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ةذيذللا تابورشملا  فلتخم  اهلعجو  ىلاسكلا  ديص  .نيمختلا  نئابزلا ال  يتلا  كب ، ةصاخلا  ةديرفلا  ةيراجتلا  لامعألا  كيدل  ناكو  ةريبك  ةبوبيغ  دايص  اهفصوب  بعلت  تنك  دوأ ,]  )] ديص يبموز ]  ] 0  $ 1.30.7  $ 1.30.7 رادصإ : + 5.0 ديوردنأ ] [ ] كنأ [ ] كيدنأ [ ] سيد [ ] سيد [ ] فه [( ] رّفه [ ] ّوليم [ ] يّمه [ ] وفه [ ] روفه [ ] روفه [ ] دن  ] ّدتني ةنوني  و 1 و 1  ( 1999  ) 2 لا ـ  2 لا ـ
عافدلا ةرازو  كساملا  لوسكلا  يف  ءيش  مهأ  .كل  لمحتت  نل  ىلاسكلا  نم  تالالسو  لمعلا  نم  ريثكلاو  ريثكلا ، سانلا  بحي  يتلا  تايولحلاو   APK نود كساملا  لوسكلا  ةبعل  .ىلاسكلا  نع  فقوتت  فوس  يتلاو  تائدهملاو ، خاخفلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  ءارشو  كلذب ، مايقلل  .ةصاخ  ةروطخ  هنم  لعجت  نأ  نود  ىلاسكلا  ىلع  ضبقلل  كيدل  نأ  وه 
ىلاسكلا ليوحتل  رايخلا  كل  حيتي  هنأل  انه  فقوتت  ةبعللا ال  .ىلاسكلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  ىلع  ضبقلل  تادعملا  نم  لضفأو  تاراهملا  مادختسال  كيدل  ناكو  ةبوبيغ  كساملا  نم  ةيذحألا  ىلإ  ةوطخ  ىلع  لصحت  فوسو  ىلاسكلا ، نم  بورهلاو  افئاخ  نوكت  نأ  نم  الدب  كلذو  تقولا ، ريغت  ثيح  ةبوبيغ ، ةثراك  ىلإ  لبقتسملا  ىلإ  كذخأ  تقولا  ةعاضإ 

لعجي ام  .يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  باعلألا  ذخأت  تاموسرلا  لضفأ  معن ! مامتهالل ؟ ةراثإ  رثكأ  وه  له  .نئابزلا  ىجريو  هافشلا  ةعفص  ءاذغلا ، ىلع  ضبقلا   Zombie Catchers ةبعل قيبطت  نم  زربت   Android ، ىلاسكلا نم  نوفاخي  نيذلا  رشبلا  نوكي  نأ  نم  الدب  .ةسكاعملا  ةصقلا  ىلإ  دنتست  يتلاو  ةبيرغلا ،  بعللا  ةقيرط  وه  يبموزلا  عيمج  مدختسي  يذلا 
عافدلا ةرازو  كساملا  لوسكلا  ليمحت  .امامت  ةيناجم  ةبعللا  هذه  .يضارتفالا  عقاولا  باعلأ  بعلت  كنأكو  رعشت  كلعجي  ةدحاو  ةرم  سيلو  ةبرجت  لثم  تايرابم  ةيقيقحلا  ةايحلا  بعلو  تاموسرلا ، لضفأ  نم  ةدحاو  عم  .هلمحت  نكمي  نيعجشملا ال  يذلا  ذيذللا  ماعطلا  ىلإ  اهليوحتو  اهب  دايطصال  علطتت  اهنأو   APK ةبوبيغ ليمحت  دودحم  ريغ  لاملا  عم 
عافدلا ةرازو  كساملا   APK 1.30.7 لضفأ حبصتو  ابيرق  مهنم  لك  عمجو  كلذ ،  نم  لضفأ  .ةبعللا  لالخ  مدختسملا  لبق  نم  ةلفقم  نوكت  نأ  نكمي  يتلا  ةيفخملا  ةعئارلا ، تاودألا  نم  ريثكلا  ميمصت  اهنأ  يف  ببسلا  وه  اذهو  ةئفلا ، هذه  يف  عقت  ةبعللا ال  نأ  نم  دكأت  نيروطملا  توبورلال ! ظوظحم  حيحصتلا  مادختساب  كيدل  ةلضفملا  ةبعللا  عافدلا  ةرازو 
نوكت نأ  ديرت  تنك  اذإ  .رابتخالا  يف  مدختسملل  ةديرفلا  تاراهملا  ضعب  ريفوتل  اصيصخ  ةقطنم  لك  ميمصت  مت  ةبعللا ، بعلي  نأ  لواحي  اهنا  هنا /  ةرم  لك  يف  ةلواحمل  ديدج  ءيش  هيدل  مدختسملا  نأ  نمضي  اذهو  .ةبعللا  بعل  ءانثأ  فاشكتسا  مهنكمي  نيمدختسملا  يأ  .ءابتخالا  نم  ريثكلا  ريفوتل  باعلألا  تآفاكم  ةمئاق  ىلإ  ةفاضإ  ميمصت  مت  .كانه  بعال 
هذه .مكدوهج  نم  فيفختلل  ةحلسألاو  ةيودألا  لضفأب  جورخلاو  ثحبلا  نيبعالل  نكمي  ثيح  ضرألا  تحت  ربتخم  موهفم  لخدأ  باعلألا ، براجتلا  لضفأ  نم  ةدحاو  قلخل  ةعنصملا  تاكرشلا  لواحت  امك  .فسألل  ائطخم  تنك  مث  رشلا ، ىلاسكلا  دايطصا  نع  ءيش  لك  وه  ةبعللا  نأ  دقتعأ  .اهيلع  صوصنملا  تايدحتلا  عيمج  ىلع  بلغتلا  كيلع  بعال ، لضفأ 
.كب ةصاخلا  لامعألا  ةيروطاربمإ  عيسوتو  لازي  لاملا ال  نم  ريثكلا  بسكو  دايطصا  يه  يتلا  ىلاسكلا  عاونأ  عيمج  دايطصا  ةلواحم  .لاملا  لباقم  يف  ءالمعلل  ذيذلو  ريصعلا  ماعطلا  ىلإ  اهليوحتو  ةحلسألا  مادختساو  نكمم ، ددع  ربكأ  ىلاسكلا  ىلع  ضبقلل  كل  حامسلا  قيرط  نع  رفصلا  نم  كب  ةصاخلا  لامعألا  ةيروطاربما  ءانبل  كل  حمست  ةبعللا 
ةجاحب تنك  اذإ  .ةيزمر  موسر  لباقم  ةيفاضإلا  تازيملا  هذه  ءارش  نيمدختسملل  نكمي  .ىضم  تقو  يأ  نم  مامتهالل  ةراثإ  رثكأ  اهلعجو  ةمئاقلا  ةبعلل  ةلماك  تابيترت  يطعت  يتلا  ةصاخلا  تازيملا  ضعب  ميمصت  ةعنصملا  ةكرشلا  نكلو  ةنس ، نم 12  رثكأ  صخش  يأ  لبق  نم  اهيلإ  لوصولا  نكميو  امامت  ةرح  يه  تازيملاو  مامتهالل  ةريثم  بعللاو  باعلأ 
عافدلا ةرازو  نوكساملا  ةبوبيغ  .متهت  تنك ال  اذإ  اذه  ليطعت  نكمي  كلذ ، عمو  .ةيفاضإلا  فئاظولا  ىلإ  لقتنا  ءاحنأ ، عيمج  نم  باعلأ  ةبرجت  ىلإ   APK نأ ىلع  كدعاستو  عرسأ  ىلاسكلا  طاقتلا  ىلع  كدعاست  فوس  اذه  هدودحم  .رعسلا  نأشب  قلقلا  نود  رجتملا  نم  تاجتنملا  لضفأ  ءارشل  كل  حمست  فوس  يتلا  نيمدختسملل  دودحم  ريغ  لاملا  رفوي 
عافدلا ةرازو  لعج  كلذلو ، .بعال  لضفأ  حبصت   APK ةجرحلا يف  اضيأ  بغرت  دق  .لضفملا  رايخلا   Ops عافدلا ةرازو   &amp; عافدلا ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  عافدلا  ةرازو  قيرطلا  يسورك   APK توبورلا ريخألا 1.30.7  رادصإلا  تياباغيم  فلملا 68.3  مجح  قيبطتلا  مسا  كساملا  يبميلوأ  تامولعملا : فلم   OS 4.1 بالكلاو لاجرلا  وىلعأ  نيروطملا  و 
ثيدحت رخآ   OnDecember 10, 2020 عافدلا ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  تيبثتو  ليمحت  ةيفيك   APK? ةصاخلا بـ تيبثتلا  ةحفص  حتف  متي  ليزنتلا ، ةيلمع  لامتكا  درجمب   mod apk. لوخدل ةصرفلا  كل  حيتي  امم  كساملا ، لوسكلاو  ىلاسكلا  نم  ملاعلا  ةنوتفم  اعيمج  نحن  يئاهنلا : مكحلا  بعللا : تاطقل  ةيقب  لعفت  فوس  توبورلا  ةزهجأو  ةفاحصلا  تيبثت 
عافدلا ةرازو  رايتخا  نيمدختسملل  نكمي  .ايبعش  ارايخ  لعفلاب  ةبعللا  تحبصأ  مامتهالل ، ةريثم  بعللاو  ةدوجلا  ةيلاع  تاموسر  عم  توصلا  .ذيذل  ماعطلا  ىلإ  لوحتتو  مهيلع  ضبقلل  راظتنا  يف  نوكت  فوس  اهنأ  نم  فوخلا  نم  الدب  ناسنإلا  ىلاسكلا  ملاع   APK اذهو .اهل  ةياهن  دقنلا ال  ىلع  لوصحلا  يف  اهيلإ  ةجاحلا  دتشت  ةزيم  رفوي  يذلا  كلذ ، نم  الدب 

1.30.7: يلاحلا رادصإلا   09.12.2020 ثيدحت : تياباغيم   66.6 عافدلا : ةرازو  مجح  تقؤملا ➞  نيزختلا  ةركاذ  نودب  تارمملا ➞  باعلأ  عون :  + 4.1: توبورلا يراشع  روطملا : .بعال  لضفأ  حبصت  نأ  ىلع  كدعاسيو  زوفلا  يف  كصرف  نم  ديزي  اذهو  .لكاشم  يأ  نود  رجتملا  نم  ةينفلا  مزاوللا  ءارش  ىتحو  مهلا  تاجتنملا  ءارشل  نيمدختسملل  حمسيس 
ىلاسكلا نكلو  ضرألا ، يف  ةصاخلا  مهلامعأ  ءدبل  نوططخي  لباقملا  يفو  يبموزلا ، نم  صلختلل  ملاعلا  ةدعاسم  ىلع  نيداحلا  لامعألا  لاجر  نم  نانثا  قفاو  ضرألا ، نع  ديعب  بكوك  ىلع  .يعقاو  ريغ  ىلاسكلا  نم  باتك  عم  ديعبلا  لبقتسملا  نع  انربخي  ةبعللا  .نيلجر  نم  تارمملا  نوتركلا  توملا -  عافدلا  ةرازو  لاملا  تناه  ةبوبيغ  ديص  ليمحت   4.9

ريغو ًاناجم  عافدلا  ةرازو  باعلأ  كلذ  يف  امب  كب ، صاخلا  توبورلا  زاهج  ىلع  جمانربلاو  ةبعللا  نم  ةلماكلا  ةخسنلا  ليمحت  كنكمي  انه  .جماربلا  باعلألا ، رابخألا ، رخآ  .يبموزلا  لسغت  يتلا  ضرألا  يف  يهاقملا  ءانب  ىلع  ىرخأ  بكاوك  نم  لامعألا  لاجر  كدعاس  دقو  اهنم ، صلختلل  دجب  لمعت  نأ  انيلعو  ةقيشرو ، ادج  ةيكذ  تاقولخم  ديعبلا  لبقتسملا  يف 
ديدعلا كانه  رضاحلا ، تقولا  يف  .نيبعاللا  عيمجل  ةعئار  ةبرجت  امئاد  بلجي  ىلاسكلا  ريمدتو  داجيإو  كدي ، يف  ةيقدنب  عم  الطب  هنوك  .ويديفلا  باعلأو  مالفألا  يف  ةداع  مدختسي  عئار  عوضوم  هنإ  .لثم  كتاليضفت  يه  ام  ةفرعم  ىلع  اندعاسي  فوس  هنأل  انل  لدعم  نأ  ىسنت  .ةيلاعفلاو ال  تاسوريفلا  نع  فشكلا  مت  دق  اهنأل  امامت  ةنمآ  اهلك  ً.امامت  لجسم 
هدودحم لاملا  عافدلا ال  ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  نمف  .ةلاقملا  هذه  يف  ةبعللا  ديكأتلاب  بحت  فوس  كلذك ، رمألا  ناك  اذإ  عونلا ؟ اذه  يبحم  نم  تنأ  له  .نيبعاللا  نم  ريثكلا  بذجت  اهنأ  .عوضوملا  اذه  نم  ةاحوتسم  ةلضفملا  توبورلا  باعلأ  نم   Zombie Catcher ةطساوب اهريوطتو  اهرادصإ  مت  لمع  ةرماغم  ةبعل  يه   Two Men and Dogs - ويدوتسا
عافدلا ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  تيبثتو  ليمحت  ةلوهسب  كنكمي  يتلا  ةلصفم  تاميلعت  انيدل  ةبعلل ، رشابملا  ليمحتلا  طبار  ىلإ  ةفاضإلاب  لاحلا ، ةعيبطبو  رجتملا ،) وأ  يالب  رجتم  نم  هليزنت  ةلوهسب  كنكمي  ةيلصألا ، ةخسنلا  بعلت  نأ  ديرت  تنك  اذإ   ) ةبعللا هذه  نم  عافدلا  ةرازو  ةخسن  مكل  ضرعأ  نأ  دون  ةلاقملا ، هذه  يف  .ادنلنف  يف  لقتسم  باعلأ   APK يف

ةديج ةركف  ترهظ  كلذ , عمو  .رشبلا  نومجاهيو  ناكم  لك  يف  مهنإ  .ىلاسكلا  لبق  نم  ملاعلا  زواجت  متي  امدنع  كحضم  قايس  يف  ةبعللا  ةيفلخ  نييعت  متي  .لومحملا  فتاهلا  ىلع  عافدلا  ةرازو  باعلأ  ثدحأ  ثيدحتل  موي  لك  انيدل  قولب  ةرايز  نأ  ىسنت  .هاندأ ال  ةعئارلا  تازيملا  عيمج  فاشكتسا  انوعد  ءيش ،  لك  لبقو  الوأ  كلذ ،  عمو  .تاوطخ  عضب  , Aj
هجو ىلع  سانلل  صلقت  ةجزاطلا  عيب  نم  ةلئاه  حابرأ  عم  قاشلا  كلمع  ةأفاكم  تمت  دقو  .ةريطخ  ىلاسكلا  ىلع  ضبقلل  ملاعلا  نم  ةفلتخم  قطانم  نم  ديدعلا  فاشكتسال  كيدل  طغضلا ، عنصم  .ءاصغاا  اثيدح  ترصعا  ىمست  ىلاسكلا  نم  ةعونصملا  تانيماتيفلا  عم  ةينغ  نوكتل  ةليسو  عم  ىتح  نيبوهوملا  لامعألا  لاجر  نم  نينثا  ناح  دقو  معاربو – 

ةدعاسم وه  بعالل  ةيسيئرلا  ةمهملاو  كساملا ، لوسكلا  يف  لعفت ؟ نأ  كيلع  اذام  .مهتاجتنم  مادختسال  نورظتني  سانلا  نم  ريثكلا  كانهو  .ضرألا   AJ ضبقلل حمرلا  ةيقدنب  كب  صاخلا  عباطلا  نوكي  فوس  ةيادبلا ، يف  .ةفلتخملا  قطانملا  نم  ديدعلا  ىلإ  لاقتنالا  ىلإ  جاتحت  كلذب ، مايقلل  .مهلامعأ  ريوطتل  ىلاسكلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  ديصلا  معاربو 
وأ معطلا  ةقطنم  نع  اديعب  ىقبت  نأ  كيلع  كلذل  .معطك  كلقع  مدختست  نأ  كيلع  أجلملا ، نم  مهجارخإل  ًادج  لوجخ  ضعبلا  .كتمجاهمل  دادعتسا  ىلع  ةيناودعلا  شوحولا  ضعب  .ةصاخلا  اهصئاصخ  اهل  يتلاو  ىلاسكلا ، نم  عاونأ  ةدع  ةبوبيغ  كساملا  بلجي  .ةديعب  ةفاسم  نم  ىلاسكلا  طاقتلا  نكمي  يتلا  رانلا  قالطا  كوه  نم  عون  وه  اذه  .ىلاسكلا  ىلع 
عرسأ يف  مهيلع  ضبقو  ىلاسكلا  نم  عاونألا  هذه  عم  لماعتلا  دنع  ارذح  نك  كلذل ، .ناوث  عضبل  لهذت  دقف  بسانملا ، تقولا  يف  اهبنجتت  تنك ال  اذإ  .كدوجو  نوري  امدنع  ءيش  يمرل  دادعتسا  ىلع  مهنإ  .ةحلسم  نوكت  ام  ةداع  يبموزلا  هذه  .كل  ةبسنلاب  بعصلا  نم  لعجت  ىلاسكلا  عاونأ  نم  ديدعلا  .مهل  فيوخت  بنجتل  اهعوذجو  روخصلا  ءارو  ءابتخالا 

، ديصلا نامضو  بسانملا ، تقولا  يف  رانلا  قالطال  لدابت  .ديصلا  ةداعإ  لبق  ةقطنملا  فيظنتل  ةبرح  مادختسا  كيلع  بجي  كلذل ، .ىلاسكلا  دايطصا  يف  ريبك  تاؤم  ريغ  عضو  يف  كعضي  فوس  اذهو  .كل  ةقعاص  فوس  اهنأو  اهب ، لاصتا  ىلع  تنك  اذإ  كلذ ، عمو  كنوذؤي  مهنإ ال  .نيباعثلا  وأ  شيفافخلا  لثم  ةريغص  تاقولخم  كانه  ةبعللا  يف  .نكمم  تقو 
ةيانعب رظنلا  ىلإ  جاتحت  كلذل ، .تقو  يأ  يف  بورهلل  تاريجشلا  ىلإ  زفقت  نأ  نكميو  فقت  تنك  امك  سكاعملا  هاجتالا  يف  لمعت  ام  ابلاغ  ىلاسكلا  .ىلاسكلا  ىلع  ضبقلل  ةصرف  توفت  دق  حيحص ، لكشب  رانلا  قالطال  لدابت  تنك ال  اذإ  .ليمحت  ةداعإل  تقو  ىلإ  جاتحي  حمرلا  كسدسم  ًادج  مهم  هنإ  .ىلاسكلا  رانلا  قالطال  بسانملا  تقولا  راتخت  نأ  كيلع 
نيبعالل ةبعللا  يف  ةحلسألا  نم  ليلق  ريغ  ددع  كانهو  ةيسيئرلا ، ةحلسألا  ىلإ  ةفاضإلاب  .ةعرسب  اهيلع  ضبقلل  ةيوق  ةحلسأ  كيدل  نوكي  نأ  بجي  كلذل  عرد ، اهيدل  ىلاسكلا  ضعب  .ةوق  رثكأو  ةعسوملا  رثكأ  قاطن  كتيقدنب  يطعيس  ىوتسم  عفرو  ةحلسألا ، ةيقرت  .ىلاسكلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  طاقتلا  كنكمي  ثيحب  يفخملا  ناكملاو  ةيحضلا  عقوم  يف 

ىلإ جاتحت  ةحلسألا ، نم  ديزملا  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  ةيادبلا  يف  طقف  دحاو  حالس  كيدل  .مهنم  دحأ  ال  عبطلاب ، .ةحلسألا  نم  ةعساو  ةعومجم  بلجي  كساملا  ةبوبيغ  .ءارشل  يقيقحلا  لاملا  وأ  ةبعللا  يف  لاملا  مادختسا  كنكمي  ةحلسألا ، هذه  كالتمال  .يسيئرلا  حالسلا  نم  نيبعاللا  بذجو  اليهأت  رثكأ  يه  ةيوناثلا  ةحلسألا  عقاولا ، يف  .اهنيب  نم  رايتخالل 
وأ رانلا  قالطإو  زفقلا ، لثم  ءادأل ، رارزأ  كانه  ةيحان ، نم  .فرحلا  ةكرح  يف  مكحتلا  يف  قحلا  ىلع  لقنتلا  حاتفم  كيدل  .مهفلا  ةلهسو  مادختسالا  ةلهسو  مكحتلا ، ماظن  ىلع  ةرطيسلا  لهسلا  نم  .اناجم  ءيش  لك  ءارش  كنكمي  نآلا  موينوتولبو  ةدودحم  .بهذلا  يأ  ىلع  لوصحلل  مكل  مدقن  عافدلا  ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  .رجتملا  نم  ءارشل  بهذلا 
و رانلا ، قالطاو  فدهل  طقف  كيدل  .ديصلا  ةيلمع  ءانثأ  كب  صاخلا  عباطلا  يف  مكحتلا  ةلوهسب  كنكمي  ةبوعص ، كانه  نكي  مل  اذإ  .معطلا  طاقسإ  sers ديصلا Maps هتازيم هل  بردم  نم  عون  لك  .رهظتل  هسيئر  بذجل  ةدراطم  لامكإل  كيدل  .لامكإ  ىلإ  جاتحت  يتلا  تاوطخلا  ةقطنم  لك  .ةفلتخملا  قطانملا  نم  ديدعلا  ىلإ  ةمسقم  نيكساملا  لوسكلا  يف 
يذلا ادج ، كحضم  ىلاسكلا  .ةيهاز  ناولأب  عونتم  ةطيرخلا  ماظن  .ةريبك  ةبعللا  يف  ةيتوصلا  تارثؤملاو  تاموسرلا  سيئرلا  لتقت  نأ  دعب  ةلفقم  ريغ  نوكتس  ةمداقلا  ضرألا  .كنم  رارفلا  نم  اونكمتي  نأ  لبق  رفصلا  ىلإ  ضفخنت  مدلا  طيرش  ىتح  رانلا  قالطإ  كيلع  بجي  ًامئاد  كنم  نوبرهي  مهنأ  ةجردل  نوعيرس  سانلا  ضعب  ً.ادج  يوق  اهضعب  .ةصاخلا 

تاموسرلا 3 عم  ةريبك  ةبعل  تسيل  كساملا  لوسكلا  .بعالل  هيفرتلا  لئاسو  نم  ريثكلا  بلجي  D لثم  PUBG ليمحتل دعتسم  تنأ  له  .عيمجلل  اهعيبو  تابورشملا  يف  مهل  ةيلمع  ىلاسكلا ، نم  ريثكلا  ىلع  ضبقلل  كيدل  ةبعللا ، يف  بردم  نوكتل  .ةباعدلا  حورو  اهعون  نم  ةديرف  بعللا  وه  نيبعاللا  ظفتحيو  بذجي  ام  نكلو  نيدايصلا ، كلم  وأ  ليابوم 
عافدلا ةرازو  نوكساملا  لوسكلا  تيبثتو   APK ةصاخلا ةحلسألا  ةيقرت  وأ  ةحلسألا  ءارشل  .كب  صاخلا  عنصملا  ريوطت  وأ  كب  ةصاخلا  ةحلسألا  ىوتسم  عفر  يف  ادج  ةديفم  ةيدقنلا  عطقلا  .ةبوبيغ  هايملا  عيبو  ىلاسكلا  دايطصا  قيرط  نع  ةيدقنلا  عطقلا  بسك  كنكمي  عافدلا ؟ ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  جاتحت  اذامل  هاندأ : تامولعملا  نم  ققحت  اهمدقن ؟ يتلا 
مادختساب لهسأ  كتبعل  ةبرجت  لعجنس  اننأل  قلقت  .بهذلا ال  اذه  ىلع  لوصحلل  ةمهم  يف  تاعاسل  بعلت  نأ  كيلع  .موينوتولبلاو  بهذلا  نم  ريثكلا  مادختسال  كيدل  كب ،  Zombie Catchers Mod بلطتت كساملا ال  لوسكلا  نأ  ةظحالم  ىجري  .ةلاقملا  هذه  يف  اهانمدق  يتلا  تاميلعتلا  يف  ةدراولا  تاوطخلا  عابتا  وه  هب  مايقلا  كيلع  ام  لك  .لام  نودب 



عافدلا ةرازو  كساملا  ةبوبيغ  تيبثتو  ليمحت  ةيفيك  كل  ضرعن  فوس  تيبثتو ؟ ليمحت  ةيفيكو  توبورلا ، زاهج  يأ  ىلع  هتيبثتو  ليمحت  نم  نكمتت  ىتح  تيبثتل  رذجلا  تانوذأ   APK رجتم نم  كزاهج  ىلع  هتيبثتب  تمق  يذلا  رادصإلا  ةلازإب  مق  .اناجم   Play فلم ليزنتب  مق  .قباسلا   APK عاتمتسالاو ةبعللا  حتف  كنكمي  ءاهتنالا ، دعب  ةداعلاك  .هاندأ  هانمدق  يذلا 
نع 1 لقي  ام ال  عم  كزاهج  نوكي  نأ  بجي  .روفلا  ىلع  اهب  GB 70 يئاوشعلا ، لوصولا  ةركاذ  نم  MB اريخأو .ىلعأ  وأ  لقألا 4.4  ىلع  لمعت  ديوردنأو  ةرح ، ةركاذ  ، VerdictZombie نم رئاصعلا  بحلا  ملاعلا  لعجو  ةبعللا  ىلإ  يتأتو  لامعألا ، لاجرو  ةبوبيغ  نيدايصلاو  نيبعاللا  بعلت  فوسو  ةبعللا ، هذه  يف  .ءاخرتسالل  ةيلاثم  ةبعل  يه  كساملا 

ىجري ةبعللا ، لوح  ةلئسأ  يأ  كيدل  ناك  اذإ  .ةلاقملا  هذه  يف  اهانمدق  يتلا  عافدلا  ةرازو  رادصإ  مادختسال  ةرشابم  رثكأ  ةقيرط  اضيأ  كانهو  .نيروطملا  معد  نع  الضف  ةبعللا ، ةعتم  ىلإ  فيضت  فوس  يتلاو  ىرخألا ، تازيملا  حتف  وأ  ةحلسألا  ءارشل  يقيقحلا  لاملا  مادختسا  اضيأ  كنكمي  كلذ ، عمو  .بعلل  رح  وه  كساملا  لوسكلا  كب ! صاخلا  ىلاسكلا 
ارفوتم نوكي  امدنع  عافدلا  ةرازو  ةكساملا  يبموز  ثدحأ  ثيدحتل  انيدل  قولب  ةرايز  نأ  ىسنت  الو  هاندأ  تاقيلعتلا  عبرم  يف  قيلعت  كرت  .
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