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Real gangster crime apk 2020

لمع وه  تاباصعلا  ةميرجلا  ةيقيقح  ةبعل  .كفتاه  يف  لبق  باعلألا  مكحتلا  ةزهجأ  ىلع  تيأر  دق  تنك  يتلا  ةبعللا  ةبرجت  كنكميو  ةيساسألا ، تارييغتلا  اضيأ  ترم  دق  اهنع  جارفالا  مت  يتلا  باعلألاو  ةيقيقحلا ، ةميرجلا  تاباصعلا  ةايحلا  عقاو  يف  مكب  ابحرم  ةيقيقحلا  ةايحلا  يف  ةميرجلا  تاباصعلا  ةيقيقحلا  ةايحلا  يف  يقيقحلا  تقولا  يف  تاباصعلا  عم  توبورلا  فتاوهلا  ةيقرتو  ريوطت  عم 
دادعتسا ىلع  تنك  اذإ  .كمامأ  رهظيس  ةمراص  دعاوق  هيلع  قبطنت  يذلا  ديجملا  ريطخلا و  ملاعلا  دجم  لك  .ةريبكلا  ةنيدملا  ءاحنأ  عيمج  يف  يمويلا  لمعلا  راظتنا  يف  تنك  .ملاعلا  يف  ةحوتفملا  عراوشلا  يف  ةايحلا  ةئيب  يف  كب  ةصاخلا  تايافنلاو  ثلاث  صخش  روظنم  نم  مامتهالل  ةريثم  رانلا  قلطم  يف  كتربخ  قلخ  .ةضايرلا  تاهويدوتسا  لبق  نم  ترشنو  ويدوتسا  ةبعل  ىان  ادج  ةباذج 
ةفلتخملا تالآلا  نم  ريبك  ددع  عم  ةمخض  ةطيرخو  ةعونتم  ةعومجم  لضفأ  عم  مكل  ريفوت  يف  تحجن  يتلا  باعلألا  كلت  نم  ةدحاو  يه  ةشهدملا  ةبعللا  هذه  .ةفلتخم  مكحت  تادحول  باعلألا  نم  ديدعلا  ءارجإ  متي  .ةريبك  ضرألا  تحت  ةيروطاربمال  مكل  قافرإو  ةيمهو  نيسفانملا  عيمج  ىلع  ءاضقلاو  ةنيدملا ، هذه  يف  يقيقحلا  تاباصعلا  وه  نم  لك  رهظتو  مامألا ، ىلإ  باهذلا  يي  رابتخال 

اهعون نم  ةديرف  مكحت  تادحو  يعابرلا ، عفدلا  تارايسو  ةيضايرلا ، تارايسلاو  ةنيدملا ، يف  ةيداعلا  تارايسلاو  ةريبكلا ، تارايسلا  ةقرس  باعلأ  تارايسلا  طمن  تارايسلا  عيمج  تاباصعلا : ةميرجلا  حمالم  يقيقحلا  تقولا  يف  .ةبعللا  تاوطخ  ذيفنتو  ةنيدملا  تارايسلا  مادختسا  ةلوهسب  كنكمي  ةلهذم ، ةبعللا  هذه  يف  .ادج  بسانملا  مجحلا  يف  لحارملاو  ، SCI-Fi ةليقث ةحلسم  ةبابد  عم 
بعللا لالخ  نمو  ةمخض ، ةبعللا  طيطخت  .ةرحلا  ةيملاعلا  باعلألا  نم  نوكتت  ادج  ةباذج  ةكرح  ةبعل  يه  ةيقيقحلا  تاباصعلا  ةميرجلا  ةروكذملا ، اننأ  امك  ةحئال  تالآ  تاباصعلا  ةيقيقحلا  ةميرجلا  ةيقيقحلا  تازيملا  نم  اهريغو  ةديدجلا  ساغيف  نم  ةريخذلاو  ةحلسألا  لحارم  لضفأ  نع  الضف  ةيلاتق ، رتبوكيله  ةرئاط  سولجلا  تالآو  ةيوق   quizeses بهذت فوس  كل ، ةبسنلاب  باعلألاو  ةفلتخم 

تاموسرلا 3 .ةديدج  ساغيف  ىلإ  D تارئاطو تابابدلا  مادختسا  اضيأ  كنكميو  ةبعللا ، يف  ةرمدم  تارايس  اضيأ  كانهو  .اهمادختسا  كنكمي  يتلا  ءايشالاو  لاملا  ضعب  كل  كرتي  فوس  صخش  لك  لتق  .كئادعأ  ةبراحمل  اهمادختسا  كنكميو  ةفلتخم  رئاخذو  ةحلسأ  مادختسال  نكمم  وه  ةبعللا  هذه  .كل  ةبسنلاب  ادج  ةربخلا  ميدع  ةبرجت  نوكي  نأ  نكمي  ةباذج  بعللاو  ادج ، ةديج  ةبعللا  نم 
لضفأو ءاقدصألا  عم  ةشدردلل  ةقيرط  لهسأ  .كفتاه  ىلع  قحلا  ةبعللا  مجح  ىلع  لوصحلا  كنكميو  مامتهالل ، ةريثمو  ادج  ةباذج  نوكتل  ةبعللا  تاوطخلا  ميمصت  مت  .ةيفاضإ  ىمظع  ىوق  حتفت  ءايشألا  ضعب  .ةردقلا  نم  ةفلتخم  وأ  ةقلزلا  سبالملاو  كب ، صاخلا  لطبلا  ةحص  ززعي  رتبوكيلهلا  تارئاط  مادختساب  ريغص  ءزج  - ةئجافملا تامجهلاو  ةيفخلا  تاكرحلاو  فده ، يأ  ةمجاهمل  رتبوكيلهلا 
ةماعلا ةخسنلا  ةماعلا  طسق  ةيلودلا  ةخسنلا  نم  ايروك  ةخسن  رسك  تنكو  دجملا  وه  كوبسيفلا  قيبطت  نم  ةريغص  ةخسن  كتليبقو  كئادعأ  ريمدتل  كلقتعا  تاقفن ! يأ  عفد  نود  تاملاكم  ءارجإ  لئاسرو  ةيناجم  تاملاكم  ربياف : كل ! توبورلا  زاهجلا  ىلع  ةحاتم  ةيعامتجا  ةكبش  لضفأ  وه  لوسر  كوبسيفلا  يمسرلا  قيبطتلا  توبورلال  تاقيبطتو  ىقيسوملاو ، ةفلكت ، لقأل  مالفألا  ءارشل  ناكم 
بعلت ةضفخنم  تابلطتمو  ةعيرس  ةعرس  توبورلا  ةزهجأ  ىلع  ةيكلم  ةكرعم  ليمحت  لايور  ةبعل  ةعئار   ER نم ةلومحملا  ةبعل  ةماعلا  فورعم  ريغ   Bathigroundis كلم ناوألا ! تاوف  لبق  ةيمسرلا ...  ةخسنلا  نم  ليخدلا  ىلع  روثعلا   FPS اغول اهرابتعاب  زمرلا 521  ةرم  دالبلا 5.21.190  يف  تانايبلا  تانايب  نم  تياباغيم  يه 99.7  تامولعملا  نآلا  نيبعاللا  ةددعتم  ةبعل   wasina احابص  ar
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ةيسيئرلا 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 قداص 16  نيم  ليغشتلا  ماظن  .ةصاخلا  ةغللاب  ةحاتملا  تامولعملا  يه  تامولعملا  مهأو   Sdk TXT 4.1.11 توبورلا 4.1 •   (JELLY_BEAN) فداهلا  SDK 29 Al Hadf SDK TXT 29 نم ال ددع  ذفني   Idam , اشاش
ريباك يداعملا ، ، x-Kbeer Cpu armeabi v7a x86 Idm 480 مدختسي .تيمازعم ال  تازععم  اعملا  تازعملا  تارثكلا  ةطفق  مدختسي  مدختسم   640 ، 320 ، 240 فتاهلا Almazaat ط 160 120 ، ربع  ويدارلا  ةمظنأل  يملاعلا  ماظنلا  قيبطتلا  مدختسي  سمللاب : لمعت  يتلا  ةزهجألا  تازيم   (GSM) ، زاهجلل نيتطقن  نم  ةيساسألا  ةددعتملا  سمللا  تاردق  قيبطتلا  مدختسي  .ةلقنتملا  تالاصتالل 

ةيقكتلا 3 .ددعتملا  سمللا  ةزيم  .سمللاب  لمعت  ةشاش  .هزهجالا  .توبورلا  نم  ةقئاف  ةعومجم  يه  ةزيملا  هذه  .ةيرحب  رثكأ  وأ  نيتطقن  عبتتل  ىلعألا  ىوتسملا  ىلع  زاهجلا  ةردق  قيبطتلا  مدختسي  .سمللا  ةشاش  ةزيم  .هزهجالا  .توبورلا  نم  ةقئاف  ةعومجم  اهنا  .ةيرحب  سمللا  ىلإ  جاتحي  قيبطتلا ال  نكلو  ينورتكلإلا ، ديربلا  تاراشإ  لثم  ADA5333C68FBA2DCDC7816EAD644A47
Altoqaiya FD7A95648FF46FB1ACB854ASAFE1BF9 7EFF92 346 Sha256 1CBD2D0548BB11026D9AB4DBAD4A2C9405CE796235D4003BCF0A0AED8BFE0C98 15:11:10 وينوي ةعمجلا 10  ىتح  وينوي 2017 : نم  ارابتعا  نيم  حلاص   CeST 2044 83 يريس لاملا  b12c6eac0de641 14:11:10 24 نم ارابتعا   CET 15:11:10 10 وينوي ةعمجلا  ةعاسلا 2017 :
CeST 2044 غلبم  Si. 83b12c6eac0de641 as as 1 تمظن  A1 Maqaan Lazamilaland A1 Muqaan Lazamiand Aad ru Madinat Lazamilaand Tamayel Laamail Laakhat Aajmad Adada laakhra lalandroid alandra aha نارين تاوك  مادغيتساب  تانيدملعلا 1  ثياس  ً.اميظع  ًارصن  رصنلا  ناك   mudmrat min-Murakbat al-islamibaal al-al-qaa Satimna 2 ةحفص
Satimna نيم قاناتاتلا  اميتادأ   Baayada: 5.21.190 رادات : ويدوتسا  يان   Laahzazat Ahmandrud tahadeed Fi: يداماج  Baasali 08, 1442 لمعلا نم  ةفلتخم  عاونأ  لامكإل  كيدل  فاطتخالا ، ءانثتساب  .ساغيف  يروطسألا  ةديدج  ةنيدم  عراوش  يف  لمعي  نأ  ةاكاحم  مامتهالل  ةريثمو  مامتهالل  ةريثم  نيفطاخلا  ةرايس  وه  دودحم - ) ريغ  لام  عافدلا , ةرازو   ) ةيقيقحلا تاباصعلا  ةميرج 

يقيقحلا تاباصعلا  .مادصلا  يف  كسأر  ءدب  مث  نمو  لطبلا  خضل  رايخ  كيدل  كلذ ، عمو  .ةيمارجإلا  رصانعلا  عم  رارمتساب  لعافتتو  ةنيدملا ،  عراوش  يف  كدحو  تسل  كنأ  كرابتعا  يف  عض  نكلو  .تاثعبلاو   APK ةيقيقحلا ةميرجلا  تاباصعلا  ةلصو  ةثيدحلا  ةثيدحلا  ليمحت  .لمعلا  ةبعل  ةيبور ,) عافدلا  ةرازو   ) دض 5.6 ةميرجلا   APK APK. داعبألا ةيرث  تاموسر  .تارايس  صل  ةاكاحم  زاهج 
ىلإ ةيقرتلا  ةبرجت  يأ  عضو  ةفثكم  ةيركسعلا  تابكرملا  وأ  ةيوق  لضفأ  .ةمئاقلا  يف  ةأبخم  رارسألاو  ةحلسألا  عيمج  حتف  قيرطلا ! يف  دحأل  ةمحر  يأ  رهظت  .نيمرجملا ال  نم  ساغيف  ةديدج  عراوش  لخدي  امامت  ةصاخلا  تاوقلاو  ةطرشلاو  شيجلا  ةبعل  .ةرمدم  ةبكرم  نازخ و  ىلع  لمعلل  ةدوعلا  ةحلسألا ! لك  برج  .ةريخذلاو  ةحلسألا  لضفأ  ثوحبلاو ! ةديدج  طئارخ  .ةصاخ  تارثؤمو 

! نآلا برج  .ةميظعلا  ةبعللا  هذه  يف  كلذ  نم  رثكأو  ةديجلا  ءايشألا  لك  .ةليقثلا  ةيعفدملا  عم  مهقيزمتو  كئادعأ  لتقو  قراسلا ، لامهإلا  دوقي  .كاكتحالا  ءايشأ  ريمدتو  ةقرسلاو  لتقلا  ءايشألا ؟ لك  لعف  كنكمي  له  ناحرف ! ءوض  تاظحالملا  عم  دعاستو  قرطلا  لوح  ةديدجلا  تافاشتكالا  ضعب  ىلع  لوصحلل  ريبكلا  لوألا  لاملا  ىلع  لصحت  فوس  ةنيدملا ! ىلع  ةرطيسلل  كب  صاخلا  لطبلا 
ةدودحم ريغ  ةريخذ   ) ةديدجلا تابقعلا  هذه  لاخدإ  .ةددعتم  باعلأ  يف  توبورلا  زاهجل  تات  امك  ةبعللاو  بعاللا  سفن  لثم  يه  ةبعللا  .ردص  ويدوتسا  موبلأ  يان  ةبعل  ويديف  ةميرجلا  ةيقيقحلا ، تاباصعلا  ةميرج  ، zipline، ةرازو يقيقحلا  تاباصعلا  مئارج  ببسب  دودحم  ريغ  ةميركلا  راجحألا  ليمحت  .ديدج  سفانم  درجم  وه  ةبعللا  هذهل  ةديحولا  ةمهملا  رانلا .) عاعشو  فناعز  ةرحلا ، ةروصقملا 
عافدلا  APK / يرث تاموسر  .دوقولاو  تارايسلا  صل  ةاكاحم  مامتهالل  ةريثم  .ةدودحم  ريغ  ةحلسأو  ةريخذ  ىلع  روثعلا  مت  .عيمجلل  ةحوتفمو  ةميركلا  راجحألا  دودحم /  ريغ  لاملا  ةزيم : كاه  يقيقحلا  تاباصعلا  .ةدوعلاو  لاملا  ليغشت  D ! ةحلسألا لك  برج  .ةريخذلاو  ةحلسألا  لضفأ  ةديدجلا ! تاراسملاو  ةديدجلا  طئارخلاو  ثحبلا  .توبورلا  نم  ةخسن  لك  ىلع  ةصاخلا  تارثؤملاو  ةينغ 

ةكبش جاتحت  .ةردقملا  تاجايتحالا  نم  الدب  مادختسال  قيبطتلا  حمسي  يقيقحلا : تاباصعلا  ةميرجلا  عضوب  حامسلا  .ةرمدم  ةبكرم  .رتبوكيلهلا  تارئاطو  تابابدلا  ىلع  لمعلا  ىلإ  ةدوعلا   Wi-Fi ةديدج ةغل  بعل  ةدودحم .) ريغ  لاومأ  عافدلا ، ةرازو   ) ةيمالسإلا تاباصعلا  ةميرجلا  ةمصاع  اسيروأ ، ةنيدم  ةمصاع  .بولطم  يجراخلا  نيزختلا  .ةيئابرهكلا  ةرادإلا  ظاقيإ  نيكمت  .تاكبشلا  نيكمت  ىلإ 
داعلا يإ  يئادات  .لجر  وه  ملاعلا  يف  صخش  لوأ  ريبق .' و'ال  يالب ' لغوغ  و' ّةوق ' '' '، ' عمق ' ' عمق '، ' عمق '، ' يتعملا مئاق  ، ' ةمضعم اقيف -  ' ةقلاعملا راّقن  ' ةعشيب قالقلال  راهنلا  لحالسلا  اتاخينلا  نيعش  طقف  .لجوج  نم   min داعم داع  داه  ناتقوو ال  أ ب ، دودحملا ) ريغ  لاملا  عافدلا ، ةرازو   ) تاباصعلا لاجرل  ةيقيقحلا  ةميرجلا  ةضورلا  ةدتللا  ةدتللا  رافطلا  عئالطلا  ماقمئاقلا  اهحيتي  يتلا  صرفلا 
لاملا ىلع  لوصحلا  كنكمي  هنأ ال  ةفرعمل  ةديج  ةصرف  اهلعج  وه  كلذب  مايقلا  كيلع  بجي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  .داحلاو  . La Taqtaq Al-Minaskhasaan دودحم ريغ  لاملا  عافدلا , ةرازو   ) ةيقيقحلا تاباصعلا  ةميرجلا  لازنات  فيس ال- ) Ap Manmatjar ، ةيةعامجلا ةبطيصملاو  ةسطوممل ، اهاعم  يه  ةنعملا  ةلاسرلا ، ىقلت  نم  لوأ  عيعدلا ، ةطبارلا  ةنامأ  انأ  .نيم  نيم  ساهبوس  يال  بعل  لجوج 
لاملا دودحم  ريغ  عافدلا ، ةرازو   ) يقيقحلا تاباصعلا  ةميرجلا  .بقلملا  تاريعازب  لزفملا  طقارشلا ، بقلملا  طقارشلا  ىلع  دزاملا  .مويلا  نم  ىلوألا  ةارابملا  يف  ةبعللا  بعلت  ةقيقد 3615 . نوكتل 3.4  ق )  ) فاتات مادختسا  اضيأ  كنكمي  تياباغيم   99.7 مجح : ديوردنأ 4.1  ةبولطملا : ً.ادج  مهم  لمع  هنإ  .ةدادعلاو  ) APK مادختساب قيبطتلا  ليزنتب  مق  .ةزهجألا  توبورلا  توبورلا 4.1 و  ىلعأ 
ةيقنلاو ةيساسألا  تافلملا  نم  لك  مدقن  اننأ  ةظحالم  ىجري  .قيبطتلا  تيبثتل  تيبثت  ىلع  رقناو  لضفملا  كحفصتم   APK عيرسلا ليمحتلا  ةعرسو   APK ةدودحم ريغ  ةيمك  عافدلا ، ةرازو   ) تاباصعلا ةميرجلا  يقيقحلا  تقولا  يف  ةنراقم  ) APK. قيبطتلا اذه  ليزنت  مت   APK 100 000 000 لاملاو عافدلا ، ةرازو   ) يقيقحلا تقولا  يف  تاباصعلا  ةميرجلا  ليمحت  اضيأ  كنكمي  .رجتم  يف  تارم + 

عم دودحم ) ريغ   APK APP 5.21.190 رادصإلا 5.21.190 ! ثيدحت  .ةيبعش  توبورلا  يكاحمو  !
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