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 رمأ وE رالود نويلم ع<ر ةميقب ضيفخت 34ع لوص.-ا نأ ىرت تنك اذإ

 !ناW امVم ضرعلا اذE تِّوفت الأ كيلع ديكأتبلاف ،عFار

 

 !قومرملا ثواس س]الب نوتاس ناونع

Eراقعلا اذ Eلا تاراقعلا كلت نم ٌدحاو وcd لع قلطُيijراسمس ا 

 "!ةلEذم" بقل )تناmnEس نايار( تاراقعلا

  

 

 :راقعلا اذE ةميق عفرت cdلا تاmtمملا مEأ

 فرغلا عيمج نم رj}لا 34ع ةيئزج وأ ةلماW تالالطإ

 )ل�وحتلل ةلباق مون فرغ 3( مامح 2 ر�رس 2 لما�لاب هديدجت مت

 ةيقار ةيل�tم ةزVجأ

 نكسلل لاقتنالل زEاج

 قباط – بون�-او قرشلا ةيحان ةVج اًدج ةmnبك ذفاونب ة�واز ةدحو

 .سوا�jنبلا لفسأ دحاو

  بورغلا دع� ءامسلل ةنَّولُم ةبالخ رظانم

 ةعساو ن�زخت ةحاسمو ةmnبك ةنازخ

 ةيباجيإ ،ةديعس ،ةيئانغ ةقاط
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 )ورنوم نmلرام( ةمجنلل "اmnًنويلم نmجوt¢ت فيك" مليف  � ��بملا اذE رVظ

 بذشم فقس حطس

 ةئداE لمأت ةقيدح

 )2019 ماع( اًيلW ةديدج ةيضا�ر باعلأ ةلاص

 ��بملاب فرشَم

 ليسغلل ةفرغو تاجاردلل ةفرغ

 نودودو نوفظوملاو نا�mn-ا

  

 

 Tower | بالك س²ت روات ،Whole Foods | زدوف لوE نم برقلاب

Tennis Club، تملا نم ديدعلاو�tEتا 

 ةب�رق اVلN - R - W - 4 - 5 - 6 - E - M W ماقرأ تاراطقلا

 !��بملا مامأ نم رمت ةنيدملا ةلفاح

ال�tم يn¢ش] نأ ررق )ترازوم( راقيسوملا نأ ول
ً

 نتاj}م ةنيدم  � 

 عفترملا ل�tملا اذE راتخا نا�ل

 ھحيتافم ةحول 34ع سمشلا قرشÂ ثيح

 ھمامأ نم بالÆ-ا رj}لا رظنم ا�jعشأ قناعÂو

 

  



 

 ةEدرلا  � ٍلVم 34ع رِس

 ارÉوألا 34ع كينذأ حتفاو

 ةلَّوحُم ةيثالث دجتل

 ةمغانتم اËjو�ب قلأتت

WأËjأب ةيناق اÌةبذع ماغ 

ÍjودÎjِّولعو اEت اÏابÐ4 

 اEآر نم تر.Ñ ا�jقارع�

 رصعلا �cحو اVقورش نم سمشلا ةعشأ اj}�زت

ت
ُ

 رس�-او نفسلاو رj}لا 34ع لط

ةليل اÔÕd Íjقي ول نأب سانلا Ónكأ ملحي
ً

 

 ةليل لW اÍj ش×ع] نأ ھنكمُي نم كَدحو تنأ نكل

 نو�ت ي�ل كوعدت ٍنانف ِةحول 34ع ٌموسرم ھنأW – ثيدحو مخف ٌّل�tم

 !اÛjحاص تنأ

 رالود نويلم 1.7 نم لقأب

 راËj ليل كتايح نادزت

 رركتت ال ةصرفلا نإ نولوقي

كفو نآلا اEز�jناف
َّ

 رِّرقو ر

ت نأ امو
ُ

 اًناجم ونايبلا 34ع لصحت ... اًزEاج حبص

  

 

 

رالود  رعسلا :1،650،000 

اًرالود ة6ر5شلا :3،990   ةنايصلا 

 ل6ومتلا :٪50
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Licensed Real Estate Salesperson 

  كرو�وين رآ

 9779-292-917 :لاو�-ا مقر

MelanieSiben@gmail.com 
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