريمألا ةيئادعلا تاءارجإلا هذه نم ةليوطلا ةسلسلا ىلإ فاضي ديدج يئادع ءارجإ وه طسوألا قرشلا يف قطانملا

 ىلإ سدقلا نأشب يكيرمألا رارقلا نم �اءدب ةفاك ةيلودلا لفاحملاب اهل ىدصتتو �اعطاق �اضفر ةيبرعلا لودلا اهضفرت يتلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا

.ةيلودلا ةيعرشلا تارارقو مالسلا ةيلمع سسأو «اورنوألا» ضيوقت تالواحم

 ا�بيقعت ،(ءاثلثلا) مويلا يفاحص حيرصت يف ،يلع وبأ ديعس روتكدلا ةلتحملا ةيبرعلا يضارألاو نيطسلف نوؤشل دعاسملا ماعلا نيمألا لاقو

 ئدابمب اهكسمتو ةينيطسلفلا قوقحلل اهمعد نع تربع يتلا ملاعلا لود نم ةقحاسلا ةيبلغألا ا�ضيأ هضفرت رارقلا اذه نإ» ،يكريمألا رارقلا ىلع

 نم ا�قالطنا اهعم ةلماكلا ةيسامولبدلا تاقالعلا ةماقإو ةينيطسلفلا ةلودلاب اهفارتعا كلذ يف امب ةبسانم نم رثكأ يف ةيلودلا ةيعرشلاو نوناقلا

 هذهب ةيكريمألا ةرادإلا هضوقت يذلا ةقطنملا يف رارقتسالاو مالسلاو نيتلودلا لح قيقحت ىلعو ةلادعلاو نوناقلا ئدابم ىلع اهصرح

لاقملا كراش

 ةسايس يف ةءارق رثكألا

 ىلع يليللا يليئارسإلا فصقلا
 هعبت "ةماعلا ةدايقلا" تاركسعم
…فيثك قيلحت

(http://www.alhayat.com/article/4640791/ةسايس
-تاركسعم-ىلع-يليللا-يليئارسإلا
-فيثك-قيلحت-هعبتةماعلا-ةدايقلا
-بونجلا-قوف-يعالطتسالا-ناريطلل

(عاقبلاو

 نواعتلا قيمعتل بمارتو يسيسلا
باهرإلا ةهجاومو
(http://www.alhayat.com/article/4640767/ةسايس
-ةهجاومو-نواعتلا-قيمعتل-بمارتو
(باهرإلا

 نالعا ةيحاضلا ىلع ناودعلا :نوع
…نزاوتلل ديدهت هنإ :يريرحلا ... برح

(http://www.alhayat.com/article/4640778/ةسايس
-برح-نالعا-ةيحاضلا-ىلع-ناودعلا
-مئاقلا-نزاوتلل-ديدهت-هنإ-يريرحلا
(اماع-13-ذنم

 ةدحو 300 ءانبب زعوي وهايناتن
 يف ةلبنقب موجه ىلع ادر ةيناطيتسا
ةفضلا
(http://www.alhayat.com/article/4640764/ةسايس
-ةيناطيتسا-ةدحو-300-ءانبب-زعوي
(ةفضلا-يف-ةلبنقب-موجه-ىلع-ادر

 قرش ئراوطلا لاح نلعي نادوسلا
ةيلبق تاكابتشا دعب دالبلا
(http://www.alhayat.com/article/4640722/ةسايس
-دعب-دالبلا-قرش-ئراوطلا-لاح-نلعي
(ةيلبق-تاكابتشا

عوبسالا اذهمويلا

رهشلا اذه

(بمارت-ءاقلل-تابوقعلا-عفر-طرتشيو-عجارتي-يناحور/ملاعلا/ةسايس/http://www.alhayat.com/article/4640859)بمارت ءاقلل تابوقعلا عفر طرتشيو عجارتي يناحورربخ رخآ



 ةقالع تاذ

لاقملا كراش

 ةيليئارسإلا تاسايسلاو فقاوملل قلطملا يكيرمألا زايحنالا ديكأت ديعت ام ردقب ينوناق وأ يعقاو رثأ يأ اهل نوكي نل يتلا ةيئادعلا تاءارجإلا

.«ةقطنملا يف رارقتسالاو نمألا قيقحت لخدم لداعلا مالسلا قيقحت تابلطتمو ينيطسلفلا بعشلا قوقحو دوجول ةيداعملا

 ،�ايلودو �ايبرع ةضوفرملاو ةلوزعملا ةقباسلا ةيكريمألا تاءارجإلا ةلسلس ىلإ ةجيتنلاب فاضيس ديدجلا يكريمألا ءارجإلا اذه نإ فاضأو

 معدب هتلود ءانب لامكتساو هلالقتسا قيقحتل لداعلا هلاضنو هدومص لصاويل هتدايقو ينيطسلفلا بعشلا ةميزع يف رثؤي نل هنإ ا�دكؤم

.ةيبرعلا ةمألا ةدارإ عامجإو

 ينطولا ديشنلا ىلع �اليدعت حرتقي يدوعس رعاش
2030 بكاويل

(http://www.alhayat.com/article/4613533/ةفاقث-
حرتقيرعاش/نونفوبادآ/عمتجم

 ضفري يسنرفلا سيئرلا ..ةيرطق ةشهد طسو
 ميمت خيشلا نم ةنيمث اياده

 رهن برق نيتيدوعس نيتاتفل نيتثج ىلع روثعلا
 كرويوين يف

 ءاعمألاو ةدعملا باهتلال يئاذغ ماظن
(http://www.alhayat.com/article/4577185/ةفاقث-
-باهتلال-يئاذغ-ماظن/ةيذغتو-ةحص/عمتجم-و
(ءاعمألاوةدعملا

 نجسلاب حوبذملا ىنم ةينانبللا ىلع مكحلا ليدعت
 بعشلل ةءاسإلا ةمهتب 11 نم �الدب ماوعأ 8
 يرصملا

 يف قيقحتلاب ماعلا بئانلا رمأي نيمرحلا مداخ
 يجقشاخ ءافتخا

 ةسايس نم ديزملا

 ةيقارعلا ةموكحلا نيب عامتجا
 فصق يف قيقحت ءدبو دشحلاو

ةسايس يف ةقيقد 23 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
جيلخلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/جيلخلا/ةسايس)

 عفر طرتشيو عجارتي يناحور
 بمارت ءاقلل تابوقعلا

ةسايس يف ةقيقد 23 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)

山手駅新築一戸建

4,188万円

もっと見る

横浜駅中古一戸建

2,780万円

もっと見る

山手駅中古一戸建

2,480万円

もっと見る



 عامتجا سأرتت ةيدوعسلا
 مييقت ةداعإل «ةيبرعلا ةعماجلا»

ةسايس يف ةقيقد 53 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
(http://www.alhayat.com/morearticles/جيلخلا/ةسايس)

 برعلا نم ديزملا

 مهيلتاقم نوبحسي ةيروس داركأ
 اذيفنت ةيكرت عم دودحلا نم

 تاوق نيب تاكابتشا يف ��يتق 51
 بلدإ لئاصفو يروسلا ماظنلا

 نع عفادتس ليئارسا :وهايناتن
 ةهجاوم يف "لبسلا لكب" اهسفن

 ىلع يليللا يليئارسإلا فصقلا
 هعبت "ةماعلا ةدايقلا" تاركسعم

 رابخألا رخآ

 ب ف أ - دادغب
(http://www.alhayat.com/)

 ةيقارعلا ةموكحلا نيب عامتجا
 فصق يف قيقحت ءدبو دشحلاو

ةسايس يف ةقيقد 23 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
جيلخلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/جيلخلا/ةسايس)

 يدهملا هدبع - ضايرلا
(http://www.alhayat.com/)

 نم ةئملا يف 36 راعسأ عجارت
 ةيرطقلا مهسألا

داصتقا يف ةقيقد 23 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/داصتقا).
قاوسأ
(http://www.alhayat.com/morearticles/قاوسأ/داصتقا)

 ب ف أ ،ب أ – سيراب ،نارهط
(http://www.alhayat.com/)

 عفر طرتشيو عجارتي يناحور
 بمارت ءاقلل تابوقعلا

ةسايس يف ةقيقد 23 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)

«ةايحلا»- ةرهاقلا
(http://www.alhayat.com/)

 عامتجا سأرتت ةيدوعسلا
 مييقت ةداعإل «ةيبرعلا ةعماجلا»

ةسايس يف ةقيقد 53 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
(http://www.alhayat.com/morearticles/جيلخلا/ةسايس)

.ةيدوعسلا ةخسنلا.ةيلودلا ةخسنلا.انب لصتا.ةايحلا راد تامولعم زكرم.انعم نلعأ.اهل ةلجم.نحن نم

2019 ةايحلا عقومل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
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