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Major mayhem 2 apk

يملاعلا رادصإلا  نم  ةيروكلا  ةخسنلا   PUBG طسق  pubg لاوجلا ةبعل  نم  ةريغص  ةخسن  توبورلا  ةزهجأ  ىلع  نآلا  ةريهشلا -  لايور  ةكرعم  ةجيهب  ةبعل   PUBG نم ةيمسرلا  ةخسنلا  تابلطتم  لقأو  عرسأ  ةيكلملا  ةكرعم  كراعملا  تاحاس  رانلا -  اناجم   PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS لبق ليخدلا ...  ىلع  روثعلا 
باعلأ كلم  ناوألا ! تاوف   FPS ليزنت  1.151.201032112 يلاحلا رادصإلا  توبورلا 4.0.3 +  2019 سرام 23 , ثيدحتلا  خيرات  توبورلا  يف  نآلا  ةددعتم   APK (74 MB) ةركاملا ةبعل  ليمحت   APK (74 MB) مت يتلا  ةيسيئرلا  ىضوفلا  يقيقحلا  لمعلا  لطب  اهيلع  رطيسي  نونجم  لمع  ةبعل  يه  ةيسيئرلا 2  ىضوفلا  ةيسيئرلا  ةيركسعلا 

الإو روفلا ، ىلع  اهئافخإ  ىلإ  جاتحت  رهظت ، ةريبك  ءارمح  ةرئادو  تاقلطلا  نم  ةدحاو  ىلع  رانلا  قالطا  متي  امدنع  كئادعأ  برض  مهيلع  رانلا  قالطال  كيدل  ناكو  ايئاقلت  كرحتلا  كنكمي  .مهيلع  رانلا  قالطا  قيرط  نع  اهريمدت  بجي  يتلاو  ملاعلا ، ريمدتل  ةلواحم  يف  نيمرجملا  نم  ديدعلا  ةبعللا ، هذه  يف  .رارشألا  لبق  نم  هتقيدص  فاطتخا 
تاشاشرو تاسدسمو  تاسدسم  اكوزابلا  لثم  .ريوطتو  ءارش  كنكمي  ةحلسألا  نم  ةناسرت  عم  .كئاقدصأ  ىلع  رانلا  قلطت  الو  ًارذح  نك  .راسملا  لوط  ىلع  تآفاكملاو  ةيدقنلا  عطقلا  ىلع  لوصحلاو  ءادعألا  عم  مهيلع  رانلا  قالطال  كيدل  ناكو  ةنمآ ، نكامأ  يف  اهعضو  متيو  ةبعللا  يف  ايئاقلت  كرحتي  كب  صاخلا  عباطلا  .اهريوصت  متيس 

اهعون نم  ةديرفو  ةعئار  لمعلا  تايوتسم  لالخ 50  نم  ةرماغم  ةنوخلا -  تائم  نيب  رجفتلاو  رانلا  قالطإو  قدانبلا ، ةركاملا - : توبورلا  وه  رانلا  قلطم  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا  ةبعللا  حمالم  .نييباهرإلا  دض  ةبعص  ةيركسع  ماهم  ءادأ  لالخ  نم  اهقيقحت  نكمي  ةيركسعلا  بترلا  يف  تانيسحت  ةسمخ  اضيأ  كانهو  .ىرخأ  ةروطتم  ةحلسأو 
ءيش لك  ىلع  لوصحلا  ىلع  ةردقلا  ةنولملا --  ةقدلا  ةيلاع  تاموسر  ةلهذم --  رصنلا  ةأفاكم  ةرطيسلا --  بعصلا  نم  نكلو  بعللا  لهسلا  نم  ةمهم --  ةيلاديم  زوفلا 150  كتاراهم ، تبثت  اهعون -  نم  ةديرف  ةحلسأ  ثيدحتو 20  حتف  ةعتممو -  ةعتمم  ةصق  لامكتسا  لمعلا -  بابرأ  نيب  ةريبك  كراعم  يف 5  ةوقلا  ضرع  فقوت -  نود 

ةحفص 2 انعبات  اضيأ 7.2 8.0 9.2 10.0 8.1 5.4 8.8 9.3 9.0  بغرت  دق  يتلا  ةبعللا  هذه  يف  اناجم   V1.160.20104211 79.4 MB APK 23 لمعلا 04-2019 -  ةيقدنب  رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.160.2019042210 77.8 MB APK 23-04-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.151.2019032112 76.020 MB
APK Major Major 22-03-2019 رانلا قالطا  ةيقدنب  دق   V1.151.2019032111 74.7 MB APK 22-03-2019 رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.150.201903 1 5 14 76.0 MB APK 15-03-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.150.2019031513 74.7 MB APK رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا 
15-03-2019 V1.150.2019031318 76.0 MB APK 14-03-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.150.2019031317 7 4.7 MB APK 14-03-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.142.2019030412 75.6 MB APK 13-03-19 20 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا   V1.142.2019030411 74.3
MB APK 13-03-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.141.2 019022511 75.6 MB APK 25-02-2019 رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.141.2019022510 74.3 MB APK 25-02-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ةيسيئرلا 2 -   V1.140.2019022214 75.6 MB APK ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا 
22-02-2019 V1.131.2019010812 72.. 2 MB APK 09-01-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.131.2019010811 70.9 MB APK 72.2 09-01-2019 09-01-2019 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   MB APK 24-12-2018 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.131.2018122313 70.9 MB APK
ةيقدنب 24-12-2018 رانلا  قالطإ  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.13.1 2018122013 83.7 MB APK 20-12-2018 رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.13.20181822012 82.3 MB APK 20 1 0-12-2018 لمعلا رانلا  قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.12.2018102416 70.7 MB APK قالطا ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا 
لمعلا 24-10-2018 رانلا   V1.12.2018102415 69.3 MB APK 24-10-2018 1.12.2018102415 لمعلا رانلا  قالطا  ةيقدنب  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا   V1.11.2018101723 68.7 MB APK 20-10-2018 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا   V1.11.2018101722 67.4 MB APK -2018 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا 
20-10 V1.11.2018101611 68.7 MB APK 16-10-2018 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا   V1.11.2018101 0 610 67.4 MB APK 16-10-2018 رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.11.2018101217 68.7 MB APK 14-10-2018 رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.1.1 1 11.2018101216 67.4 MB
APK 14-10-2018 رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.10.2018091820 66.4 MBK 19-09  - لمعلا 2018 رانلا  قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا   V1.10.2018091819 65.0 MB APK 19-09-2018 ةيقدنب رانلا  قالطإ  ةيسيئرلا 2 -  ىضوفلا   V1.09.2018082310 66.4 MB APK رانلا قالطا  ةيقدنب  ىربكلا 2 -  ىضوفلا 
، ةرح لمعو  لمع  ةبعل  يه  ىربكلا 2  ىضوفلا  يج  يب  رآو  تاسدسملاو  لبانقلاو  تاشاشرلا  ةحلسألا  عاونأ  عيمج  مادختساو  نيفطتخملا ، نئاهرلا  ذاقنإو  ةيلودلا  ةيباهرإلا  تامظنملا  ةحفاكمو  ةركام ، ةيسيئرلا 2  ىضوفلا  ةركاملا  عم  كب  صاخلا  توبورلا  زاهج  ىلع  لمعلا  باعلأ  فرطأ  نم  ةدحاو  عتمتسا  لمعلا 23-08-2018 
ةاشم يف  يدنجك  مهتاراهم  مادختساب  رارمتساب  مهلتقو  ةفيفخلاو  ةليقثلا  ةحلسألا  نم  ةفلتخم  عاونأ  نم  ةفلتخم  كراعم  يف  طارخنالاو  ةباصع  ءاضعأ  لتقيو  براحي  بعال  بعل  لالخ  نم  .عمتجملا  ريمدت  لواحت  ةيلود  ةباصع  ططخ  ىلإ  دنتسي  يذلا  يكيرمألا ،  لطبلا  رود  بعاللا  اهيف  بعلي  ةفلتخم  تايوتسم  نم 50  ةبعللا  نوكتتو 
ةدايزو ةبعللا  يف  كمامتها  ةفعاضم  كنم  بلطتت  فوس  يتلاو  ايدحت ، رثكأ  ءادعأو  نيضراعملاو  تاباصعلا  نم  ةديدج  عاونأ  لالخ  نم  مدقت  تنك  امك  امئاد  هجاوت  فوس  امك  كلذك ، ةفلتخم  ةحلسأو  ةفلتخم  تامس  عمو  ةزيمم  ركام  وه  ىربكلا 2  ىضوفلا  يف  تايوتسملا 50  نم  لك  .زفقلاو  ءابتخالا  نكمي  هنا  امك  ةيكيرمالا  ةيرحبلا 
.تايلاديم ثالث  نم  ةدحاو  زوفلل  ةثالث  لوأ  بيترت  كيلع  بجي  ةرمدملا 2 ، ةيسيئرلا  ىضوفلا  يف  ىوتسم  يأب  زوفلل  .ىوتسملا  بسح  رثكأو  قدانبلاو  ةيوديلا  لبانقلاو  تاشاشرلاو  تاسدسملا  كلذ  يف  امب  اًحالس ،  ىلإ 20  لصي  حالسلا ،  عون  عفترا  املك  ىوتسملا ،  عفترا  املك  .رانلا  قالطاو  يرجلاو  زفقلا  يف  كب  ةصاخلا  تاراهملا 
نئاهرلا دوجو  فيضي  ةبعللا  .تارئاطلا  ليغشت  ىتحو  قافنالا  ورتم  تاطحمو  تاراطقلا  يف  بعللاو  ايلاح ، بعلل  كل  حمسي  ةيسيئرلا 2  ىضوفلا  .ةديدج  رعاشم  فيضي  امم  هسفن ،  عم  ةرمتسملا  تاقابسلا  نم  ةلاح  يف  بعاللا  عضي  زئاوجلا  ةبعلب  مامتهالا  .اقح  رعشي  بعاللا  لعجي  امم  ةيلاع ،  ةدوج  تاذ  تاموسرو  ةريبك  تاموسر 

ةفخ نم  ولخت  ةبعلل ال  ةيساسألا  ةصقلا  .ةيسيئرلا  تايوتسملا  لالخ  هب  مايقلل  ةلئسأ  كانهو 150  ةبعللا 50 ، تايوتسم  ىلإ  ةفاضإلاب  .يضارتفالا  ملاعلا  لعفلاب  يه  ةبعللا  نأب  رعشي  مدختسملا  لعجل  ةدوعلاو  ةحارلا  فيضي  ةبعللا  تايوتسم  نم  ريبك  ددع  كانهو  .ذاقنإلا  نع  الضف  برحلاو ، ةكرحلا  نم  ةبعل  لك  ذاقنا  ىلع  ةردقلاو 
ءادعألا ىلع  رانلا  قالطال  مدختسملل  حمسي  امم  رانلا ، قالطا  نم  ةعساو  ةعومجم  عم  صنق  قدانب  دوجو  .ةزيممو  ةفلتخم  ةبعللا  نم  ديدج  ىوتسم  لك  لعجي  عون  ةعبس  بعللا  بيلاسأ  نم  ديدعلا  .تارئاطلل  ةداضم  لبانق  قدانبلاو ، تاشاشرلاو  تاسدسملا  كلذ  يف  امب  ةحلسألا ، نم  ريبك  ددع  ىلع  يوتحي  ىضوفلا 2  دئارلا  .ةعتمو 

ةبعل يه  ةيسيئرلا 2  ىضوفلا  .تايوتسملا  فلتخم  ىلع  بيهم  وج  ةبعللا  يطعي  ةيمحلملا  ىقيسوملا  ىضوفلا 2  ةيسيئرلا  .راحبلاو  ندملاو  تاباغلا  لثم  ضرألا ، ىلع  ةفلتخم  ملاوع  يف  وأ  ءاضفلا  يف  رمقلا ، لجأ  نم  حافكلا  كنكمي  ثيح  ةبيرغلا  ملاوعلاو  ةفلتخم  لوصف  عم  لماعتلا  كنكمي  ةفلتخم  تايوتسم  ىلع  .ةديعب  ةفاسم  نم 
ةهباشملا لـ مامتهالل  ةريثملا  تارماغملاب  ةئيلم  لمع   Metal Slug يف كدعاست  فوس  يتلا  ءايشألا  نم  اهريغو  ةيامحلاو  ةكاتفلا  ةحلسألا  نم  ةناسرت  كلمي  هنا  امك  كلذ  قيقحت  ىلع  ميمصتلاو  ميمصتلا  عم  تاعارصلا ، فقوو  قيدص  ريرحت  لجأ  نم  ءادعألا  ىلع  رانلا  قالطا  فوس  هنأ  وه  ىضوفلا  دئارلا  ةركف  .بعللا  ثيح  نم 

ةيناجم ةبعل  يه  ةيسيئرلا 2  ىضوفلا  تازيم  قبلا .  نم  ديدعلاو  تاموسرلا  تنسحت  دق  ةكرشلاو  ءزجلا 1  نع  فلتخي  ةيسيئرلا  ىضوفلا  ةلسلس  نم  ءزجلا 2  كمامأ ، رارشألاو  ءادعألا  دجت  فوس  لحارملا  يطختل  وه  بعصأ  ةبعللا  ىوتسم  نم  ديزملاو  ةبعللا ، نم  للملاب  رعشت  ىتح ال  تايوتسملا ، نم  ديدعلا  عم  ةبيهر  ةبعل  .برحلا 
ةيلاع كلذ -  ىلع  دمتعت  فوس  بعلت  تنك  اذإ  نكلو  ةطيسب ، ودبت  ةبعللا  .طاقنلاو -  تآفاكملا  بسكل  لحارم  حبراو  كتبرجت  راهظإ  ةحوتفملا -  ةحلسألا  نم 20  رثكأ  .ةلتاقلا -  كراعملا  يف  كتوق  راهظإ  تايوتسملا - ! نم 50  رثكأ  ةأبعم +  لمعلا  ةرماغم  رارشألا –  نم  تائم  لالخ  نم  كقيرط  يف  ريجفتلاو  ةيقدنبلا , توبورلا , ليغشتل 

ةقدلا 3 D رقنا رذيوا  ليمحتل  دادعتسا  ىلع  مكل  اهمدقن  يتلا  ةبعللا  نأل  امامت ، اناجم  ةبعللا  يف  ءيش  لك  ىلع  لوصحلا  كنكمي  ةيسيئرلا 2  ىضوفلا  تاموسرلا  ةرماغم  ةبعل   APK ةغللا رادصإلا 2019042211  زمر  تامولعملا 78.160.2019042 211  مجح  ليمحت   AF am az az-az لبق نم  نوكي   BG bn-bd bs bs-BA ca cs da
de el-AU en-AU en-GB en-IN es es-US et-EE eu-es fa fi fr-CA GL GL-ES gu-in hi hu hy-AM يف فرعم   IS-IS it i ka-GE kk-KZ km-KH kn-IN ko ky ky-KG lo-LA lt lv mk-MK-ml-IN mn mn-MN mr-IN ms-MY-MM nb ne-NP nl pa-IN en pt-BR pt-PT ro ru si-LK sk sl sq AL sr-Latn sv sw ta-IN te-IN th tl
tr uk كب صاخلا  تنأ  تنأ  -PK uz-UZ vi zh-CN zh-HK zh-TW zu نذإ  INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE'maxSdkVersion='18 READ_EXTERNAL_STORAGE'maxSdkVersion='18 VIBRATE RECEIVE_ BOOT_COMPLETED BILLING
BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE ةقيقد دقتعن 16  ىندألا  دحلا  ليغشتلا  ةمظنأ  .ةكبشلا  تامولعم  ىلإ  لوصولاب  تاقيبطتلل  حامسلا  .ةكبشلا  ليصوت  ذخآم  حتفب  تاقيبطتلل  حمسي  فلتخم : نذإ  صن   Sdk TXT 4.1.11 توبورلا  (JELLY_BEAN) فدهلا  SDK 28 فدهلا  SDK TXT ذفاونلا ال ددعتم  توبورلا 9.0 
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نم تازيملا  نم   android.hardware.touchscreen.multitouch. 5- 400 1400 139 144 1404DF8d2a300F 13995932114DF8d2a300F 20019 400000000000000000000000000A5783BDBD44 Sha256 B4F5373F29C0CA39C7FEF118B89CF0748CFF9853EEC27B5796C9 566A81F3F23F20 نم عرح 
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