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مادختسا  HappyMod عافدلا ةرازو  ليمحتل   APK 3 يف x. V 1.3.7 35.9 2018 ويام 08 , MB V 1.3.5 35.9 2017 ربمسيد 19 , MB لبق نم  قيبطتلا  : Mageeks تاقيبطت  &amp;amp;; ; 1439 عيبر 2 16 , يف : ثيدحت  توبورلا  ةزهجأل   1.3.7 رادصإلا : ةبعل   OBB تيبثتلا عقوم   -&gt;/sdcard/Android/obb/com.mageeks.android.trainsimulator/main.7.com.mageeks.android.trainsimulator نوكتي راطقلا  ةبعل  مامتهالل ، ةريثم 
ةيافكلا هيف  امب  راطق  ةياهن  ىلإ  تاكرحملا  عضوو  دقعمو ، يلاثم  راسم  لفسأ  عنصلا  ةيلحم  قيلعتلاو  تاراسملا ، ددع  يف  ةدايز  ىرت  نأ  كنكمي  نكلو  اضيأ ، بعلت  قافنأ  يف 20  نونجم  تاراسملا  نم  ديدعلا  .ةصاخلا  مهلايخ  عم  ةربخلا  يوذ  نم  راطقلا  قئاس  بيردتل  مهب  صاخلا  راسملا  ىلع  راطقلا  نتم  ىلع  صخش  بيردت  وأ  راطقلا ، نم  رفسلا  نيبعالل  حامسلاو  راطقلا ، ةاكاحم  ةبعل  ءانب  بيردت  كنكمي  نيبعاللا ، نم  ةفلتخم  عاونأ  نم 
مادختسا كنكمي  .يضاملا  ةياهن  يف  راطقلا  نييزت  جاتنإلا  قيرف  عبطلاب  لمرلا ، قيرف  عم  لزانملا  حتفت  ال  بعال ، ةرظن  راجشألا ، بعال  دهاشم  ضعب  اذه ، هلك  ضرعلا  نع  ايضار  دعي  مل  دهاشملا  كلذ ، نم  رثكأ  ليصافت  ةبعللا  بلق  .عيطتست  اهنأو ال  نيبعاللا ،  فادهألا  هذه  فسألل  نكلو  كرحتلا ،  ىلإ  ليمي  نأ  اضيأ  نكمي  اتار  يلاوتلا ،  ىلع  ةقلح ،  ىلع  روثعلاو  راسملا ،  ىلع  ةيوق  ةقبسملا  اضيأ  نيبعاللا  ضعب  .كترايس  روعشلا  لامكإل 

.اعونتو ودبت  عيمجلا  لعج  ىلع  ةرداق  نكلو  ةبيتر ، ريغص  ىوتحم  قلخ  يف  صصختت  يتلا  ىرخألا  بيولا  تاقيبطت  ةلواحمل  تقولا  ناح  امبر  مث  .ةبعللا  نأشب  ًالئافتم  لازأ  يننأ ال  الإ  ةاكاحملا ،  قاشع  عم  بردتأ  يننأ ال  نم  مغرلا  ىلع  .ةيقيقحلا  ةميدقلا  قئاس  ءاشنإل  بيردتو  راطقلا  ؤطابت  ةرفاص  ىلع  ةرطيسلاو  عراستلا  ليغشت  مث  نمو  تاودألا  عبرم  ىلع  رزلا  ريصقت  اضيأ  بعالل  نكمي  .ريغصتلا  وأ  ريبكتلل  تاودألا  عبرم  ةدحو  ررحم 
لثم قيبطت  نع  ثدحتن  نحن   Darklings ليزنت ياروماسلا ،  رمن  اًصل ،  بألا  ناك  تيملا ،  يف  ةبيرغلا ،  رانلا  قلطم  مسوملا 2 ،   Train Simulator PRO 2018 2021 APK زاهجل  Android يكاحم راطق  ليمحت  كنكمي  انه  .كب  صاخلا   PRO 2018 2021 APK رايتخا كنكمي  ةزيممو ، اناجم  حاتم  وه  توبورلا  قيبطتلا   + 000 ، 00 نم 1 ، رثكأ  انه  .توبورلا  عم  ةقفاوتملا  ةزهجألا  نم  اهريغ  وأ  صرق  كب , صاخلا  توبورلا  فتاهلا  ىلع  اناجم 

قيبطتلا تافلم  عيمج  ابيرقت  انققح  دقل  .انه  ًةرشابم  تاقيبطتلا  عيمج  ليزنتل  يساسألا  انماظن  مادختساب  اًمئاد  بحرن  نحنو  كتابلطتم ، ىلع  تاقيبطتلا  عيمج  دمتعت  .ةعرسو  ةلوهسب  اهيلع  روثعلا  كنكمي  اهنع ، ثحبت  يتلا  تاقيبطتلا  عون  نع  رظنلا  ضغب  ةئفلا  نم  تاقيبطتلا  رتخا  .كتاجايتحال  كلذ   APK ىرخألا ةيساسألا  ةمظنألا  لثم  بلط  وأ  ليجستلا  كيلع  سيل  هنأ  يه  انتصنم  مادختسال  ةيسيئرلا  ةزيملا  .ةرشابم  اهليمحت  . Mageeks
راطملا ةلفاح  ورب 2016 ، يكاحم  راطم  ورب 2017 ، يكاحم  ةلفاح  يف  اوحجن  دقو  ةلاقنلا ، فتاوهلل  ةاكاحم  باعلأ  روطم  وه   &amp; وهو ةاكاحم ، ةبعل  بعلن  نحن  نآلاو  ةرئاطلا ...  ةاكاحم   Train Simulator PRO 2018، باعلأ نم  تبعت  تنك  اذإ  عقاولا  يف  تاقابس  نم  اوبعت  نيذلا  كئلوأل  ةبعل  .لمنلا  ىلإ  نامأب  فويضلا  بلجل  ةلواحم  يف  فلخلا ، ىلإ  باكرلا  تائم  بحس  قيرط  نع  راطقلا  دوقيو  قئاس  ىلإ  لوحتت  نأ  يف  ريست  تنأو 

لثم ةيلاحلا  تاقابسلا   Asphalt 8 ةداعإ ةيويحو  قدصي  لكشب ال  ةيعقاو  ةبعل  عم  .اونوكي  نأ  نوديري  ثيح  ىلإ  سانلا  بلجتو  ديج  قئاس  تنأ  لوألا ، روظنملاب  بعلت  .ةياغلل  ةريثم  ةديدج  ةبرجت  وه  فتاهلا  قابس  ةاكاحمو  ةعرسلا ، ىلإ  ةجاحلا  وأ   ingend، ةريهشلا تايالولا  يف  يحاوضلاو  ندملا  كلذ  يف  امب  ةفولأملا ، ملاعملل  ةيرصبلا  روصلا  ثدحأ  ىرتس  كلذ ، بناج  ىلإ  .ماهملا  ةدايق  نم  ايقيقح  اروعش  كحنمي  ورب 2018  يكاحم  راطق 
تارطاق ىلإ 6  لصت  نيبعاللا  ءاطعإل  مات  دادعتسا  ىلع  اضيأ  وه  جتنملا  .كب  صاخلا  ةرطاق  حالصإو  كسفن  سدنهم  حبصت  نأ  ىلإ  جاتحت  كدعاست ، نأ  نكمي  دحأ  ال  تقولا ، اذه  يف  .لطع  ىلإ  نيجورديهلا  ببسي  حيحص  ريغ  حبكلا  وأ  ةليوط  ةرتفل  راطقلا  دوقي  .يكذ  سدنهم  كلعجي  هنأ  امك  ديج ، قئاس  كلعجي  طقف  سيل  ورب 2018  يكاحم  بيردت  بعل  ةبرجتل  يكذ  سدنهمو  ديج  قئاس  حبصت  .ةيبوروألا  نادلبلا  وأ  ةدحتملا  تايالولا  لثم 

ةاكاحم ةبعل  يه  هذه  امك  ضعبلا  اهضعب  ىلع  فرعتلل  ةلواحم  يف  للملاب ، ىلع  لصحت  ال  ادج ، ةبعص  اضيأ  وه  مكحتلا  ماظنو  ريثكلا  يه  ضباقم  ادج ، بعصلا  نم  اضيأ  وه  راطقلا  ءدب  نأ  انرابتعا  يف  عضن  .انامأ  رثكألا  قيرطلا  يف  لكاشملا  عيمج  عم  لماعتلا  نم  اونكمتي  ىتح  مهلوح  نم  ءيش  لك  ةدهاشمل  امئاد  نيبعاللاو  زيكرتلا ، نم  ريثكلا  بلطتت  ةبعللا  .ةرطاق  لك  حتفو  تايدحتلا  ىلع  بلغتلاو  ايجيردت ، بعللا  وه  كلمع  ةفلتخم ،
تاموسرو 3 ةبعللا  .ةياغلل  يويح  لكشب  رطملا  رركتي  امدنع  قربلا  دعرلا  ىتح  ةيديدحلا ،  ككسلا  توص  ىلإ  راطقلا  ةرفاص  نم  .هعمست  ام  طبضلاب  بعلي  ورب 2018  يكاحم  بيردت  عقاولا  يف  راطقلا ، نرق  عمست  تنك  اذإ  توصلاو  تاموسرلا  .هنم  رفم  رمأ ال  راطقلل  دوقوك  هؤارش  متي  نأ  بجي  طفنلا  نأ  ةقيقح  .ةيقيقح  D ، لاحلا ةعيبطبو  .ةيقيقحلا  ةايحلا  يف  دجتس  ام  يه  ةبعللا  يف  دهاشملا  لك  ليصافتلل ، ةحص  يف  يه  يتلا  ةليمجلا 

ىلع ةحاتم  ةريثملا  ةبرجتلا  هذه  لك  .ةقطنملا  يف  ةلقثم  لالتلاو  ةيملسلا  يحاوضلا  يف  رظنلل  ةيديدحلا ، ككسلا  سيراضت  يف  ةرماغم  ديج ، قئاس  حبصتل  كسفن  بيردت  كنكمي  ةيلخادلا ، ةباقرلا  ةرئادو  توبورلال  ةريثم  راطقلا  ةدايق  ةاكاحم  وه  ورب 2018  ةاكاحم  راطق  ماتخلا ، يف  .ءوضلا  لعشت  نأ  ىسنت  الو  ليللا  يف  ملظم  هنإ  نيمظتنم ، ريغ  رطملاو  سمشلا  .ادج  لوقعم  اضيأ  وه  تقولا  رورم  عم  سقطلا  ريغتو  دهشم  عضو   Train
Simulator PRO 2018. تاقيبطت رجتم  يف  غلبمب 5  عيبت  ةبعللا   Google Play انتافلم عم  ًاناجم  هليزنت  كنكمي  نكلو  تاقيبطتلا ،  رجتمو   .apk (و توبورلال )  .ipa (لـ iPhone) عم ةعتمم  ةلحرب  عتمتسا  .هاندأ   Train Simulator PRO 2018 ةرايز ىسنت  الو   ModDroid.Com يماظنل تاقيبطتلاو  باعلألا  ثدحأ  ليزنتل   Android و iOS. 2018 ورب يكاحم  راطقلا  ليمحت  توبورلال  ةبعل  وه  ورب 2018  يكاحم  راطق   APK + ريغ  ) عافدلا ةرازو 
نم توبورلا  تانايب  لاملا + ) دودحم   revapki جمانرب كل  حيتي  راطقلا ؟ سدنهم  هنوك  نم  ىضم  تقو  يأ  نم  تملح  له  رشابملا  طبارلا  ربع   Train Simulator PRO 2018 ، ترتخا امهم  .ءيش  لك  دجتس  انتبعل  يف  تارايسلا ، تارشع  بحس  ىلع  ةرداق  ةيوق  عئاضبلا  لقن  وأ  ةعيرسلا  باكرلا  تارطاق  بحت  تنك  ءاوس  .ةدحتملا  تايالولا  نم  يقرشلا  فصنلا  يف  نحشلا  وأ  باكرلا  تاراطق  ليغشتب  موقت  ةيانعب  ةممصم  تارطاق  ةدايق 

.ةيعقاولا نم  ردق  ىصقأل  تادادعلاو  لمعلا  ةعفار  عم  ةيانعب  ةمدقملا  سدنهم  ةروصقملا  اهيدل  ةرطاق  لك  .كلذ  نم  رثكأو  فيرلاو  عناصملاو  يحاوضلاو  ندملا  لثم  ةيعقاولا  روصلا  تاموسرب  عاتمتسالا  كنكمي  كتالحر ،  يف  ةدحتملا ! تايالولا  يف  ىوقأ  ةيديدحلا  ككسلا  ةكرش  ءاشنإو  حابرألا  نم  ردق  ىصقأ  قيقحتل  ةمكحب  كقيرط  ةطخ  .تاراطقلا  نم  اهريغو  تاراشإلاو  ةيديدحلا ، ككسلا  رباعملاو  ةعرسلا ، دودح  نم  رذحلا  ىلإ  جاتحت 
ةرجألا تارايس  رارضألا ▶  تارايسلاو  تارطاق  ةنحش ▶ ) باكر و 11   3  ) ةلصفم ةرايس   14 اهعون ▶  نم  ةديرف  تارطاق  نم 6  ةفيظو ▶  رايتخاو  فاشكتسال  ةنيدم   15 سيراضتلا ▶  نم  عبرم  رتموليك  نم 1000  برقي  ام  ةيسيئرلا ▶ : تازيملا  كرحتلا ! ىلع  لوصحلا  انوعدو  كب  صاخلا  سدنهم  ةعبق  ىلع  عض  .راطقلاب  ررضلا  قحلت  نأ  نكمي  ًادج  ةليوط  ةرتفل  لمارفلا  عفد  وأ  ةروهتملا  ةدايقلا  نأ  ثيح  رذحلا ، يخوت  بجي  كلذ ، عمو 

راعشتسا  Ve ةمهم ءادأل  بسانملا  تقولا  يف  راطقلا  دعب  راطقلا  نتم  ىلع  ىرخألا ، هيجوتلاو  توصلا  تاربكمو  ةءاضإلاو ، هاجتالا  .ةعرسلا  ةسرامم  كنكمي  تاراطقلا ، فلتخم  ىلع  نميهت  نيبعاللا  ةيهيفرتلا ، باعلألا  ةاكاحم  مامتهالل  ةريثم  ةعرسلل  ىصقألا  دحلا  ةمظنأو  تاراشإلا   ▶ ةيعقاولا ةيئوضلا  تاموسرلا  قرطلا ▶  ىلع  رورملا  ةكرحو  ىرخألا  تاراطقلا  ةليل ▶  راهن /  ماظنو  يكيمانيدلا  سقطلا  راتمألاو ▶  ةيلعافت  عفاور  عم 
.ةحمل ال يف  ءايشألا  نم  اهريغو  ةرعولا  قرطلا  ىلع  دهاشمو  ةيديدحلا ، ككسلا  تانوكمو  تاراطقلاو ، ةيرحسلا ، توبات  ىمسي  ةمئاقلا  حاتفم  ةبعللا ، يف  .اهب  ةصاخلا  تاراسملا  ىلع  راطقلا  ةلحر  ىلع  ةرطيسلاو  راطقلا ، قئاس  اهرابتعاب  راطقلا  ةبرجت  يف  ايصخش  لوخدلا  وأ  كلذ ، ىلع  رفسلا  راطقلل  نكمي  ثيحب  تاراسملا  ءانبو  مهلايخ ، ىلع  دامتعالا  نيبعالل  نكمي  راطقلا ، ةاكاحم  ةبعل  هتيبثت ! يف  ادج  بيرق  تقو  يف  ةمتهم  حبكلا ،
 ، ءيش يأ  عقاولا  يف  تسيل  ةصاخلا  مهتاراسم  نأ  نيبعاللا  ضعب  دجي  دق  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  .الماك  ازاجنإ  ايتاذ ، تينب  يتلا  تاراسملا  قوف  راطقلا  ةدهاشمو  تابرعلا ، نم  ليلق  ددع  ىلإ  ةفاضإلاب  ةرطاق ، اريخأ  تبكر  دقو  ةيافكلا  هيف  امب  ةدقعمو  ةيافكلا  هيف  امب  لماك  راسم  لامكإل  اطوبهو ، ادوعص  باهذلا  قيرط  نع  ةفلتخم  تاراسم  ةفاضإ  كنكمي  نكلو  قفن ، يلاوح 20  نع  الضف  ةبعللا ، يف  نونجم  تاراسملا  نم  ديدعلا  دجوت 

راجشألاو لزانملا  عم  اهب ، ةطيحملا  ةيعيبطلا  رظانملا  نييزت  نكميو  نيبعاللا ، ضعب  يذلا  جاتنإلا  قيرف  كلذل  ةيراع ، سيلو  عبطلاب ، لمرلا  ةلواط  نينحلا ، سانلا  يطعي  امئاد  دهشم  يضاملا  ةعرسم  راطقلا  بلقلا ، ليصافت  نع  اليصفت  رثكأ  يه  ةبعللا  .كلذب  مايقلا  مهنكمي  الو  راسملا  نيبعاللا  هذه  ريغتت  نأ  نكمي  فسألل  نكلو  ريغتت ،  نأ  نكمي  ةيبذاجلا  ىتح  عطقلا  ضعبو  ةرهدزم  ةقلح ،  لكش  ىلع  ةيوق ،  اًقبسم  ةددحملا  نابضقلا  تناكو 
هبعل .ةبعللا  هذه  لوح  الؤافت  رثكأ  تلز  ام  نكلو  ةاكاحم ،  راطق  ةبعل  يبحم  تسل  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  راطقلا  رسك  راطقلا  .يقيقح  ميدق  قئاس  لعجو  راذنإلا  ةرافص  بعل  مث  راطقلا ، ؤطابتو  عراست  ىلع  ةرطيسلل  راطقلا  نتم  ىلع  سولجلا  مث  رغصأ  هسفن  لعجل  بعالل  اضيأ  حمسي  تاودألا  ضبقم  .ةيطمنلا  ةدحولا  ررحم  تاودأ  عبرم  مادختساب  ريغصتلا  وأ  ريبكتلا  كنكمي  دهاشملا ، هذه  مجح  بعال  ايضار  نكي  مل  اذإ  .
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