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لا انه : اهنا  اريخأو ، لا 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 2004400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  لا 2 ا ف ب  ءالا ا ف ب  يويديف ا ا ف ب  يويديف  كوبسيفلا   WhatsApp عطاقمو روصلا   ) لودلا صصقلا /  عيمج  ةصاخلا -: تازيملا  نم  ديدعلا  اهيدل  فقوتلا  ةلودلا 
لامعألل لمعلا  ويديفلا )  WA لا تاقيبطتو  WhatsApp لا ىلع   WhatsApp.- ةزهجأ نم  نينثا  ىلإ  جاتحت  ال   ) .تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ةعيرسلا  ةباجتسالا  زمر  لاصتا  حسم  لهس : لاصتا   iPhone ةلاح ويديفلا  عناص  رمتسم  ةزيملا - .) هذه  مادختسال  .- WA ىلإ جاتحت  ال   ) .بيولا ىلع  ةعيرسلا  ةباجتسالا  زمر  لاصتا  حسم  لهس : لاصتا  .ةيئرم - ريغ  عضو  يف  ةجرحم  تاطقل  دعت  مل  ةلاح  .داب - معد  .لامعألا - ةلاح  معد 
ةزهجأ نم  نينثا   iPhone رجتمل ةعجارم  كرتا  .اهفاشكتسا  كنكمي  ةعئار  رثكأ  تازيمو  .ةلهذم  ةلاح  قلخل  ريثكب  كلذ  نم  رثكأو  تاقصلملاو  صنلا ، ميماصتو  راثآلاو ، ناولألا ، تاحيحصتو  ايودي ، ةعونصملا  تاحشرملاو  ةيح  تانياعم  نم 40  رثكأ  ررحملا  تازيم  كئاقدصأ : عم  اهتكراشمل  ةلهذم  روصلا  ررحم  ةزيملا - .) هذه  مادختسال   Apple وه قيبطتلا  اذه  ةظحالم : .قيبطتلا  معدل   WhatsApp باستاو ةكرش 
ةلازإو ةيفاضإلا ، ةمدقتملا  تازيملل  ةزيمتم  تاكارتشا  ءارش  كنكمي  كلذ ، عمو  ةدودحملا ، تازيملاو  تانالعإلا  عم  ًاناجم  انقيبطت  رفوتي  .نومتني  نيذلا ال  اهباحصأو  ةيراجتلا  تامالعلا  لبق  نم  ةكولمم  وأ  ةدمتعم  بلطلا  بناوج  نم  اهريغو  ةيراجتلا  هتامالع  همسا ، رجنسام ،  ADS.SUBSCRIPTION رايخ انقيبطت  مدقي  .انقيبطت  ليزنت  دنع  مايأ  ةدمل 3  يعوبسألا  يناجملا  يبيرجتلا  رادصإلا  رايتخا  كنكمي  طورشلاو :
باسح لالخ  نم  موسرلا  ليصحت  متيسو  ةرتف ، لك  ةياهن  يف  ًايئاقلت  ةزيمملا  تاكارتشالا  ديدجت  متيس  .هتايوتحمو  قيبطتلا  تازيم  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  يئاقلت  يونس  / يرهش / يعوبسأ كارتشا   iTunes باسح تادادعإ  يف  تقو  يأ  يف  يئاقلتلا  ديدجتلا  فاقيإ  كنكمي  .كب  صاخلا   iTunes، وأ كارتشالا  ءاغلإ  كيلع  بجي  ديدجتلا ، بنجتل  .حلطصملا  اذه  نم  ةمدختسملا  ريغ  ءازجألل  غلابم  يأ  دادرتسا  متي  نل  نكلو 
لمحت يف  ةلكشم  كيدل  نكلو  انيدل  قيبطتلا  مدختست  تنك  اذإ  انتاقيبطت ، عيمج  عم  لاحلا  وه  امك  .ةيناجملا  ةيبيرجتلا  ةرتفلا  نم  ةمدختسملا  ريغ  ءازجألا  ةرداصم  متي  كارتشا ، ءارش  دنع  .ةيلاحلا  ةرتفلا  ةياهن  نم  ةعاس  لالخ 24  ديدجتلا  ىلع  كباسح  موسر  مصخ  متيس  .لقألا  ىلع  ةعاس  لبق 24  يبيرجتلا  رادصإلا   support@rnnlab.com تادعاسملا جمانرب  يف  ةدعاسملا  نم  نكمتن  ىتح  انتلسارم  ىجري 

تارادصإلا ثدحأ  رثكأ  اهحلصن  نحن  قبلا ! بحي  دحأ  رادصإلا 2.1.0 ال  وينوي 2020   27 ةمدخلا : طورش  ضرع  انيدل : • ةيصوصخلا  ةسايس  ةرايز  ةرايز • : ىجري  ةيصوصخلاو ، ماكحألاو  طورشلا  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .ةدعاسملل  دادعتسا  ىلع  وهو  هلمحت  هنكمي  ىوتحملا  ىلإ  لوصولا  ىلإ  جاتحي  نم  لك  سيل  نكلو  لاملا ،  بسك  نود  ملاعلا  ىلإ  ةعئار  ةبرجت  بلج  يف  رارمتسالا  اننكمي  .انيدل ال  ةيلاملا 
ةحاتملا Updet (2.1.0) لعفلا دودر  : support@rnnlab.com تامييقت وأ   sixappsdev@gmail.com لا يدلب  لاصتالا  ىلع  كتدعاسمل  ةجاحب  نحنو  انقيرف ، معدل  لبأ  رجتم  يف   Whatsapp قيبطت ةعجارم  فينصت /   method1 و how2 كلذل رهشلا  يف  ارالود  عفدل 20  يدلو  ةدودحم  نأ  دجأ  كلذ  دعب  ديدجلا  رادصإلا  عم  نكلو  عفدأ 3.99 $  قيبطتلا  ليمحتب  موقأ  امدنع  .يلخادلا  يميلعتلا  ويديفلا  نم  ققحتلا  ىجري 
دادرتسا بلط  كنكمي  دادسل  ديفم  ريغ  لازي  هنأو ال  لوألا  ماقملا  يف  عفدأ  يننأل  افئاخ  تسل  انأ   apple.com ةكرشل تانايبلا  ةجلاعمو  ةيصوصخلا  تاسرامم  نع  ليصافت  مدقي  مل  يذلا  امش ،  دراغدإ  تاقيبطتلا ،  رجتم  يف  ديحولا  لماعلا  ةخسنلا  روطم  لضفب   ٪. يونسلا 8 كارتشالا  مصخ  ءارش  اضيأ  كنكمي  مايأ ، ةدمل 3  اناجم  ةلواحمل  ةيلاحلا  ةخسنلل  ةبسنلاب  امك  عجار .Apple ل3.99 $  تامولعملا ، نم  ديزمل 

ىلع اهظفحو  ةلاحلا  ليزنتل  تاقيبطتلل  ّنكمُملا  ةيصوصخلا  ةسايس  ةلاح  رفوم  كدعاسي  نأ  نكمي  ةيلاتلا : تاقيبطتلا  تاثيدحت  لاسرإ  دنع  ةيصخش  تامولعم  ميدقت  نيروطملا  ىلع  بجي  .روطملا  ةيصوصخ  جهن   WhatsApp ةلاح نم  روصلاو  روصلا  ليزنت  يف   WhatsApp. ىلع كتلود  نم  ويديفلا  عطاقمو  روصلا  ليزنت  ديرت  له   WhatsApp ةروصلا ةلاحو  ويديفلا  ةلاح  نيزختب  كل  حمسي  قيبطت  نع  ثحبت  له   ؟
ةلاح ل تالزنو  ةلاح  نيرخدملا  مث ، ةيرحبو ؟ ةعرسب   WhatsApp ةلاح لـ رفوم  ك ـ هنع ! ثحبت  تنك  ام  يه   WhatsApp Download and Save status applications، ةلاح نم  روصلاو  ويديفلا  عطاقم  ظفح  ةلوهسب  كنكمي   WhatsApp مت يتلا  كتلاح  رشن  ةداعإ  وأ  ءاقدصألا ،  عم  اهتكراشمو  ناكم ،  يأ  يفو  تقو  يأ  يف  ةلاحلا  ويديف  عطاقمو  اهليزنت  مت  يتلا  ةلاحلا  روصب  عاتمتسالاب  كل  حمسي  اذه  .كزاهج  ىلع 
فقوتلا ل ةلاحلا  هذه  تيبثت  ىجري  اذل  .ىرخألا  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىلإ  اهليزنت   WhatsApp، ةلاحلا لـ رفوم  رفوي  .ةلاح  قيبطتلا  ظفحو  ليمحت   WhatsApp ةلاح لاسرإب  ام  صخش  ةبلاطم  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةلماكلا  ةيلالقتسالا  نيمدختسملل   WhatsApp ةلاح ليزنت  نكمي  يتلاو  هل ،   WhatsApp ةلاح ليزنت  مادختساب  ةلوهسب   SaveWhatsapp ةلاح قيبطتلا  ةلاح  ظفح  ةلاح  .ةرخدملا  ةلودلا  ىلإ  ثدحتلل 
اهليمحتو ل  WhatsApp لا ةلاح  نم  روصلاو  ويديفلا  ةطرشأ  عيمج  ليمحتب  موقت  يتلا  ةلاحلا  ليمحتو  فقوتلا  ةصصخم  ةلودلا  وه   WhatsApp. WhatsApp تاهويديفلاو روصلا  ظفحو  كزاهج  ىلإ  روصلا  ةلاحلاو  ويديفلا  ةطرشأ  ليمحت  كنكمي  ةلهس ، تاوطخ  عم  .تانالعإلا  نم  لاخ  هنأل  مادختسالل  ادج  لهسلا  نم  ةلاح  تاقيبطتلا  ليمحتو  نيزختل  فقوتلا  ةلودلا  اذه   WhatsApp ميمصتلا لعجي  .ديرت  املاط 
ىلع اهرشن  ةداعإ  وأ  ءاقدصألا ، عم  روصلاو  ةلاحلا  ويديف  عطاقم  ةكراشمو  اهليزنت ، مت  يتلا  ويديفلا  عطاقمو  ةلاحلا  روص  ةرادإ  لهسلا  نم  ةظوفحملا  تاحفصلل  مادختسالا  ددعتملا   Status نم ةلاحلا  ريفوت  جمانرب  كل  حمسي  .ىرخألا  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  وأ   WhatsApp ةلاح ظفحب  كل  حمسي  يذلاو  ةلاحلا ، رفوم  قيبطت  نم  ويديفلا  عطاقمو  روصلا  ليزنتب   WhatsApp ًاناجم ةروصلا  ةلاحو  ويديفلا  ةلاحو 

ةلاحلا ل ليزمو  ةلاح  فقوتلا  اذه  .ةلوهسو  ةعرسب   WhatsApp ةلاح لـ رفوم  ك ـ ديرت ! ام  ديكأتلاب  وه   WhatsApp Download and Save status applications، ةلاح نم  روصلاو  ويديفلا  عطاقم  ظفح  ةلوهسب  كنكمي   WhatsApp لصاوتلا لئاسو  ىلع  اهليزنت  مت  يتلا  ةلاحلا  رشن  ةداعإ  وأ  ناكم ، يأ  يفو  تقو  يأ  يف  ءاقدصألا ، عم  اهتكراشم  كنكمي  .ليزنتلا  ةلاحب  عاتمتسالاب  كل  حمسي  اذه  .كزاهج  ىلع 
لا نع  فقوتلا  ةلاح  باستاو  .ىرخألا  يعامتجالا   WhatsApp، لا  WhatsApp لا ةلاح  نم  روصلاو  روصلا  ليمحت  ةلوهسب  كل  حمسي  فقوتلا  ةلاح  ظفحو  ليمحت   WhatsApp لا ةلاح  نم  روصلاو  ويديفلا  ةطرشأ  ظفح  ةلوهسب  كنكمي   WhatsApp مالعالا لئاسو  ىلع  ليمحتلا  ةلاح  رشن  ةداعإ  وأ  ءاقدصألا ، عم  اهتكراشم  وأ  ناكم  يأ  يفو  تقو  يأ  يف  ويديفلاو  ةلاحلاو  روصلا  ليمحت  نم  نكمتت  ىتح  كزاهج  ىلع 

ىرخألا ةيعامتجالا  . WhatsApp لا ظفح  ةصق  فقوتلا  ةلودلا   WhatsApp لا ةلاح  ليمحت  كنكمي  فقوتلا  ةلودلل  قيبطتلا  ليمحت  ةلاح   WhatsApp لا مادختساب  كب  ةصاخلا  تانايبلا  لدابتو  بحلا  كئاقدصأ  نم   WhatsApp لا فقوتلا  صصق  ةلودلا  ظفحل  WhatsApp لا ظفح  نكمي   WhatsApp لا  Whatsapp لا  Whatsapp ةلاحلا لـ رفوم  رفوي  .كفتاه  ىلع  ةلاح   WhatsApp ةيلالقتسالا نيمدختسملل 
ةلاح لاسرإب  صخش  يأ  ةبلاطم  ىلإ  جاتحت  ةقيرطب ال  ةلماكلا   WhatsApp ةلاح ليزنتب  كل  حمست  يتلاو  هب ،  ةصاخلا   WhatsApp ةلاح ليزنت  مادختساب  ةلوهسب   SaveWhatsapp ليمحت ل قيبطتلا و  فقوتلا  ةلاح  ظفح  ةلاح  .ةلودلا  يف  نيرخدملا  ىلإ  ثدحتلل   WhatsApp لا ةلاح  نم  روصلاو  ويديفلا  ةطرشأ  عيمج  ليمحتب  موقي  يذلا  ليزنتلا  ةلودلاو  فقوتلا  ةصصخم  ةلودلا  وه   WhatsApp. ةلودلا نيزختلا  اذه 

قيبطتلا ل ليمحتلا  ةلاحو  فقوتلا   WhatsApp تاهويديفلاو روصلا  ظفحو  كزاهج  ىلإ  روصلا  ةلاحلاو  ويديفلا  ةطرشأ  ليمحت  كنكمي  ةلهس ، تاوطخ  عم  .تانالعإلا  نم  لاخ  هنأل  مادختسالل  ادج  لهسلا  نم   WhatsApp ةداعإ وأ  ءاقدصألا ، عم  روصلاو  ةلاحلا  ويديف  عطاقم  ةكراشمو  اهليزنت ، مت  يتلا  ويديفلا  عطاقمو  ةلاحلا  روص  ةرادإ  لهسلا  نم  ةظوفحملا  تاحفصلل  مادختسالا  ددعتملا  ميمصتلا  لعجي  .ديرت  املاط 
ىلع اهرشن   Status ليمحتلاو لـ ظفحلاو  فقوتلا  ةلاح  قيبطت  يمتني  .ىرخألا ال  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  وأ   WhatsApp ةكرش ىلإ   WhatsApp Inc. ليمحت .كلاملا  نذإ  نود  طئاسولا  عطاقمو  روصلاو  ويديفلا  عطاقم  رشن  ةداعإ  وأ  ليزنتب  مقت  ال  كلذل ، .كلاملاب  ةصاخلا  رشنلا  قوقح  مرتحن  نحن  .روصلاو  ويديفلا  ةطرشأ  ليمحتل  ةادأ  وه  لب   apkName فقوتلا ةمزح  ةلودلا   com.lazygeniouz.saveitVersion
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