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نيمأت ةبساح  ةمزح  مسا  .كب  صاخلا  توبورلا  زاهجل  يكذ  لفق  .كتيصوصخ  ةيامحل  بلاق  لفق  وأ  رورم  ةملكب  قيبطتلا  لفقب  مق   applock comlock. ليمحت  Applock توبورلا ةبساح   Applock توبورلا ةبساح   Applock نع ةنمآ  تافلملاو  ويديفلا  عطاقم  نم  ةنيمثلا  كروص  ىلع  ظافحلل  ةبساحلا  عدوتسم  قيبطت  .يكذلا  قيبطتلا  لفق  .اناجم  ليمحت  توبورلا  ةبساح 
ةيكذلا ةبساحلا  ةلآلا  هذه  مادختساب  نيرخآلا  نم  ةنمآ  ىلع  ظافحلل  ارس  روصلا  ءافخإ  كنكميو  ةعلقلا  ضرعم  لبق  نم  لاقنلا  كفتاه  تيبثت  مت  دقو  فرعي ، دحأ  كلذل ال  .لفقلا  ةشاش  ىلع  ةبساح  ةلآ  كيدل  .ليجستلا  وأ  لوخدلا  ليجست  .ةطيسب  ةبساح  ةلآ  اهنأكو  ودبت  رورم  ةملكب  ةيمحم  تازيم  يف  اهئافخإ  قيرط  . Applock كل حمست  يتلا  نزولا  ةفيفخ  قيبطتلا  وه 
ةمزح مسا  .كب  صاخلا  توبورلا  ىلع  تافلملا  نم  ابيرقت  عون  يأ  عنمل   applock com domobile. ليمحت  Applock توبورلا  Applock زاهج نم  ءزج  يأ  ىلع  لفقلا  عض  .اناجم  ليمحت  توبورلا   Android. زاهج نم  ءزج  يأ  ىلع  لفقلا  عض   Android. ةمكحلا نم  كلبق  نم  هنييعت  مت  يذلا  يرسلا  زمرلل  ةحوتفم  طقف  وه  قيبطتلا  لفق  ةبساح  ةلآ  لفق  ضرعملا  ضرعم 
ةطيسب ةبساح  ةلآ  اهرابتعاب  ةيفيظو  ىرخألا  . E ز Messenger wechat WhatsApp ليمحت .قيبطتلا  اذه  نم  ققحت  .قيبطتلا  اذه  نم  ققحت  .ةيسيئرلا  قيبطتلا  لفق  تازيم  .كزاهج  ىلع  ةتبثم  ىرخأ  تاقيبطت  يأو   lockscreen ويديفلا عطاقم  روص  رظح  كنكمي  نكلو  اهفذح ، وأ  اهيلإ  لوصولا  دحأل  نكمي  ثيحب ال  كتاقيبطت  بجحب  ةيساسألا  ةزيملا  موقت  ةبساح 1 5 .
ثيدحت ىلع  ظفاح  .لاصتالا  تاهج  ىتحو   Applock قيبطت عم   uptodown. ليمحت .قيبطتلا  اذه  نم  ققحت   lockscreen توبورلا ةبساح  ةلآ   lockscreen توبورلا  lockscreen زاهج ىلع  نورخآلا  اهاري  نأ  ديرت  يتلا ال  ويديفلا  عطاقمو  روصلا  ءافخإل  عئار  ةيصوصخ  قيبطت  وه  ةبساحلا  عدوتسم  .ةيلصأ  ةقيرطب  كب  صاخلا  يكذلا  فتاهلا  ةيامح  .اناجم  توبورلا  ليمحت 

Android نع فرعي  دحأ  الو  نمآ ، عدوتسملا  اذه  ىلإ  تافلملاو  توصلاو  ويديفلا ، ةطرشأو  كب ، ةصاخلا  ةيصخشلا  روصلا  داريتسا  كنكمي  .ةنمآ  كتيصوصخ  ىلع  ظافحلاو  قيبطتلا  زمر  ةبساح  ةلآ  عم  ويديفلا  قيبطتو  ءافخا  .ةنازخ  ويديفلاو  روصلا  عم  ةصاخو  ةنمآ  كب  ةصاخلا  ويديفلا  روصلا /  ىلع  ظافحلل  ةبساحلا  رجتم  ويديفلا -  عطاقمو  روصلا  ءافخإ  .كب  صاخلا 
ةبساح ةلآ  زمر  عم  ويديفلا و و  ءافخإ  ةلوهسب  ويديفلا  عطاقم  ءافخإو  روصلا  ءافخإ  ةزيمتملا : تازيمملا  .ةعئارو  ةسلس  ةبرجت  نم  روصلا  ضرعم  عدوتسم  كل  رفوي  هنإف  ليمج ، لكشب  ةنيزم  ويديفلا  عطاقمو  روصلا  ءافخإ  كلذ ، نم  رثكأ  وه  ام  .تنأ  الإ  اهدوجو  يصخش . ضرعم  يف  بجح  ويديفلاو  روصلا  كنأ  الإ  اهدوجو ، نع  فرعي  دحأ  ال  روصلا ، نيزخت  ةبساح  ةلآ 
روصلا نزخم  نمآ  ضرعمل  ةيلاثم  هيومت  لعجل  ةيملعلاو  ةيداعلا  ةبساح  تازيملا  عيمج  ضرع  رجتم - ةبساح  صاخ  ضرعمل  هتيبثتب  تمق  يذلا  حيحصلا  يددعلا  يرسلا  مقرلا  عم  الإ  اهيلإ  رظني  نأ  نكمي   / lock. اوباب ةددعتملا ، : روصلا  تاقيسنت  معد  نمآ  ناكم  يف  ةيفخملا  روصلا  ماظن  ضارعتسا  ضرعم  نم  انيدل  ةيفخملا  روصلا  رجتم  ىلإ  روصلا  ءافخإ  روصلا ، ءافخإ 
ةديدجلا اينيغ   ، GIF كلذ نم  رثكأو  ويديف و  لفق   Smee Asylum - رورملا ةملك  لخدأ  ةلئسألا ------------------------------  حرط  ام  ابلاغو  داريتسالا ------------------------------  تافلملا  دودحم  ريغ  فتاهلا  لقن  دنع  كب  ةصاخلا  مالعالا  لئاسو  حسم  ام  اصخش  نأ  قلقلل  يعاد  ال  ةنمآ --  ويديفلا  عدوتسم  يف  مالفألاو  كب ،  ةصاخلا  ويديفلا  ةطرشأ  نع  اديعب  نيرخآلا  ءاقبإ 

قوف رقناو   I كنكميو ريرحتلا ، عضو  ىلإ  بهذي  فوس  رفشملا  فلملا  ىلع  لوطملا  طغضلا  رفشم ؟ فلم  دادرتسا  يننكمي  فيك  .كب  صاخلا  نامألا  لاؤس  ىلع  ةباجإلا  لاخدإ  قيرط  نع  رورملا  ةملك  ىلع  لوصحلا  مث  قوف ''  رقناو  ةبساحلا  يف  ' 11223344  ' بتكا ةطاسبب  كب ، ةصاخلا  رورملا  ةملك  تيسن  لاح  يف  يب ؟ ةصاخلا  رورملا  ةملك  تيسن  ول  اذام  .حتفل 
لفقلا ءاغلإ  رورملا  ةملك  رييغتل  قيبطتلا  ةمئاق  ىلإ  لاقتنالا  ىجري  رورملا ؟ ةملك  رييغت  .عنصملا  نييعت  ةداعإ  وأ  ديدج  زاهج  ىلإ  اهلقن  لبق  ةيفخملا  تافلملا  عيمجل  يطايتحا  خسن  ءارجإ  نم  دكأتلا  ىجري  اذل  كزاهج ، ىلع  طقف  كب  ةصاخلا  تافلملا  نيزخت  متي  تنرتنإلا ؟ ىلع  ةنزخم  ةيفخم  تافلم  يدل  له  .دادرتسالا  رز  عم  هتداعتسا  . HideX، ، ةيرس ةبساح  ةلآ 
ويديفلا ضرعم  ةيفيك  فرعي  دحأ  ال  ةيضاير ، ةبساح  ةلآ  ءارو  بجح  ويديفلاو  روصلا ، رظح  ضراعملل  ويديفلاو  روصلا  ةبساح  ةلآ  وه  قيبطتلا ، لفق  ةبساح  وبق  ضرعم   lock. Disguised ةيرس ةبساح  ةلآك  ، HideX لفق نييعت  ةيصوصخلاو  ةيصخشلا  كتامولعمل  لفق  ةيصوصخو  توصلا  يماح  لفق ، روصلا  ضرعم  وبق ، ويديفلا  ضرعم  ةلهذم  لفق  ويديفلاو  وبق  ضرعم 
ةبساحلا ةلآلا  ةيؤر  نيرخآلل  نكمي  نيح  يف  ماظنلا ، ضرعم  نم  روصلا  ءافخإو  ويديفلا  عطاقم  ةعطاقمو  ويديفلا ، عطاقمو  روصلا  تاموبلأ  وأ  ةيفخملا  ةيصوصخلا  تادلجم  ةرادإو  طئاسولا ، ضرعمو  كب  صاخلا  روصلا  ضرعم  ءاشنإ  كنكمي  .كسفن  ريغ  ةيصوصخلا  تافلم  وأ  ةيفخملا  تادلجملا  ضرع  دحأل  نكمي  ىتح ال  نآلا  ةبساح  ةلآ  ضرعم  نيزختو  ةيصوصخلا 

ةروص تينب  ةلتك  لفق  ضرعم  يف  ةيفخم  ويديف  عطاقمو  روص  لضفأ  تادلجم ، وأ  ةبساح  ةلآ  زرف  تافلمك  ةيسيئرلا  ةشاشلا  ىلع  هيومت  ةبساح : نزخم  ضرعم  لفق  روصلا  موبلأ  ويديفلاو ، روصلا  ءافخإ  نزخم  ضرعم  ةيصوصخلا : لفق  كزاهج - ىلع  ويديفلا  فشكو  ةيئاقلتلا  روصلا  رجتملا : لفق  ضرعم  تازيم  ىلع  ءوضلا  طيلست  .طقف !! كفتاه  ىلع  ةتبثملا  ةداتعملا 
رجتم يف  ويديفلا  عنمل  ةريبكلا  طئاسولا  نيزخت  ةنمآلاو - ةصاخلا  عقاوملا  ةرايزل  صاخ  حفصتم  - بعال ويديف  صاخلا ، دهاشملا   Asylum Gallery هتيبثتب تمق  يذلا  حيحصلا  يصخشلا  فيرعتلا  مقر  عم  اهيلإ  رظني  نأ  الإ  نكمي  يصخش ال  ضرعم  يف  ويديفلا  لفقو  ةروص - - كل ءانثتساب  اهدوجو ، نع  فرعي  دحأ  ال  روصلا ، نيزخت  ةبساح  ةلآ  ةبساح ، ةلآ  عانق  ويديف  لفقأ 
نمآ ضرعم  روصلا  نيزختل  ةيلاثم  هيومت  لعجل  ةبساحلل ، ةيملعلاو  ةيداعلا  تازيملا  عيمج  ميدقت  رجتم - ةبساح  ةلآ  صاخ  ضرعمل   / video lock. Video ارخؤم برض  لثم  ليمحت ، ديرت  ويديف  وأ  مليف  يأ  نع  ثحبلا  لفقو - ليمحت   Mirzapur ليمحت ليمحت , ويديف  كوبسيفلا  هرودب  بجحو  صاخلا  ويديفلا  ليمحت  يأ  وأ  ءافخإو  ليمحتل  مليفلا  ىلع  لوصحلا  مسوملا 2 -

ةدروتسملا تافلملاو  دودحم  ريغ  ةيرس  تادلجم  ءاشنإ  ةنمآ - ويديفلا  عدوتسم  يف  مالفأ  كب , ةصاخلا  ويديفلا  ةطرشأ  نع  اديعب  نيرخآلا  ءاقبإ  - لفقو مارجاتسنيإ  ويديفلا  حفصتم   VPN ةيصوصخلا حفصتم  ءاشنإ  لالخ  نم  ةصاخلا  حفصتلا  عقاومل   VPN- يف صاخلا  عاطقلا  ضرعل  نيكمت  مورك  يف  صاخ  ضرع  دنع  كب  صاخلا  حفصتلا  لجس  نع  اديعب  نيرخآلا  ءاقبإ 
سكوفرياف يف  يفختملا  حفصتلا  وأ  موركلا  عضو  روصلا بجحل  ةددعتملا  روصلا  تاقيسنت  معد  نمآ  ناكم  يف  ةيفخملا  روصلا  ضرع  ماظن  ضرعم  نم  انيدل  ةيفخملا  روصلا  رجتم  يف  روصلا  ءافخإ  روصلا  ءافخإ  روصلا ، ءافخإ  : jpg، png، GIF كلذ نم  رثكأو  Multiplic Vault- ، روصلا نيزختل  ةفلتخم  رورم  تاملك  عم  ةددعتم  نيزخت  ضراعم  ءاشنإ  وبق - ةيمهو 

ةيمهو ضرعم  رجتم  ةبساح  ةلآ  نوكيل  مهنم  دحاو  تيبثت  .ويديفلا - ةطرشأ  يرس ضرعم  وبق  يف  ويديفلا  ةطرشأو  روصلاو  روصلا  فذحو  ةيمست  ةداعإو  ىلع  روثعلا  لهسلا  نم  ةرفشملا - ةصاخلا  تافلملا  ميظنتو  لاعف  وحن  ىلع  زرفلا  ةرادإ  مرحلا  مالعإلا  لئاسو  ةفاشتكا  ⚠️Use يف تلشف  ضرعم  وبق  حتف  دنع  تعطق  ةروص  ىلع  لوصحلاو  ريذحت  هرودب  هيبنت  يف 
ةلوادتملا ةلئسألا  كب  ةصاخلا  ةيصوصخلا  قارتخإلا  نولواحي  نيذلا  كئلوأ  ةئجافملا  مادختسا ❓ ةيفيك   HideX - ؟ ةبساح ةلآ  رس  لضفأ   A: قوف رقناو  ةبساحلا  طيرش  ىلع  رورملا  ةملك  نييعتب  مق  .ةعنقملا  تايضايرلا  ةبساح  ةلآ  يف  لوخدلل  ةبساح  ةلآ  ضرعم  وبق  ليغشت   I لئاسوو روصلا  ىلإ  لوصولا  ةيصوصخلا  يصول  حامسلا  ركذت ، ةظحالم : .رورملا  ةملك  ديكأتل 
تافلملاو مالعإلا  .❓ يب ةصاخلا  رورملا  ةملك  تيسن  اذإ  اذام  A:12 تاعاس نوضغ  يف  كب  لاصتالا  انيدل  معدلا  قيرف  فوسو  حلاص  كب  صاخلا  ينورتكلإلا  ديربلا  ناونع  لاسرإ  ىجري  لوخدلا ، ليجست  عم  لكاشم  كيدل  لازي  ناك ال  اذإ  .كب  ةصاخلا  رورملا  ةملك  نييعت  ةداعإو  ةينمألا  ةلكشملا  نم  ققحتلل  لاخدإ 11223344  ىجري  .❓ تدقف اذإ  هب  مايقلا  بجي  اذام   filesA:

ربع انب  لاصتالا  ىجري  ةلكشملا ، لح  متي  مل  اذإ  .ةدوقفملا  تافلملا  حسمل  ةدوقفملا  تافلملا  ةداعتسا  لخدأو  تيبثتلا  ىلإ  باهذلا  ىجري   flatfishteam@gmail.com.Feel ةيامحلا ىلع  زكرن  نحن  نآلا ! روصلا  رجتمو  ةلهذم  ويديفلا  نيزخت  ةبساح  ةلآ  اذه  مادختسال  اناجم   и предназначены для обеспечения самых передовых видео-хилер и фото
шкафчик, чтобы сохранить вашу конфиденциальность в безопасности!______________Contact: flatfishteam@gmail.com 124,4 к لواحت نأ  كنكمي  قيبطتلا ، يروطم  لبق  نم  لكشملا  لح  راظتنا  يفو  .ةيكذلا  فتاوهلا  نم  مدقأ  تارادصإ  ىلع  هتيبثت  متي  امدنع  لكاشم  يف  ام  قيبطتل  رادصإ  ثدحأ  ببستي  نأ  ادج  عئاشلا  نم  ةيرمعلا  تائفلا  لك 
نم قباس  رادصإل  تجتحا  اذإو  .قيبطتلا  نم  مدقألا  رادصإلا  لامعتساب  رارمتسالا   Блокировка калькулятора - Видео Блокировка и Фото Убежище - HideX ىلع ةقباسلا  تارادصإلا  فيشرأ  دقفت  كنكميف   Uptodown. Uptodown. نم ةرشابم  ليمحتل  قيبطتلا  نم  ةقباسلا  تارادصإلا  نم  تافلملا  عيمج  نمضتي   Uptodown. رادصإ يأ  ليمحت  كنكمي 
روصلا نزخمو  ويديفلا  لفق  لفق -  ةبساح  نم  قباس   - HideX ةروصلا ءوجللاو  ويديفلا  رظح  لفق -  ةبساح  نم  رادصإ  يأ  .توبورلال   - HideX نم يتأي   Uptodown 2.5.2.12 اناجم. هليمحت  كنكميو  سوريف  يأ  نم  اناجم   Ноябрь 2020 2.5.1.4 Ноябрь 24 2020 2.5.0.2 Ноябрь 19 Ноябрь 2020 2.4.9.6 Ноябрь 2020 2.4.8.9 6 Ноябрь 2020 2.4.7.8 1

ноября 2020 г. 2.4.6.9 26 октября 2020 г. 2.4.4.4 29 октября 2020 г. 2.4.4.3 16 ноября 2020 г. 2.4.3.12 26 октября 2020 г. 2.4.4.4.4 3.12 26.10.2020 2.4.3.12 26 октября 2020 г. 2.4.3.12 октября 2020 г. 2.4.2.2.10 25 октября 2020 г. 2.4.1.12 1 октября 2020 г. 2.2.2 4.1.3 25 ноября 2020 г. 2.4.0.8 25 сентября 2020
г. 2.4.0.7 11 сентября 2020 2.3.17.10 ديزملا رظنا  ربوتكأ 2020   2.3.13.15 2020 ربمتبس 4 ,
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