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Tomb of the mask color

كفغشو درمزلا  عانق  ةرملا ، هذه   10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لا ـ زاوان 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
رفوتي . 1 ةيلاتلا : كارتشالا  لاوطأ  اهيدل  كارتشالا  تابلطتمو  ةبعللا  يف  ريعستلا  تارايخ  انيدل  عتمتلا ! كبحن ! نحن  ...مهنأ  ودبي  امك  نينمآ  اوسيل  سانلا  ضعب  راذح : نكلو  ةيلاتلا ، ةوطخلا  ىلإ  كقيرط  قشتل  ةهاتملا  اياوز  لك  مسرت  نأ  كيلع  رادجلا ، ىلإ  رادجلا  نم  لاقتنالا  .ةهاتملا  نم  ديدج  عون  ىلإ  كدوقت  ةرماغملل   Weekly Premium. ةدمل ةيناجم  ةبرجت  دعب  ًايعوبسأ  ًاكارتشا  مدقت  ًايكيرمأ ،  اًرالود  لباقم 7.99 
ةلمعلا ىلإ  ةيلعفلا  موسرلا  ليوحت  نكميو  ىرخأ  نادلب  يف  راعسألا  فلتخت  دق  .ةدحتملا  تايالولا  يف  ءالمعلل  رعسلا  يف  كارتشالا  اذه  ديدجتو  ةبرجتلا  ةياهن  .يرايتخا  ريغ  تانالعإلا  ةلازإو  ةيمويلا  يطخت  تايوتسملا ،  2 ييحي +   5 اهعون ، نم  ةديرف  ةعنقأ  نم 15  نوكتي  كارتشالا  .ارايخ  سيلو  نالعإلا ، فذحو  ايموي  ىطختي  تايوتسملا ،  2 ييحي +   5 اهعون ، نم  ةديرف  ةعنقأ  نم 15  نوكتي  كارتشالا  .مايأ   3
باسح ىلع  ككارتشا  مصخ  متيس  .ةماقإلا  دلب  ىلع  ادامتعا  كب  ةصاخلا  ةيلحملا   iTunes فاقيإ متي  دقو  مدختسملا ، لبق  نم  تاكارتشالا  ةرادإ  متت  دق  .ديدجتلا  ةفلكت  ديدحتو  ةيلاحلا  ةرتفلا  ةياهن  لبق  ةعاس  لالخ 24  باسحلا  ديدجت  فيلاكت  باستحا  متيس  .ةيلاحلا  ةرتفلا  ةياهن  نم  لقألا  ىلع  ةعاس  لبق 24  يئاقلتلا  ديدجتلا  فاقيإ  متي  مل  ام  ًايئاقلت  تاكارتشالا  ديدجت  متيس  .ءارشلا  ةيلمع  ديكأت  دنع  كب  صاخلا 
صحف .حاجنلا  تدرأ  ىتم  تاكارتشالل  يئاقلتلا  ديدجتلا  ليغشت  فاقيإ  كنكمي  كارتشالا ، وأ  يبيرجتلا  رادصإلا  ءاغلإل  .دجو  نإ  روشنملا ، يف  كارتشالا  مدختسملا  يرتشي  امدنع  اهضرع ، مت  اذإ  ةيناجملا ، ةيبيرجتلا  ةرتفلا  نم  ةمدختسملا  ريغ  ءازجألا  ةرداصم  متيس  .ءارشلا  دعب  مدختسملا  باسح  تادادعإ  ىلإ  لاقتنالا  قيرط  نع  يئاقلتلا  ديدجتلا   iTunes ، ةيلاحلا كارتشالا  / يبيرجتلا رادصإلا  ةرتف  ءاهتنا  دنع 
ىلع انب  لاصتالا  ىجري  تاقيلعت ، وأ  ةلئسأ  يأ  كيدل  ناك  اذإ  .ةزيمم  اهنأ  ىلع  ةزيمملا  تاقصلملا  نم  ةعومجم  مادختسا  نم  نآلا  دعب  نكمتت  نل  كارتشالا ، ةدم  ءاهتنا  دعب  .ًايلاح  ةطشنلا  كارتشالا  ةرتف  ءاغلإ  نكمي  .ككارتشا ال  ءاغلإ  كنكمي   support@playgendary.com ةيصوصخلا ةسايس  : Http://www.playgendary.com/terms-of-use/ 14 ةبرجت لعجل  دادعتسا  ىلع  نحنو  رادصإلا 1.0.16  ربمسيد 2020 
نم ديج  ىوتسم  سيل  اذه  ةفلتخم ! اياوز  يف  اهخاسنتسا  متي  يتلا  باعلألا  سفن  درجم  اهمظعم  يف  يه  قحال  تقو  يف  تايوتسم  نأ  تظحال  نكلو  ةبعللا ، ةعتممو  امامت  نامدالا  وه  اذه  تاثيدحت  يأ  يف  ددرتتو  هب  موقن  ام  بحت  تنك  اذإ  تاحارتقالا  ضعب  انل  كرت  ىجري  .لضفأ  ةبعللا  لعجل  امئاد  لواحيو  تاضارعتسالا  عيمج  أرقي  انقيرف  .ةبعللا  ءادأ  نيسحت  متو  أطخلا  حالصإ  مت  .ربكأ  كب  ةصاخلا  ةبعللا 

.لضفأ لمعب  مايقلل  ةبوعص  رثكأ  ةلواحم  امبر  وأ  ءايشأ  فيضي  امبرو  اقح ،  ةديج  موكيليت  شيتيرب  نم  هنأ  دقتعأ  باتكلا  ةءارق  ىلع  ًاركش  .تايوتسملا  هذه  نم  ةدحاو  يف  ضوخلا  مك  ةفرعمل  ادراب  نوكي  فوسو  هب ، مايقلا  حرملا  نم  ريثكلا  نوكيس  اذه  .كب  صاخلا  ىوتسملا  لعج  نم  عون  كانه  نوكي  دق  لبقتسملا  يف  امبر  .ةلهذم  نوكتل  تازيملا  نع  ةركف  يدل  اضيأ ،  .ابيرق  ةتباث  نوكت  نأ  يغبنيو  مادختسالا 
و يناثلا ، يليلد  قلطت  اهنأ  فرح  لك  نع  كلذب  مايقلاو  تاراهملا  وأ  ةديرفلا  مهتاطلس  نيمأت  يفو  ةردان  رخآ  ىوتسم  ىلع  لصحت  فوسو  ةديدج ، تايصخش  ىلع  لصحت  فوسو  ردان  ىوتسم  ىلإ  لصت  تنك  امبر  امك  امامت  .فرح  لكل  اهعون  نم  ةديرف  ةوق  فيضت  اهنأ  امبر  كلذ ، عمو  .رهشلا  وأ  عوبسألا  نم  ةيبعش  ةبعل  ةبعللا  هذه  لعجت  نأ  نكمي  اهنأ  ملعأ  انأو  تايصخشلا ،  نم  ديزملا  امبر  لاثملا ،  ليبس  ىلع 
ةيفاك تايوتسم  انزواجت  اذإ  هنأ  وه  هلوق  لواحأ  ام  .دوسألا  طخلا  ريرمت  ىلع  ةرداق  لفسأ  ىلإ  باهذلاو  عرسأ  لفسأ  ىلإ  بهذت  نأ  لبق  ةرارش  جهوت  كنكمي  دوسألا ، رزلا  ىلع  طغضلا  نود  لفسأ  ىلإ  باهذلل  رز  رارمتساب  طغضا  تنك  اذإ  وأ  فقوتت ، تنك ال  ةرم  لك  يف  ...فيرخلا  باعلألا  نم  ةموك  لثم  ىرخأ ، ةرم  .مامتهالل  ةراثإ  رثكأ  نوكتل  تايوتسم  زوفلا  دنع  ىمح  ةفاضإ  كنكمي  هنأ  وه  ثلاثلا  يدلب  دحاو 

نوكي 4 فوس  ةبعللا  نأ  ديصلا  كانه  ناك  ول  ىتح  عرسأ  لكشب  كرحتلا  نم  نكمتنو  ئطبن  ةرارحلا و  ذخأن  دق  مث  .ةيئاوشعلا  ناولألا  نم  ًالدب  بعلن  امدنع  حزق  سوق  ىلع  لوصحلا  اننكمي  تومن ، ملو  x ال نامدالا ، وه  ةبعللا  يتلا  تاميلعتلا  عيمج  نع  رظنلا  فرصبو  ةريخألاو ، ةثلاثلا  تاميلعتلا  يل  نأ  تومي  نأ  نود  زاف  يتلا  تايوتسملا  عيمجل  بعصأ  تارم  نمف 2  توملا ، نود  كلذ  لعفت  تنك  املكو  بعصأ ،
دقتعأو ةبعلل ، مامتهالل  ةريثم  نكلو  ةبيرغ  موهفم  وه  اذه  ةبعللا ! يف  اديعب  ىلع  لوصحلل  راظتنالا  عيطتسأ  ال  وتلل ،  تأدب  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  .بذكت  نأ  نكمي   TOTMC وه بضاغ  انأ  ببسلا  .ةرئاطلا  عضو  ىمسي  ءيشلا  اذه  عم  اذه  بنجت  كنكمي  كلذ ، عمو  .ةبعللا  نم  يقيقحلا  ضرغلا  نأ  ودبي  لاملا  لعجت  يتلا  تانالعإلا  نم  ريثكلا  عم  ةبعللا  نم  نيبضاغ  سانلا  نوكي  امدنع  هركأ  انأ  رظنا ، .روفلا  ىلع  تبحسنا 
ةبعللا حالصإ  طيسب -  أطخ  اهنا  لوقيو  هلكأ  نم  تيهتنا  انأو  عشج  باش و  تنأ  .تانالعإلا  ةدهاشمل  سانلا  نوكي  ثيحب  كب  صاخلا  قيبطتلا  رامربل  ةحارصب ،  ةجضان ،  ريغو  ةقفشلل  ةريثم  ةلاح  وه  ريخألا  اذه  نأ  ضرتفنل  .ئيس  بعالك  كنم  رخآ  نالعإ  ضرع  نوديري  مهنأ  وأ  طيسب  أطخ  هنأل  وه  اذه  .تانالعإلا  ةدهاشم  نود  لمتكت  نأ  ليحتسملا  نم  هنإف  نآلا ،  ىتح  ربع  تئج  دقل  ( 242  ) دحاو ىوتسم  كانه  نأ 
ةيلاتلا تامولعملا  عمج  متي  دق  ةثلاث : فارطأ  اهكلمت  يتلا  بيولا  عقاومو  تاقيبطتلا  يف  كبقعتل  ةيلاتلا  تامولعملا  مادختسا  متي  دق  .روطملا  ةيصوصخ  ةسايس  عجار  تامولعملا ، نم  ديزمل  .هاندأ  حضوم  وه  امك  تانايبلا  ةرادإ  نمضتت  دق  قيبطتلا  ةيصوصخ  تاسرامم  نأ  ديدحت  هدودحم  ةيناث  ىلع 25  لصحأ  تلز  ام  .دورمن  لمعي  هنأ  نم  دكأتلل  كب  ةصاخلا  ةقامح  بعللا  وه  هب  مايقلا  كنكمي  ام  لقأو  كب ، ةصاخلا 
بحن نحن  ...مهنأ  ودبي  امك  ةنمآ  تسيل  سانلا  ضعب  ارذح : نك  نكلو  ةيلاتلا ، ةوطخلا  ىلإ  كقيرط  لعجل  ةهاتملا  اياوز  عيمج  ءالط  ىلإ  جاتحت  رادجلا ، ىلإ  رادجلا  نم  لاقتنالا  .ةهاتملا  نم  ديدج  عون  ىلإ  كدوقت  كترماغمل  ةفطاعلاو  ةعئار  عانقلا  اذهو  هذه ، ةيصوصخلا  ةسايس  معد  قيبطتلا  عقوم  يروطم  ديزملا ، ملعت  .فّرعملا  مادختسا  تانايب  صيخشتل  ةيصوصخلا  تاسرامم  فلتخت  دق  كتيوهب : طبترت  نكلو ال 
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