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رنياه رنياه  رنياه  رنياه  رنياه  راه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  نياه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  داه  َدََرداه  َدََرداه  َدََرداه  َدََرداه  َراَهَنا  ةَِرَتِنا  نم  ةينارويلا  نم  ةينارويلا  نم  ةينارويلا  نم  ةينارويلا  ـم  ينارويلا لا  نم  ةينارويلا  رُز  ـ ُنا - 10 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لا ـ
بيذعت هنأكو  رعشي  داتعملا  لومحملا  تنرتنإلا  نإف  ةقلقملا ،  نفبلا  ةعرسل  نومدختسملا  ضرعتي  امدنع  .ةلودلا  ةلاح  يف  تنرتنإلا  ناك  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يف  تارم  ةداعإ 17000 000  متيس  هنأ  ةيوجلا  تاوقلا  تنلعأ  ني  اََمل   ِ ِ ِ اه راه  راه  راه  راه  لاه  راه  دنياه  رنياه  رنياه  رنياه  . Puffin Browser Pro ةلئاع نم  ىلوألا  ةجردلا  نم  رادصإ  وه   Puffin. : عيرس رارشألا  ةياعرب  نالعإ  دجوي  ال 

مداخ ىلإ  نفبلا  نم  رورملا  ةكرح  عيمج  ريفشت  متي  ةباحس : ةيامح  .ةيحوللا  ةزهجألا  وأ  فتاوهلا  ىلع  ةقئاف  ةعرسب  دراوم  بلطتت  يتلا  عقاوملا  ليغشت  نكميو  ةباحس ، مداوخ  ىلإ  دراوملا  ةديقملا  ةزهجألا  نم  لمعلا  ءبع  ليوحت  قيرط  نع  لومحملا  حفصت  عرسي  نفبلا   Puffin، ربع ريطخ  ياف  ياو  مادختسا  نمآلا  نم  .ةبيرقلا  ةنصارق  نم  ةيامحو   Puffin ، مظعمل ًانمآ  سيل  هنكلو 
مدختسي يددرتلا : قاطنلا  ضرع  ظفح  .ةباحسلا  ربع  شالف  معد  ثدحأ  ريفوتو  ةيباحسلا  انمداوخ  نيسحت  لصاون  شالف : ثدحأ  .تاحفصتملا   Puffin ىوتحم نأ  ظحال   ) .ماظتناب بيولا  حفصت  دنع  كب  صاخلا  يددرتلا  قاطنلا  ضرع  نم  ىلإ ٪90  لصي  ام  ريفوت  هنكميو  كزاهج ، ىلإ  بيولا  تانايب  لقنل  ةصاخ  طغض  ةيمزراوخ   Flash رثكأ يددرت  قاطن  ضرع  ىلإ  جاتحت  يتلا  ويديفلا  عطاقم  وأ 

ىلإ 1 لصي  ام   ) ةباحس ىلإ  ليمحت  حفصت *  ايلك  ةديدجلا  بيوبتلا  تامالع  معدلا *  ةباحس  شالف  يبودأ  ةلهذم *  ليمحت  ةعرس  تازيملا * : .يداعلا ) مادختسالا  نم  G سواملا ةاكاحم   ) عبتتلا ةحول  يرهاظلا  ليدعتلل *  لباق  شالف  عضو  حرسملا *  عضو  فلم * ) لكل  ) * Virtual Gamepad * تاودألا و طيرش  عوضوم  نول  Singbar * حطس  ) ةلماك بيو  ةبرجت  تبيركس *  افاج  كرحم  عرسأ 
 ، ىوتحملا ةيلحملا  ةدحتملا  تايالولا  جراخ  نيمدختسملل  ةبسنلاب  .ةدحتملا *  تايالولل  يفارغجلا  عقوملا  نم  ةماعلا  بيولا  عقاوم  طقف  لوصولا  نكمي  ةباحس  مداوخلاو  ةدحتملا  تايالولا  يف  يه  نفبلا  بيولا  حفصتم  نم  تانايبلا  زكارم  دويقلا * =====  .ايئاقلت ===== مورك  ةيعجرملا  تاراشإلا  ةنمازم  صاخلا *  حفصتلل  يفختملا  حفصتلا  بيوبتلا  ةمالع  لومحملا * ) ضرعو  بتكملا 

لكشب لمعي  نفبلا  بيولا  حفصتم  نأ  نم  دكأتلا  ىلع  كدعاست  نأ  نكمي  اذه  .ةلماكلا  ةخسنلا  ءارش  لبق  ةيناجم  ةخسن  لواحت  نأ  كيلع  حرتقن  نيمدختسملا ، عيمجل  .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  نيصلا  يف  نفبلا  حفصتم  رظح  متي  تنرتنإلا ، ىلع  ةباقرلا  ببسب  .كدلب *  يف  ةيفارغجلا  دويقلا  ببسب  ةدحتملا  تايالولا  نم  ةحاتم  نوكت  دق ال  يلحملا ،  مامتهالا  تاذ  ويديفلا  ةطرشأ  اصوصخو 
ةمزح مسا  ورب  حفصتم  نفبلا  قيبطتلا :  مسا  قيبطتلا : تامولعم  .اهنع  غالبإلا  مت  يتلا  تالكشملا  نم  ديدعلا  حيحصتب  انمق  ( ، 8.4.1.42173  ) رادصإلا اذه  يف  .ورب  نفبلا  مادختسال  لضفب  ديدجلا  وه  ام  .كتاجايتحا  يبليو  ديج   : com.cloudmosa.puffin روطملا  : CloudMosa رجتم ىلع  ثيدحت  .ةكرش   Play :16 رادصإلا مسا  ربمفون 2020   &amp; 8.4.1.42173 زمر : Inhode 4.1 امو
ليزنت لصي   APK ليمحت  APK لv7a ليزنت  APK لX86 نم تامولعملا  نم  ديزملا   Playstore 1000000000000000000000000 APK + Mod v 8.3.1.41624 Puffin Browser Pro APK + Mod v 8.3.0.41446 Puffin Browser Pro APK + Mod ورب حفصتم  يف 8.2.3.41332   APK + ورب حفصتم  نيفوب  دض 8.2.2.41268  عافدلا  ةرازو   APK + 8.2.41268 دض عافدلا  ةرازو   Puffin

Brskalnik ورب  APK + 8.2.0.41200 دض عافدلا  ةرازو   Puffin Brskalnik Brskalnik APK + Mod 7.8.3.40913 يف  Puffin Browser Pro APK + Mod 7.8.3.40874 يف  Puffin Browser Pro APK + Mod ورب حفصتم  نيفوب  يف 7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   APK +
يف 7.7.0.30269 عافدلا  ةرازو   Puffin ورب حفصتم   APK +  ، يلاثملا  100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 يف 7.5.3 2 000000000000000000000000000000000000000 2009 , عافدلا  ةرازو 
22 تياباغيم |   21 فلملا :  مجح   8.4.1.42173 رادصإلا :  ميسيا  ربمفون 2020 هيلع 16  قفاو  يذلا  ركرويوين ،   MBMemorize: www.ReXdl.comPuffin بيذعت هنأكو  رعشي  داتعملا  لومحملا  تنرتنإلا  نإف  ةقلقملا ،  نفبلا  ةعرسل  نومدختسملا  ضرعتي  امدنع  .ادج  عيرس  بيو  حفصتم  . Puffin Browser Pro ةلئاع نم  ىلوألا  ةجردلا  نم  رادصإ  وه   Puffin. رارشألا ةياعرب  نالعإ  دجوي  ال 

مداخ ىلإ  نفبلا  نم  رورملا  ةكرح  عيمج  ريفشت  متي  ةباحس : ةيامح  .ةيحوللا  ةزهجألا  وأ  فتاوهلا  ىلع  ةقئاف  ةعرسب  دراوم  بلطتت  يتلا  عقاوملا  ليغشت  نكميو  ةباحس ، مداوخ  ىلإ  دراوملا  ةديقملا  ةزهجألا  نم  لمعلا  ءبع  ليوحت  قيرط  نع  لومحملا  حفصت  عرسي  نفبلا  عيرس :  Puffin، ربع ريطخ  ياف  ياو  مادختسا  نمآلا  نم  .ةبيرقلا  ةنصارق  نم  ةيامحو   Puffin ، مظعمل ًانمآ  سيل  هنكلو 
مدختسي يددرتلا : قاطنلا  ضرع  ظفح  .ةباحسلا  ربع  شالف  نم  ( 18.0  ) رادصإ ثدحأ  ريفوتو  ةيباحسلا  انمداوخ  نيسحت  لصاون  شالف : ثدحأ  .تاحفصتملا   Puffin ىوتحم نأ  ظحال   ) .ماظتناب بيولا  حفصت  دنع  كب  صاخلا  يددرتلا  قاطنلا  ضرع  نم  ىلإ ٪90  لصي  ام  ريفوت  هنكميو  كزاهج ، ىلإ  بيولا  تانايب  لقنل  ةصاخ  طغض  ةيمزراوخ   Flash ضرع ىلإ  جاتحت  يتلا  ويديفلا  عطاقم  وأ 

معد ةعرسو  ةلهذم  ةحفصلا  ليمحت  تازيملا : .يداعلا ) مادختسالا  نم  رثكأ  يددرت  قاطن   tuneAdobe 1 ىلإ لصي  ام   ) ةباحس لقن  توبورلا 4.4 )+ ىلع  اضيأ  لمعي   ) شالف G ةحوللاعبتتلاباعلألاو و شالف  ويديفلا  ةطرشأل  حرسملا  عضو  فلم ) لكل  gamepadAdd-on بيجلا  ) تازيملا ، Evernote، اهريغو تامجرتلاو  كوبسيفلا ، )Thetheom تاودألا ط طيرشل   sidebarFastest افاج
تبيركس  engineFull يف كب  صاخلا  حفصتلا  ةطشنأ  تارايسلا  فيظنت  يفختلا : بيوبت  ( لومحملا ضرعو  بتكملا  حطس   ) بيولا ةبرجت   appLimitationsCentrs ، يلحملا ىوتحملا  نوكي  دق ال  ةدحتملا ، تايالولا  جراخ  نيمدختسملل  ةبسنلاب  .ةيكيرمألا  ةيفارغجلا  عقاوملا  نم  ةماعلا  بيولا  عقاوم  طقف  لوصولا  نكمي  ةباحس  مداوخلاو  ةدحتملا  تايالولا  يف  يه  نفبلا  بيولا  حفصتم  نم 

ديدعلا حيحصتب  انمق  ( ، 8.4.1.42173  ) رادصإلا اذه  يف  .ورب  نفبلا  مادختسال  ةبوجأو : ةلئسأ  انيدل  ققحت  تامولعملا  نم  ديزمل  ةدحتملا .) تايالولا  لثم   ) سرادملا ضعب  يفو  ةدحتملا ) ةيبرعلا  تارامإلاو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  نيصلا  لثم   ) نادلبلا ضعب  يف  نفبلا  رظح  متي  .مهنادلب  يف  ةيفارغجلا  دويقلا  ببسب  ةدحتملا  تايالولا  نم  اًحاتم  يلحملا ، مامتهالا  تاذ  ويديفلا  عطاقم  ةصاخو 
نم نفبلا  اذامل  يديلقتلا ؟ بيولا  حفصتم  لالخ  نم  اذه  صخش  يأ  راتخي  اذامل  نيفرتحملل  نفبلا  حفصتمب  فصتملا  ةريبك  تازيم  .لعفلاب  زاتمملا  بيولا  حفصت  قيبطتل  يساسألا  رادصإلا  نم  رثكأ  تازيم  ىلإ  لوصولا  صخش  يأل  نكمي  تارالود ،  يلاوح 5  عم  .تنرتنإلا  حفصت  ةادأ  ورب  حفصتم  نيفوب  لاخدإ  .يلصألا  نفبلا  ةمدخ  نم  ةزيمتم  ةخسن  بلج  .اهنع  غالبإلا  مت  يتلا  تالكشملا  نم 
يه يتلا  ةعئارلا  تازيملا  عيمج  فاشتكا  ةرمتسملا  ةءارقلا  فوس  .هاندا  فوس  تانراقملا  هذه  لك  كزاهجل ؟ يلصألا  بيولا  حفصتم  مدختست  اذامل ال  سكوفرياف ؟ اليزوم  نم  لضفأ  وه  اذامل  يرافس ؟  Puffin ىدل ًالوأ ،  ةعيرس : تاعرس  قيبطتلا : ليزنت  نوراتخي  امدنع  نيمدختسملل  هميدقت  متي  ام  كيلإ  .ورب   Puffin لامحأ عيمجب  ظافتحالا  متي  .هيمدختسمل  حفصت  لك  نحش  ىلع  ةردقلا 

يئاوشعلا لوصولا  ةركاذو  تانايبلا  ىلع  ًةداع  ىلوُتت  يتلا  لمعلا   (RAM) امك .حفصتلاو  رورملا  ةكرح  نم  يلاتلا  ريفشت  متي  ةنومضم : ةيامح  .ةداع  هيلع  تناك  امم  ديوردنأ  يحول  زاهجو  لومحملا  كفتاه  ىلع  عرسأ  تاحفصلا  عيمج  لعجي  اذهو  .ءارظنلا  ةعومجم  ىلإ  اهلقنو   alytic، ثدحأ معدي  .ءالخدلا  وأ  نيللستملا  نم  فواخم  نود  نامأب  ةماعلا  تاكبشلا  حفصت  نيمدختسملل  نكمي 
ىوتحم مادختسا  نإف  كلذ ،  عمو  .بيولا  حفصت  نم  يددرتلا 90 % قاطنلا  ضرع  ىصقألا ، دحلا  عم  ريفوتلا ، وه  نيفرتحملل  نفبلا  حّفصتم  قيبطت  نم  ةريبك  ىرخأ  ةزيم  يددرتلا : قاطنلا  ضرع  ىلع  ظافحلا  .ةتباثلا  مقلملا  تاثيدحت  ءارجإ  متي  وحنلا ، اذه  ىلع  .ورب  نفبلا  عم  امئاد  حاتم  وه  شالف  نم  رادصإ  ثدحأ  ىتح  شالف :  Flash Player يددرتلا قاطنلا  ضرع  مادختسا  نم  ديزيس 
لاوجلا ضرع  ىتح  وأ  بتكملا  حطس  ضرع  ىلإ  امإ  باهذلا  كنكمي  .ةلماكلا  بيولا  حفصتم  ةبرجت  ىلع  نومدختسملا  لصحيس  .اذه  ىلع  نوكت  نأ  بجي  يتلا  ةطيسبلا  ةيفاضإلا  ليصافتلا  ضعب  يلي  اميف  .ةلهذم  بيولا  حفصتم  رايخلا  اذه  لثم  قيبطتلا  لعجت  يتلا  ةيسيئرلا  تازيملا  درجم  هذه  تناكو  ءيش ، لك  تسيل  اهنا  ركذلاب : ةريدجلا  تازيملا  ضعب  .ةزجتحملا  ةيمكلا  ليلقت  يلاتلابو 

ماظنب صاخلا  يديلقتلا   Android. شالف باعلألاو  ويديفلا  عطاقم  نم  لك  ليغشتو  ضرعل  حرسملا  عضو  لخدأ  .ةباحسلا  يف  فلم  لكل  تياباجيج  ىلإ 1  لصي  ام  ظفح  اهمدختسي  صخش  يأل  نكمي  يباحسلا –  قفاوتلا  .شالف  يبودأ  معد  عم  ةقفاوتم  قوف  امو  توبورلا 4.4  .ةظحل  يف  رخآ  ىلإ  بناج  نم  لاقتنالا  .قدصي  لكشب ال  ةعيرس  قالغإلاو  ليمحتلا  ةعرس  . Puffin يتأي ورب  حفصتم 
يرهاظلا و عبتتلا  ةحول  عم  ةأبعم  اضيأ  gamepad وه صخش  يأ  حفصتم  نم  تانالعإلا  عنم  ىلع  ةردقلا  نإف  ارخآ ،  سيلو  اريخأو ،  ً.ايمحمو  ًايفخم  ءاقبلل  حفصتلا  طاشن  يأ  متخ  نم  دكأت  ًايفختم  بهذا  .ةحاتملا  تبيركس  افاج  كرحم  عرسأ  ىلع  اضيأ  لمعي  تنرتنإلا  حفصتم  اذه  .عيضاوملاو  ةفلتخم  ناولأب  ةيبناجلا  طئارشلاو  تاودألا  طيرش  صيصخت  نيمدختسملل  نكمي  .يرهاظلا   cing

بيولا حفصتل  مدختسم  لكل  ةعئار  ةدحاو  ةقيرط  لعجي  نفبلا  فرتحُملا  حّفصتملا  اذه ، لك  عم  .ررضلا  ىلع  . Puffin ورب حفصتم   APK ليمحتلا رادصإ  نأشب  رارق  ذاختا  دنع  يناجم  ليمحت  , Puffin نم رادصإ  ثدحأ  ورب  حفصتم   APK وه ام  .يلصألا  رادصإلاب  ةنراقم  طوغضم  فلملا  نأل  تانايبلا  نم  ديزملا  ظفح  نيمدختسملل  نكمي  ةيفاضإلا ، ةفيظولا  هذه  مادختساب  .باهذلل  قيرطلا  وه 
ورب نفبلا  حفصتم  كلذ , ىلإ  ةفاضإلابو  .تقو –  نود  ةعيرس ،  لقنلا  ةيلمع  كلذ ،  نم  رثكأ   APK ورب حفصتم  نيفوب  ليمحت  ىتح  كلذ  ىلع  باوج  دجوي  ال  ههجو ؟ يف  ةرشابم  يناجم  رادصإ  قدحي  امدنع  قيبطتل  تارالود  عفدي 5  نأ  صخش  يأ  ديري  اذامل  ديدحتلا ،  هجو  ىلع  رادصإلا ؟ اذه  ليمحتل  صخش  يأ  ديري  اذاملف ال  .طسق  لوصولل  رادجلا  عفد  بنجتي  ليمحت  اناجم   APK توبورلا
ويون نآلا ! بيو  حفصتم  !
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