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Ashley madison apk

هذه كلذ ، عمو   100000000000000000000000000000000000 000 000 000 000 000 2 2 7س ه ـ نم ه ـ اهريغ  عم  ةنراقم  ةركتبم  براجت  مدقي  كوبسيفلا  لا 2 ، ان ا ف ب  ان   2 2 كب ! صاخلا  ديوردنألا  زاهج  ىلع  ةرفوتم  يعامتجالا  لصاوتلل  ةكبش  لضفأ  كب ! صاخلا  ديوردنألا  زاهج  ىلع  نآلا  ةلومحملا ، ةزهجألاب  ريوصتلا  قالمع  .روصلاب  تاظحللا  لك  كراش 
، ديم ةلاح  رمعلا ،  ) تامولعملا ضعب  ميدقت  ىلإ  جاتحت  فوسو  ةقفاوتم ، لاصتا  تاهج  نم  تاحارتقا  يقلت  ىلع  ةرداق  نوكتل  .ددحملا  مدختسملل  صاخ  لكشب  رخآ  ىوتحم  ليمحت  طقف  كنكمي  .هديرت  ام  ناك  ًايأ  ديرت ، ام  ردقب  رهظت  ةقيرطلا ، هذهب  .مهروص  ةبقارمل  نيمدختسملل  ةادأ  ادج  قيبطتلا  رفوي  .كب  ةصاخلا  تانايبلا  ةيامحل  ةيصوصخلا  نم  ديزملا  اهيدل  ةادألا 

عتمتساو تافلملا ، حتفا  .نيميلا  ىلإ  راسيلا  نم  كعبصإ  كيرحت  قيرط  نع  يصخشلا  كفلم  ليزنت  ىلإ  جاتحت  ال  قيبطتلا ، اذه  يف  .ةيلاعف  رثكأ  ثحبلا  ةيفصت  لماع  ناك  املك  تامولعملا ، نم  ديزملا  تلخدأ  املك  .هنع  ثحبت  تنك  ام  قباطي  مدختسم  برقأ  ىلع  روثعلا  ىلع  ارداق  نوكت  فوس  يفارغجلا ، عقوملا  ديدحت  نيكمتب  تمق  اذإو  قيبطتلا ، ...دويقلا ) نزولا ،
دادعإ دنع  ةقالع ؟ يف  تنأ  له  .كل  لثم  ةيرس  لاصتا  نع  ثحبت  ةأرما  وأ  لجر  ةلزاغمل  قيبطتلا  لضفأ  هنع  ثحبت  ام  اذه  ناك  اذإ  بهذت ...  كسفن  كرتو  ةفلتخم ، حمالم  يف  رظنلاو  اهلوح ، لفطتلا  وه  هب  مايقلا  كيلع  ام  لك  كلذل  ادج ، ةيهيدب  يه  هتازيم  .كلذ  دعب  ثدحيس  ام  ىرنو  ةزمغ ، وأ  ةيده  لسرأو  هارت ، امب  رعشت  امدنع  ةيصن  لئاسر  لسرأو  تامولعملاو ، روصلاب 

 ، ًالماك ًالوحت  قيبطتلا  انيطعأ  دقل  ةيرس ! فراعتلا  ةبرجت  لضفأ  ريفوتل  ميمصت  ةداعإ  امامت  اهنا  نآلا  .نوسيدام  يلشآ  يمسرلا  قيبطتلا  .كيرش  لعفلاب  كيدل  ناك  اذإ  يلاثم  قباطت  ىلع  روثعلا  قيبطتلا  ىلع  لهسلا  نم  لعجت  نأ  لضفألا  نمف  نيرخآلا ،  عاونأ  عيمج  كانهو  هيلع  مكحي  دحأ  هنأ ال  امب  .كب  صاخلا  ديم  ةلاح  راهظإ  ىلإ  جاتحت  نوسيدام ، يلشآ  يصخش  فلم 
عضو كل  حيتي  .مهدقفتي - نم  ةفرعمو  نيبيرقلا  ددجلا  ءاضعألا  ةيؤر  ةديدجلا  ةيسيئرلا  ةحفصلا  كل  حيتت  اهبحتس -.  يتلا  ىرخألا  ةعئارلا  تازيملا  نم  ةعومجمو  ثحبلل ،  ةديدج  ةيكيمانيد  ةقيرطو   Discover يلشل يمسرلا  قيبطتلا  امك  .طبضلاب  هنع  ثحبت  ام  ىلع  روثعلل  كثحب  صيصختب  رتالفلا  نم  ةلماش  ةمئاق  كل  حمست  .روصلا - نم  ديزملا  بلط  وأ  معنلااو  بحسلا ة 

ثحبلا صيصخت  كل  حيتت  تاحشرملا  نم  ةلماش  ةمئاق  .روصلا -  نم  ديزملا  بلط  ىتح  وأ  ضفر ، وأ  لثمل  داقتنا  كنكمي  فاشتكا  عم  .ب ا -  .ب ا ف  .ب ا ف  ؤا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف ا ف ا ب  ؤا  اؤا  ًانيان.مويلا  أدبت  ىتح  ليمحتل ، اناجم  وه ٪100  قيبطتلا  .كب  ةصاخلا  ةيلاحلا  رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  عم  لوخدلا  ليجست  ةطاسبب  نوسيدام ،
ًالوحت قيبطتلا  انيطعأ  دقل  .قيبطتلا  نوسيدام  يلشآ  ةيمسرلا  ةلضفملا  تاوصأ ️❤ )  3  ) 5.0/5 فينصت : .مويلا  أدبت  كلذل  ليمحتل ، يناجم  وه ٪100  قيبطتلا  .رورملا  ةملكو  يلاحلا  مدختسملا  مسا  مادختساب  لوخدلا  ليجست  ةطاسبب  نوسيدام ، يلشآل  يمسرلا  قيبطتلا  نأ  امك.اهميمصت  ديعأ  لئاسرلا  تازيم  عم  لهسلا  ليصوت  .هنع -  ثحبت  تنك  يذلا  طبضلاب  داجيإل 

نوسيدام يلشآ  ليمحت  .كب  ةصاخلا  ةيلاحلا  رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  عم  لوخدلا  ليجست  ةطاسبب  نوسيدام ، يلشل  يمسرلا  قيبطتلا  امك  .اهبحت  يتلا  ىرخألا  ةعئارلا  تازيملا  نم  ةعومجمو  ثحبلل ،  ةيكيمانيد  ةديدج  ةقيرطو  ًالماك ،   APK رثكأ ىلع  يوتحي  يناجملا  يعامتجالا  قيبطتلا  اذه  .تاوصأ  يف 3  موجن  فينصت 5.00  هيدل  ريخألا 4.50  رادصإلا  .توبورلال 
ىلع نوسيدام  يلشآ  مادختسا  ةيفيك  لوح  ةبقاثلا  دحاو  ويديف  كيلإ  .ويديفلا  نم  ريثكلا  ملعتت  نأ  كنكمي  يتبرجت  يف  .صارقأو  فتاوهلا  توبورلا  يدلب  ىلع  ديج  لكشب  لمعيو  ديفملا  نمو  .قيبطتلا  نوسيدام  اهخيرات ، عجري  يتلا  ةديج ، متكتلا  اذه  لثمل  ةايحلا  يبور  ةكرش  ركشن  نأ  اعيمج  اننكمي  .ليزنت  نم 1055   Android. نم ديزملا  جارختسا  ةلوهسب  كنكمي 
لبق نم  نمآ  لكشب  قيبطتلا  اذه  نم  ققحتلا  متي  .هنم  هعقوت  نكمي  امو  هتازيم  لوح  ةقرشم  راكفأ  ىلع  لصحا  .ةشاشلا  تاطقل  نم  قيبطت  لك  لوح  تامولعملا   VirusTotal. 14 زاهجلا فلكيو  وه 4.50  ريخألا  رادصإلا  .راض  فلملا ك ـ اذه  نع  كرحم  يأ  فشكي  مل  M ةيفيك يلي  اميفو  ربوتكأ 2020 . يف 30  حفصتملا  نم  ةرشابم  ليمحتلا  وه  ثيدحت  رخآ  .نيزختلا  نم 
رجتم نم  هتيبثت  وأ  فلملا  ليمحت  رايخ  كيدل  .ليمحتلا  ةحفص  ىلإ  لقتنا  نآلا  .هاندأ  ليزنتلا  رز  ىلع  طغضا  .ةديفم  حيضوتلا  ليلد  مايقلا   Play. ليزنت ىلع  رقنا   APK. فراعتلا ةبرجت  لضفأ  ريفوتل  ميمصت  ةداعإ  امامت  اهنا  نآلا  .نوسيدام  يلشآ  يمسرلا  قيبطتلا  .كزاهج  ىلع  فلملا  ظفحو  ىرخأ  ةرم  ليمحت  قوف  رقنا  .ديكأت  ةذفان  رهظت  حفصتملا ، تاليضفتل  ًاعبت 
عضو كل  حيتي  .مهدقفتي - نم  ةفرعمو  نيبيرقلا  ددجلا  ءاضعألا  ةيؤر  ةديدجلا  ةيسيئرلا  ةحفصلا  كل  حيتت  اهبحتس -.  يتلا  ىرخألا  ةعئارلا  تازيملا  نم  ةعومجمو  ثحبلل ،  ةديدج  ةيكيمانيد  ةقيرطو  ًالماك ،  ًالوحت  قيبطتلا  انيطعأ  دقل  ةيرس !  Discover ثحبت ام  ىلع  روثعلل  كثحب  صيصختب  رتالفلا  نم  ةلماش  ةمئاق  كل  حمست  .روصلا - نم  ديزملا  بلط  وأ  معنلااو  بحسلا ة 
مويلا أدبا  كلذل  ليمحتل ، اناجم  وه ٪100  قيبطتلا  .كب  ةصاخلا  ةيلاحلا  رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  عم  لوخدلا  ليجست  ةطاسبب  نوسيدام ، يلشل  يمسرلا  قيبطتلا  امك  .طبضلاب  هنع  . APKCombo يمسرلا قيبطتلا   / 2004  , 2002  , 2002 ىا -  ىاا -  ىاا -  ىاا 2020 (  ىااا 2000 - ىااا  ىااا  ) 2020  ) وه 2020 ( 03  ) ةايحلا يبور  نوسيدام 4.5.4 ·  يلشا  يب 2  يب 

 - .روصلا نم  ديزملا  بلط  وأ  فاقيإ ، لثم ، داقتنال  كل  حمسي  عضو  فاشتكا  .بحس -  .كنم  برقلاب  ددج  ءاضعأ  ةيؤر  لهسلا  نم  لعجت  ةديدجلا  ةيسيئرلا  ةحفصلا  .اهبحت -  يتلا  ىرخألا  ةعئارلا  تازيملا  نم  ةعومجمو  ثحبلل ،  ةيكيمانيد  ةديدج  ةقيرطو  ًالماك ،  ًالوحت  قيبطتلا  انيطعأ  دقل  ةيرس ! فراعتلا  ةبرجت  لضفأ  ريفوتل  ميمصت  ةداعإ  امامت  اهنا  نآلا  .نوسيدام  يلشآ 
ليغشتلا ماظنب  لمعي  فتاه  فتاه  .مويلا  أدبا  كلذل  ليمحتل ، اناجم  وه ٪100  قيبطتلا  .كب  ةصاخلا  ةيلاحلا  رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  عم  لوخدلا  ليجست  ةطاسبب  نوسيدام ، يلشل  يمسرلا  قيبطتلا  امك  .ةلهس  لاصتالا  لعجت  لئاسرلا  تازيم  ميمصت  ةداعإ  .طبضلاب -  هنع  ثحبت  ام  ىلع  روثعلل  كب  صاخلا  ثحبلا  صيصختل  كل  حمسي  تاحشرملا  نم  ةلماش  ةمئاق 

ينورتكلإلا ديربلا  ربع  ءاطخألا  حالصإ  -8/: support@ashleymadison.com ةحفصلا .اهبحت -  يتلا  ىرخألا  ةعئارلا  تازيملا  نم  ةعومجمو  ثحبلل ،  ةيكيمانيد  ةديدج  ةقيرطو  ًالماك ،  ًالوحت  قيبطتلا  انيطعأ  دقل  ةيرس ! فراعتلا  ةبرجت  لضفأ  ريفوتل  ميمصت  ةداعإ  امامت  اهنا  نآلا  .ةيمسرلا  نوسيدام  يلشآ  تاقيبطت  جمانرب 2.2 و2.3 و3.1 و4.0 و4.1 و4.2 و4.3 و4.4  لمعي 
، نوسيدام يلشل  يمسرلا  قيبطتلا  امك  .ةلهس  لاصتالا  لعجت  لئاسرلا  تازيم  ميمصت  ةداعإ  .طبضلاب -  هنع  ثحبت  ام  ىلع  روثعلل  كب  صاخلا  ثحبلا  صيصختل  كل  حمسي  تاحشرملا  نم  ةلماش  ةمئاق  .روصلا -  نم  ديزملا  بلط  وأ  فاقيإ ، لثم ، داقتنال  كل  حمسي  عضو  فاشتكا  .كل -  اوبحس  نيذلاو  كنم  برقلاب  ددج  ءاضعأ  ةيؤر  لهسلا  نم  لعجت  ةديدجلا  ةيسيئرلا 

ةريصق ةايحلا  نوسيدام : يلشآل  ليمحت  ةطقل  توبورلا  .ةريصق  ةايحلا  نوسيدام : يلشآ  .مويلا  أدبا  كلذل  ليمحتل ، اناجم  وه ٪100  قيبطتلا  .كب  ةصاخلا  ةيلاحلا  رورملا  ةملكو  مدختسملا  مسا  عم  لوخدلا  ليجست  ةطاسبب   APK مادختسا ةيفيك  فرعت  نأ  مهملا  نم  ةسلس ، ىرخأ  ةبرجت  هيدل  توبورلا  ىلع   APK وأ  APK ىلع مهل  ليمحت  دعب  عافدلا  ةرازو  تافلم 
تافلم .كزاهج   APK يه  .exe لبقتسملا يف  زودنيو  بيلاسأل  ةلثامم  توبورلا  تاقيبطت  . APK ةمزح توبورلا  ةعومجم  ينعي   (APK لاوجلا تاقيبطت  بيكرتو  عيزوتل  ديوردنأ  ليغشتلا  ماظن  لبق  نم  ةمدختسملا  ةمزح  فلم  لكش  وهو  ةريصق .) . &lt; br&gt; لامتكا درجمب  ..ةريصق  ةايحلا  نوسيدام : يلشآ  مادختسا  ةيفيك  كل  رهظت  فوسو  ةطيسب ، تاوطخ  يف 4 
ةريصق ةايحلا  نوسيدام : يلشآ  ليمحت  ةوطخلا 1 : .كفتاه  ىلع  ليزنتلا ، .. APK ليمحتب تمق  اذإ  لمعت  تانامضلا  كلت  نم  .هاندأ 99 % ليمحتلا  ايارملا  ضعب  مادختساب  كلذو  نآلا ، كلذب  مايقلا  كنكمي  كزاهج  ىلع   APK تيبثتل .كزاهج  ىلع  ىرخألا  تاهجلا  تاقيبطتب  حامسلا  ةوطخلا 2 : .يقرشلا  رحبلا  توبورلا  زاهج  كيلع  بجي  كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  نم 
ةريصق ةايحلا  نوسيدام :  يلشآ  .. APK، ةمئاقلا ىلإ  لاقتنالا  ىوس  كيلع  ام  .تقولا  اذه  يف  تيبثتلل  ردصمك  طشن  هنأ  نم  دكأتلا  ىلإ  جاتحت  ثلاث ، فرط  قيبطت  وهو   &gt; تادادعإلا  &gt; نامألا  &gt; رجتم كفتاه  ريغ  ىرخأ  رداصم  نم  تاقيبطتلا  تيبثتل  ةفورعم  ريغ  رداصم  دوجو  نم  ققحتلاو   Google Play. حمست يتلا  ةيملاعلا  تادادعإلا  نم  ققحتلا  نم  ًالدب 

يف ةفورعم  ريغ  رداصم  نم  تيبثتلاب   Android 8.0 Oreo ، تيبثتب تافلملا  ريدم  وأ  كحفصتمل  حامسلا  كنم  بلُطيس   APK تافلم ..ةريصق  ةايحلا  نوسيدام : يلشا  نآلا  دجت  نأ  بجي  حفصتملا  عقوم  وأ  وتوج  تافلملا  ةرادإ  ةوطخلا 3 : .ةرم  لوأل   APK روثعلا نم  نكمتت  ىتح  انه  تافلملا  ريدم  قيبطتلا  ليمحت  كنكمي  كلذ ، لضفت  تنك  اذإ  .وتلل  اهليزنتب  تمق  يتلا 
فلم قوف  رقنلا  .ةريصق  ةايحلا  نوسيدام :  يلشآ  دجت  نأ  درجمب  كب  صاخلا  توبورلا  ىلع  تافلملا  ىلع  ةلوهسب   APK تافلم له  عتمتلا ! .زاهجلا  ىلع  نآلا  هتيبثت  مت  .ةريصق  ةايحلا  نوسيدام : يلشآ  عتمتسا  ةوطخلا 4 : .ةشاشلا  ىلع  رهظت  يتلا  تابلاطملا  ةفاك  ةءارق  بجي  كلذ ، عمو  .معن  قوف  رقنا  ءيش ، يأب  مايقلاب  كتبلاطم  تمت  اذإ  .يداعلا  تيبثتلا  ةيلمع  أدبيس 

APK تافلم .كلذ  فالخ  لوقت  عقاوم  وأ  تاعئاش  يأ  لهاجت  ةنمآ ؟  APK نوكت ام  ةداع   .exe زودنيو تافلم   PC، ليزنت ةآرم  يف  ًانامأ  رثكألا  عقاوملا  ضعب  انمدق  اننأل  ةداع  قلقلل  يعاد  تنأ ال  .اهب  قوثوم  عقاوم  نم  اهليمحت  ًامئاد  يغبني  هنأ  وه  ةيمهأ  رثكألا  ءيشلا  نإف  كلذل   APK : نوسيدام يلشآ  هاندأ ! قيبطتلا  ليمحت  .يميلعتلا  جمانربلا  اذه  ةءارقل  اركش  .هاندأ 
ةريصق ةايحلا  . v4.4.61 APK ةريصق ةايحلا  نوسيدام : يلشا  يف  ديدجلا  وه  ام  ةآرم  ليمحت  . v4.4.61 قفاوتلا ةكرش  ةايحلا  يبور  روطملا : تياباغيم   122.96 فلملا : مجح   4.4.61 يلاحلا : رادصإلا   11-12-2019 رادصإلا : خيرات  : iOS 10.3 توبورلا ويروأ 8.0 ، نيذلا 7.0 ، يمطخلا 6.0 ، ةصاصم 5.0 ، تاك 4.4 ، تيك  توبورلا  وأ  .قحال  تقو  يف  وأ   P 9.0 ةيمسر رثكأو 
لاصتالا كنكمي  .روصلا  نم  ديزم  ىلع  لوصحلل  اًمامتها  ريثي  صخش  نم  بلطا  وأ  ام  اًصخش  بجعا  ًاعيرس  ررم  .بحس  وه  يذلا  نم  ةفرعمو  كنم  برقلاب  ةلوهسب  ددج  ءاضعأ  ىلع  روثعلا  .تنرتنالا  ىلع  ةيرس  رثكألا  فراعتلا  ةبرجت  ريفوتل  ةممصم  ةقينأ  اهخيرات  عجري  يتلا  قيبطتلا  اذهو  شغلا ، يف  نيبغارلل  لوألا  ماقملا  يف  ةممصم  .نوسيدام  يلشآ  تاقيبطت 
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