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لبق نم  جمانربلا  اذه  ةفاضتسا  متي  .ةراضلا  جماربلا  نم  ىرخأ  عاونأ  وأ  سسجتلا  جمارب  وأ  تانالعإلا  وأ  تاسوريفلا  نع  ًاثحب  اهحسمب  مقن  مل  اذل  انمداوخ ، ىلع  ّردق 1.3.5.3  ـ لا ىلع  ةنولم ! هكاوفب  نكلو  اجاس  شارك  يدناك  لثم  ةدحاو  ةبعل  يف  اهلك  ةسرشلا  ليحلاو  زاغلألا  ةفلتخم  عيضاوم  يف  ةلئسألا  نم  ريبك  ددع  ىلع  بجأ  ءاملا  نم  ليلقلا  نيكسملا  حاسمتلا  اذهل  مدق  ءاملا  ىلع  ةريثم  ةرماغم  ةيبرعلا  ةغللاب  تاملك  زاغلأ  ةبعل   Google Play اهطورش ريرمت  متو 
اهتيبثت دنع  ةيانعب  يصون  لازن  اننكلو ال  اهجاردإ ، متيل  اهدونبو  . soft112.com اهمدقي يتلا  ليزنتلا  طباور  مئاوق   Google Play، لبق نم  كل  ةرثع 1.3.5.3  ةهكافل  ليمحتلا  تالصو  ريفوت  متي  ً.ةرشابم  رشانلاب  لصتا  نيعم  جمانرب  لوح  لاؤس  كيدل  ناك  اذإ  اذل   soft112.com ةباغلاو سيرهلا  ةرهوج  يعناص  نم  زغللا  ةبعل  ةارابملا 3  يهكاف  يدحتلاو  حرملاو  ةرحلا ، ةحفص 2  .ةصاخلا  كتيلوؤسم  ىلع  مهل  ليمحت  كلذو  عون ، يأ  نم  تانامض  وأ  تاليثمت  وأ  تانامض  يأ  نود 
اهتعضو يتلا  يتأتل  لمعلا  نم  ديزملاو  زغللا  تايوتسم  ةارابم 3  نم 640  رثكأ  ةبعللا --  تازيم  .بعللا  مكل  ءاقبإل  تابلقتلا  ضعب  فيضي  نكلو  باعلألا ، قحس  ةيبعش  ةميركلا  راجحألا  نم  ةبلصلا  لمعلا  اكيناكيملا  ىلع  روطتي  ةبعللا  .زغللا  ةبعل  فادهأ  ةارابملا 3  قيقحتل  ةعتم  نكلو  ايدحت  ةهكافلا  بوبو  حسم  ىلإ  جاتحت  ةرثع  ةهكافلا  يف  سيرهلا !  : TwimlerLicense : FreeRating : 4،5/5 -- 208.829 2020 ربمتبس ،   20 ثيدحت :  دحلاتاوصألا  Download

GameCompatible 7/8/10 زودنيو عم   PC &amp; LaptopSee 1.3.5.3 تارادصإلا ةميدقلا  تارادصإلا  Size65.3 MBRelease DateOctober 22, 19 ديزملا دهاش   ] .ءادألا تانيسحتو  ءاطخألا  تاحالصإ  ديدجلا : ([ 4  ) ديزملا عجار   ] .ةكبشلا ذخآم  حتفل  تاقيبطتلل  حامسلا  تانوذألا : باعلأ  ةيلابقلا  ] Changelog:[ ىلإ جاتحت  ةرثع  ةهكافلا  يف  سيرهلا ! ةباغلاو  سيرهلا  ةرهوج  يعناص  نم  زغللا  ةبعل  ةارابملا 3  يهكاف  ايدحتو  ةعتم  اناجم , روطملا : فصو  عيمج ] رظنا 
اهتعضو يتلا  ةرحلا ، ةضراع  ةبعل  وه  ةرثع  ةهكافلا  .زودنيو  رتويبمك  زاهج  ىلع  بعللاو  ةرثع  ةهكافلا  ليمحت  كنكمي  ةحفصلا  هذمةبعللا  هذه  لوح  ديزملا ] أرقا   ... ] بوبلا ةهكافلاو  ةيناويحلا  ةورثلا  قيقحت   Twimler. ةهكاف نم  رادصإ  ثدحأ   Stamp اهيدل توبورلا  رجتم  يف  ىلعألا  تاقيبطتلا  مظعم  ماع ، لكشب  وه 4.5 . ةهكافلا  ءوتمل  ماعلا  مييقتلا  نم 10000000 . رثكأ  تاليزنتلل  ردقملا  ددعلا  يف 20-09-2020 .) هثيدحت  مت   ) يف 22-10-2019 هرادصإ  مت  وه 1.3.5.3 ، 
زودنيو ىلع  ةرثع  ةهكافلا  بعل  ةيفيك  لوح  ميلعت   1.2.9.3 1.2.9.4 1.2.9.5 1.2.9.7 9.9 . 2-1 1-0-3-1 1-0-3-1 2-0-3-1 1-3-1 2-1-3-1 5-1-3-1 6-1-3-1 7-1 1-1-1-1-1-1-1-1-3-1 0-2-3-1 1-2-3-1 3-2-3-1 5-2-3-1 6-2-3-1 7-2-3 انعم 1.3.5.3 1.3.4.9 1.3.4.6 1.3.4.5 1.3.4 1 . اضيأ  رفوتتو  ةرثع  ةهكافلا  نم  ةميدقلا  تارادصإلا  هفينصت 1 .* نيمدختسملا   154234 هفينصت 5 ،*  نيمدختسملا   7883 نيمدختسملا ، لبق 208.829  نم  ةبعللا  هذه  فينصت  مت  فينصت 4 .+

XP/7/8/10 لثم بعال  قيبطتلا  توبورلا  مادختسا  يف  زودنيو  رتويبمك  زاهج  ىلع  ةرثع  ةهكافلا  تيبثت  ةيفيك  كل  رهظتل  بهاذ  اناو  بصنملا ، اذه  يف  لومحملا  لومحملا و  رتويبمكلا   Nox، KOPlayer، ... تبثم فلم  ليزنت  كيلع  بجي  ءدبلا ،  لبق   APK ، لصفم ليلد  دجتس  انه  .ةحفصلا  هذه  نم  يلفسلا  ءزجلا  يف  ةبعللا  هذه  نم  ةميدقلا  تارادصإلا  اضيأ  كنكمي  ةظحالم :]  ] .عقوملا ىلع  روثعلل  ةلوهسب  هظفح  .ةحفصلا  هذه  ىلعأ  ليزنتلا  رز  ىلع  روثعلا  كنكمي 
زاهج يكاحي  نأ  هنأش  نم  يكاحم  وه  هجاتحت  ام  لك  .اهلمع  ةيفيك  نع  ةعيرس  ةحمل  كيطعأ  نأ  ديرأ  نكلو  ةوطخب ،  ةوطخ   Android ىلع ًايلعف  هليغشتب  موقت  كنأ  ىرت  تاقيبطتلا -  مادختساو  تيبثت  كنكمي  مث  نمو  زودنيو  كب  صاخلا  يصخشلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلع   Android ، ليغشتو تيبثت  كدعاسنسو ! قيلعتلاو  انه ، تيبثت  كنكمي  وأ ال  كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلع  لمعي  ناك ال  اذإ  .رتويبمك  زاهج  ىلع  لمعي  وهف  يحول ،  زاهج  وأ  يكذ  فتاه  ىلع  لمعي  هنكلو ال 

لاتسنيسكاتسولب مادختساب   &amp;; مادختساب بعللا   NoxPlayerDownload &amp;; فلم يف : سكاتسولب  تيبثت   APK: فلم قوف  اجودزم  ارقن  رقنا   APK فلم حتفي  مل  اذإ  .قيبطتلا  تيبثتو  سكاتسولب  قالطإل   APK فلم تيبثت  اضيأ  كنكمي  .سكاتسولب  ىلإ  لوصولل  ضرعتسا  ...عم  حتف  ددحو  هقوف  نميألا  سواملا  رزب  رقناف  ًايئاقلت ، سكاتسولب  كب  صاخلا   APK رحس لثم  لمعي  هنإف  حتفل ، ليغشت  قوف  رقنا  طقف  كلذ ، دعب  ةيسيئرلا  سكاتسولب  ةشاش  ىلع   :D.
تيبثتو ليمحت   NoxPlayer: . فلم بحسا  .ذيفنت  لهسلا  نم  تيبثتلا   APK ىلإ  Nox دلجم حتف  رزلا  قوف  رقنا  .تافلملا  ةرادإ  رهظتس  .هطقسأو   XXX تيبثت ىلع  ةرداق  نوكت  فوس  مث  .نوللا  قرزأ  حبصي  يذلا  فلملل  زيمملا  زمرلا  نمض   APK ىلإ كب  صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  نم  طقف  ليمحتب  تمق   Nox تاحالصإ يف  ىرخأ  عقاوم  ىلإ  فلملا  خسن  لقن /  وأ   Nox.Bug 2019 سطسغأ .ءادألا 28  تانيسحتو  تاحالصإ  ربوتكأ 2019  .ءادألا 18  تانيسحتو  Bug
تاحالصإ  2019 ويلوي 17 ، .ءادألا  تانيسحتو  ءادألا  تاحالصإ  سطسغأ 2019  .ءادألا 07  تانيسحتو  تاحيحصتلا  Bug 2019 ويلوي 03 ، .ءادألا  تانيسحتو  Bug 2019 رياربف .ءادألا 18  تانيسحتو  تاحيحصتلا  Bug 2019 رياربف .ءادألا 13  تانيسحتو  تاحيحصتلا  Bug 2019 رياربف تاحالصإ 10  .ءادألا  تانيسحتو  تاحيحصتلا  Bug ءادألا تاحالصإ  رياني 2019  .ءادألا 16  تانيسحت  تاحالصإ  رياني 2019  .ءادألا 20  تانيسحت  تاحالصإ  رياني 2019  .ءادألا 28  تانيسحتو 
تاحالصإ  2019 رياني 06 ، .ءادألا  تانيسحت  تاحالصإ  رياني 2019  .ءادألا 15  تانيسحتو  Bug 2018 ربمتبس .ءادألا 26  تانيسحتو  Bug 2018 سطسغأ 06 ، .ءادألا  تانيسحتو  تاحيحصتلا  Bug 2018 وينوي .ءادألا 12  تانيسحتو  تاحيحصتلا  Bug ددعتملا ثبلا  عضو  يف  لوخدلاب  تاقيبطتلل  حامسلا  .تاكبشلا  لوح  تامولعم  ىلإ  لوصولاب  تاقيبطتلل  حامسلا  .ةكبشلا  ليصوت  ذخآم  حتفب  تاقيبطتلل  حمسي  .ءادألا  تانيسحتو  تاحيحصتلا   Wi-Fi. مادختساب حمسي 

PowerManager جلاعم ىلع  ظافحلل   WakeLocks بعللا مكل  ءاقبإل  تابلقتلا  ضعب  فيضي  نكلو  باعلألا ، قحس  ةيبعش  ةميركلا  راجحألا  نم  ةبلصلا  لمعلا  اكيناكيملا  ىلع  روطتي  ةبعللا  .زغللا  ةبعل  فادهأ  ةارابملا 3  قيقحتل  ةعتم  نكلو  ايدحت  ةهكافلا  بوبو  حسم  ىلإ  جاتحت  ةرثع  ةهكافلا  يف  سيرهلا ! ةباغلاو  سيرهلا  ةرهوج  يعناص  نم  زغللا  ةبعل  ةارابملا 3  يهكاف  ةيزازفتسالاو  حرملاو  اناجم ، .فوسكلا  ةشاش  وأ  مونلا  نم  . FEATURES- 3 ةارابم نم 640  رثكأ 
عيضاوم قيرطلا : ىلع  ىوتحملا  نم  ديزملا  ةيعامتجالا - ةكبشلا  ربع  ءزج  لجس  ةيلاع -- ةعونتم - بعللا  فادهأ  فتاوهلاو - صارقأ  ىلع  بعللا  طالبلا - زغل  ةهكافلا - طوقس  حئاصن -  ةارابملا 3  فيدهتلا - لضفأ  ىلع  لوصحلل  حتف  تايوتسم  عيمج  بعل  تامكاحملا - تالالشلا -- - ةهكافلا تالالش  ةصاخ - دونب  جيزم - ةقباطم  ةينغلا - تاموسر  دونبلا - نم  رثكأ  وأ  ةهكافلا  بساني 3  كب - صاخلا  مدقتلا  بقعتت  يتلا  ةطيرخلا  ىوتسم  يتأتل - لمعلا  نم  ديزملاو  زغللا  تايوتسم 

لثمألا لـ لوصفلاو -! ىوتسملا  ميماصت  ةديدج ،  Intel x86 لومحملا  devices //www.facebook.com/fruitbump 2 دحاو فص  يف  ةهكافلا  رثكأ  وأ  بسانت 3  .ةقباطم  مكل  ءاقبإل  جيزملا  اذه  يف  ةديرفلا  تابلقتلا  نم  ديدعلا  يقلي  نكلو  ةيبعش ، ةرهوج  ايساسا  ابعال  باعلألا  نم  ريثم  لمع  اهيدل  ةبعللا  .ةبعصلا  فادهألاو  حرملا  تايوتسم  نم  نط  لالخ  نم  حاستكا  ةهكاف  بوبلا  ىقيسومو  تنأ  ةرثع ، ةهكافلا  يف  تاقيبطت  ليمحتو  ءارشل  رجتملا  كام  قيبطتلا  حتف 
نم ةديدع  تاعاس  ىلإ  علطتن  ءاهدلاو  بعالل  نكمي  كلذ ! ديرت  امدنع  يحوللا ، رتويبمكلا  وأ  فتاهلا  ىلإ  ةرشابم  ةيقن  ةعتم  درجم  حاورألل ! راظتنالا  نم  ديزم  ال  ءيش ؟ لضفأ  .ةراثإلا  ةددحم 3  ريغ  ةارابملاو  ةنولملا  تايصخشلا  نم  تارشعلا  عم  قرزألا ; طيحملاو  حابشالا  ةنيدم  ءارضخلا , ةباغلا  ةأبعم : لمعلا  لوصف  ةثالث  يف  ةرماغم  فحازلا ! ناجرملا  لالخ  نم  ةمزأو  ةيرودلا  زاغلألا  طالبلا  برضو  ةبضاغ ، حابشأ  ءردو  ةصاخ ، لتك  ريمدتو  فدهلا ، ددع  ىلإ  لصتل 

كوبسيفلا ىلع  تارماغملا  نم  هنولذبت  ام  لك  ةكراشم  اضيأ  كنكميو  .مويلا  نم  ةضفخنم  طاقن  نم  دترالال  زغللا  قيفر  ةيلاثم 3  ةارابم  كب  صاخلا  وه  ةرثع  ةهكافلا  كب ! ةصاخلا  تاراهملا  نورهظي  نيذلا  ةيبهذلا  موجنلا  عم  ةأفاكمو  ةلحضلا  فادهألا  قحس  .تالالشلا  قحسو  طخ  تابيكرتو  ةصاخلا ، ضورعلا  نم  ديدعلا  نم  ريصعلا  ريخلا  نع  جارفإلا  ! GAME FEATURES- مدقتلا عبتتل  ةطيرخلا  ىوتسم  ةقباطم - طخ  لمع - ةارابملا 3  تايوتسم - ةبعل 3  لوح 640 
ربع ةصح  فتاوهلاو - صارقأ  ىلع  بعللا  طالبلا - زغل  حئاصن -  ةارابملا 3  تقولا - براجت  شتير - تاموسر  ةبعللا - فادهأ  نم  ديدعلا  عيمج - ةلفقم  تايوتسم  عيمج  ةداعإ  كب - صاخلا   FacebookComing 20 لوصفلاو ! ىوتسملا  ميماصت  ةديدج ، عيضاوم  ابيرق :  Oct 2019 مهنا ال بعلل ! عفد  ىلع  كتردق  مدع  لبق  نم  رارمتساب  دقعت  نأ  يغبني  ةثاغإلا ال  ام  اذكه  رمألا  اوفشتكا  لاجرلا  ءالؤه  ةبعللا ! هذه  بح  يف  انأ  .ءادألا  تانيسحتو  ءاطخألا  تاحالصإ  رادصإلا 1.3.5.3 

ىوتسم 500 يف  انأو  ةنس  نورخآو  تبعل  دقل  كل ! اًركش  كل  اًركش  ةقثبنملا ! ةطلسلا  ءارش  نود  اهب  زوفلا  نكمي  يتلا ال  تايوتسملا  لعجت  اهنإف ال  كتايحرسم ،  نم  نودحي  on ةعضبل ةبعللا  هذه  تبعل  دقل  كب ! ةصاخلا  ةبعللا  ىلع  ترثعت  انأ  ةياغلل  ةديعس  انأ  قافر ! اي  مكل  يناهت  كموي ! ىلع  ءوضلا  طيلست  ىلع  لصحتو  هرسختل  ءيش  كيدل  سيل  ًايفرح  تنأ  ةعومجملا ! هذه  نم  اًسرد  نيرخآلا  باعلألا  يعناص  عيمج  ذخأي  نأ  ىنمتأ  ةياغلل ! ةبعص  تايوتسمو  ملاعلا 3 !
نأ لواحت  ةبعللا ال  هذه  لبق ،  نم  تلق  امكو  ةديدجلا  تايدحتلا  لثم  اقح  انأ  ةعئار ! ةارابم  ىرخألا ! ليحلا  يأ  وأ  ةيفاضإ  زيزعتلا  ءارشل  كيدل  نكي  مل  اقح ! عتمتسأ  انأو  نآلا ،  رهشأ   bilk حيتي مث  .ىوتسم  ريرمتو  بعلأ  نأ  دعب  اهمطحت  ةبعللا  هذه  عم  سئاب  تقو  يدل  ةليللا  ةبعللا !! هذهل  موجن  ةسمخ  نم  لقأ  ءيش  ال  ةريبك !!! ةبعل  باهذلل ! هقيرطلا  ةيناث ! نع 25  لقت  ةدمل  نالعإ  ةدهاشم  تنك  اذإ  ةعفد  كيطعت  كلذ  نم  الدبو  يلاتلا ،  فدهلا  قيقحتل  لاملا  قافنإ  يف  مكل 
روطملا .كل  اًركش  .ةبعللا  هذه  بحأ  .تالكشملا  هذه  لح  ءاجرلا  وتلل  هيلإ  تيتأ  دقل  ول  امك  ىرخأ  ةرم  ىوتسملا  يف  ةغلابملا  يل  ، Twimler قيبطتلا معد  ةيصوصخ  ةسايس  .يلاتلا  قيبطتلا  ثيدحت  لاسرإ  دنع  ةيصوصخلا  ليصافت  ميدقت  روطملا  نم  بلطيس  .روطملا  ةيصوصخ  جهن  عجار  تامولعملا ، نم  ديزمل  .لبآ  ةكرشل  تانايبلا  عم  لماعتلاو  ةيصوصخلا  تاسرامم  لوح  ليصافت  مدقت  مل  ةدودحملا ،
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