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Chicken invaders 5 mod apk

هيأ يب  فإ  ـ لا ّمتنم   (APK) 5 Apk ةازغ جاجد   + Apk + Mod v 1.30 Chicken Invaders 5 AP K + Mod v1.29 Chicken Invaders 5 Apk + Mod v1.19 5 ةازغ جاجد   Apk + Mod v1 .13ggl 5 ةازغلا جاجدلا   APK + 1.12 دض عافدلا  ةرازو  ggl 5 ةازغلا جاجدلا   Apk + Mod v 1.12ggl ةازغلا جاجدلا   + Ap 1.05ggl
لوان 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ModK 0 ( عافدلا ةرازو   APK 3 نيولا  MaxModAPKK0000000000000000000000 حتف ةبعل  لماك  مادختساب  ه ـ ده 5 ه ـ جاجدلا  ةينونجلا 
ةازغلا 5 جاجدلا  عافدلا ! ةرازو   HD لضفب امامت  اناجم  نآلا  هب  مايقلا  كنكمي  يتلاو  بعللا -  حرملا  نم  ةموك  كلعجت  نأ  دكؤملا  نمو  ادج ، ةليوط  ةرتفل  تاردخم  نمدم  مكل  ىقبت  نأ  دب  بعللا ال  نامدالاو  ةريبك  ةسمل  ةبقارمو  قمحأ ، ميمصت  عئار  عم  ةبعللا  هذه  .ةرجملا  نيب  جاجدلا  ةازغلا  دض  لاتقلا  تنك  يتلا  ةقاطلاب  لمعت  يتلا  ةزهجألا  ديوردنأ  ليغشتلا  ماظنل  تارمملا  ويديف  ةبعل  يه 
ةازغلا 5 جاجدلا  ليمحت  ةروطقم : تاطقل : .عافدلا  ةرازو  حتف  ةلماك  ةبعل  ةلهذم  انيدل   HD – عافدلا ةرازو  ليطعت  ةلماك  ةبعل   APK ليمحت  APK SEGUICI 2 ةحفصلا  SEGUICI 5 ةازغلا جاجدلا   HD – تاقيبطتلا تيبثتل  قيبطتلل  حمسي  .راصتخالا  لغشم  تيبثت  ءاغلإل  جمانربلا  حمسي  .ةكبشلا  ذخآم  حتفل  تاقيبطتلا  حمست  ىرخأ  حيراصت  عافدلا  ةرازو  حتف  ةلماك  ةبعل   Launcher.Allows

تاكبش لوح  تامولعملا  ىلإ  لوصولاب  تاقيبطتلل  حمسي  .ياف  ياو  تالاصتا  ةلاح  رييغتل  راصتخالا   Wi-Fi. مادختساب كل  حمسي  .ةكبشلا  ليصوت  ذخآم  حتفب  جماربلل  حامسلا  .ةكبشلا  تامولعم  ىلإ  لوصولاب  جماربلل  حامسلا   PowerManager WakeLocks يئابرهكلا رايتلا  عاطقنا  وأ  مونلا  نم  جلاعملا  عنمل  . SMS لئاسر يقلتل  قيبطتلا  حمسي   SMS. ىلإ ةباتكلا  جمانربلا  نيزختلا  حمسي 
ةيجراخلا ةركاذلا  نم  ةءارقلاب  قيبطتلل  حمسي  .يجراخلا  نيزختلا  . PHONE كنوف عيمجب  ةمئاقو  ةيراجلا ، تاملاكملا  ةلاح  ةيلاحلا ، ةيولخلا  ةكبشلا  تامولعم  فتاهلا ، مقر  كلذ  يف  امب  فتاهلا ، ةلاح  ىلإ  لوصولا  طقف  ةءارقب  كل  حمسي  counts مجح ليمحت  .زاهجلا  ىلع  ةلجسملا   Infomation 30.7MB 1.12 رادصإلا ggl 112 رادصإلا زمر   Lang af am ar az-AZ نوكي  bg bn-bd bs ca

cs da en-GB en-GB en-GB es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es et-ee eu-ES f fr fr -CA gl-es gu gu-in hi hr hy hy-AM is-IS it it it it ca ka-ge kk kk-KZ km-KH kn-in ko ky-kg lo-LA lt en mk-mk ml ml ml-in mn mn mn mn mr-in ms-My-MM nb ين  np nl ال pa-IN pl pt-BR pt-PT ور ور   si-LK sk sl sq-AL sr ta tata-IN te te te
te te te te te te te-IN th t tr uk You're your-PK to-UZ vi zh-CN zh-hk zh-zu TW تنرتنإلا نذإ   internet ACCESS_NETWORK_STATE BILLING WAKE_LOCK صن نذإ  يقلت   C2D_MESSAGE مادختساب كل  حمسي  .ةكبشلا  تامولعم  ىلإ  لوصولاب  جماربلل  حامسلا  .ةكبشلا  ذخآم  حتفل  تاقيبطتلل ، حامسلا  رخآ :  PowerManager WakeLocks وأ مونلا  نم  جلاعملا  عنمل 

ةمظنأ ليغشت  .يئابرهكلا  رايتلا  عاطقنا   Min SDK 10 ةقيقد  SDK Txt فدهلا توبورلا 2.3.4،2.3.3،2.3.2،2.3.1   SDK 19 فدهلا  SDK Txt ريبك يداعلا ، ةريغصلا ، تاشاشلا  معدي  ةذفان ال  ةددعتم  تاك ) تيك   ) توبورلا 4.4 ، xlarge ةيزكرملا ةجلاعملا  ةدحو   armeabi-v7a x86 حتف  Gl Int 0 تازيم مدختسملا   640 ، 480 ، 320 ، 240 ، 213 ، 160 معن 120 ، ةفاثكلا  نم  ةفاثك  يأ  معدي 
ةلقنتملا تالاصتالل  يملاعلا  ماظنلا  مدختسي  قيبطتلا  تازيملا : تازيم  ةزيم  ةزيم   (GSM) قيبطت لبق  نم  رشابم  ريغ  لكشب  مدختست  .يكلسال  ماظن   Feature.#The ةلقنتملا تالاصتالل  يملاع  ماظن   (GSM) عيقوتلا يفتاه :#  يكلسال  ماظن   Md5 E89B158E4BCF988EBD09EB89F5378E87 61 عيقوت ED377E85D386A8DFEE6B86 4BD85B0BFAA5AF81 Sha256

A40DA80A59D170CAA950C18C454D47A39B26989DDDD386A86A86A86A8DFEE6B6B80B1 50CAA950C15C454D47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC رياربف 29 02:33:46 م ةعمجلا  نم  ةحلاص   CET 2008 3:46 03:3 17 ويلوي ءاثالثلا  ىلإ :  CEST 2035 936 يلسلستلا مقرلا  e hd201df ويف لبج  ةغل  توبورلا  توبورلا  ووأ  توبورلا  روطملا  روطملا 
ةازغلا 5 جاجدلا  اينروفيلاك  ةنيدم  ةدحتملا  تايالولا  دلب   HD ايفرح  ) فحتلاو ةميدقلا  عطقلا  عطقلا  عيمجتل  ةرجملا  لالخ  نم  رفسلل  مكل  كورتم  رمألا  .توملا  ىتح  ضرألا  ديمجتو  سمشلا  ةعشأ  عنمل  ةيوتلملا  ةطخ  تسقف  دق  جاجدلا  ةقلحلا ، هذه  يف  .ضرألا  جاجدلا  نم  انعمق  يف  ةيناسنإلا  دض  ماقتنالا  ىلع  ةمزاع  تارجملا ، نيب  جاجدلا  وزغ  ةحفاكم  ةعيلط  يف  كعضي  ةازغلا  جاجدلا 

لطبلا لجس  .مويلا  ظفح  امامت ) ، Stardate 8008.5As ءاضفلا ةنيفس  يف  بوه  تنك  امك  ةيزاغلا  جاجدلا  ءادعأ  نم  بكوكلا  ريرحتل  كب  ةصاخلا  ةيئاهنلا  ماهملا  يف  كسفن  جزتل  دادعتسا  ىلع  لوصحلا  ىهتنا  انه  يلمع  .يتهبج  نم  قرعلا  حسمو  دانزلا  ىلع  فيفخت  انأو  بكاوكلا ، نيب  ءاضفلا  يف  رسك  لازت  ةقلاعلا ال  شيرلاو  يسمشلا  انماظن  نم  رارفلا  تارجملا  نيب  جاجدلا  ةازغ  رخآ 
ريمدتل ةبعرملا  تادعملا  نم  ديدعلاو  ةمخض  اهشيج  لمحت  يتلا  تارجملا  نيب  جاجدلا  ىلع  ذخأت  .ةبيهر  تارمملا  ريوصت  ةبرجت  يف  طارخنالاو  كب  ةصاخلا   Earth.Fight تالحر نم  اهقيقحت  كنكمي  يتلا  تاردقلاو  ةلئاهلا  ىوقلا  فاشتكا  اضيأ  هسفن ، تقولا  يف  .عتمتلا  مكلل  ةلهذم  ةبعل  مدقيو  اهب ، ةصاخلا  اهعون  نم  ةديرف  تادادعإ  رختفت  لك  نامدالا ، ءادعأ  ةيامرلا  ةريثم  تايوتسم  عم 

نم ةبيهر  ةلقنتملا  ةبعللا  هذه  لوح  ديزملا  ىلع  فرعت  .امامت  ةبعللاب  عاتمتسالاب  كل  حمسي  ام  لك  .ةرطيسلا  طيسب  عم  ةيرحب  كرحتت  نيح  يف  ةبيهر  رانلا  قلطم  ةبعل  حتف  .كب  صاخلا  ةمحلم  ءاضفلا   Betacom ةصق .ةقمعتملا  انتاعجارم  عم   / GameGame انبكوك. ىلع  اوطقس  نيذلا  مهقافر  نم  ماقتنالل  تارجملا  نيب  ةثعب  ىلع  ةرجملا  تيكاتكلا  ةلابق  تذختا  ثيح  يلايخ  ملاع  يف  يرجت 
تايوتسملا تائم  عم  ةريثملاو ، ةيئاضفلا  كراعملا  يف  ةكراشملل  كب  صاخلا  ءاضفلا  مقاط  ىلإ  مضنا  .ةبعللا  يف  ةلهذم  تاردقو  ةبيهر  رانلا  قالطا  كتاراهم  راهظا  تنك  امك  ءادعألا  دض  فاطملا  ةياهن  يف  مهكراعم  ىلع  نوذخأي  توبورلا  نيبعاللا  ضرألا ، نم  تارجملا  نيب  الطب  هنوكو  .توملا  ىتح  ضرألا  ديمجت  ىلإ  يدؤي  امم  بكوكلا ، اذه  ىلع  سمشلا  ةعشأ  عنم  نولواحي  ةرملا  هذه 

.كب ةصاخلا  ةيروفلا  ةكرحلا  عم  ودعلا  تامجه  جدود  .قيرطلا  لوط  ىلع  صاخلا  ذيذل  جاجدلا  ةحنجأ  عمجو  جاجدلا  شيجلا  ىلع  ذخأت  .لماكلاب  جاجدلا 5  ةازغلا  نم  ةريثم  ةبعل  عم  ةعتم  كيدل  امك  ناريطلا  ءانثأ  ةبيهر  زيزعتلاو  ةلهذم ، تايقرت  ةيوق ، كب  ةصاخلا  عفادملا  فاشتكا  .انضرأ  مهيديأ  يف  مهيديأ  عضو  نم  اونكمتي  نأ  لبق  ةئيس  مهتحلسأو  جاجدلا  برتقت  لعج  .ةبعللا  يف  ةرفوتملا 
ةطاسبب .ام  دح  ىلإ  ةطيسب  ةبعل  لضفب  مهتارماغم  يف  ةعرسب  ةرومغم  اهسفن  دجت  فوس  باعلألا  توبورلا  ةازغلا 5 ، جاجدلا  انه  ضرعلا : اذهل  ةبعللا  يتلا  ةريثملا  تازيملا  لك  انه  .رانلا  قلطم  ءاضفلا  ةيكيسالكلا  ةبعللا  هذه  عم  ةعتم  كيدل  امك  ةفيخمو  ةمخض  ءامعز  دض  بهذتو  .كب  صاخلا  كرحملا  ةرارح  ةجرد  عافترا  نود  كموصخ  لاعف  ليجستل  اديج  ةبوسحمو  ةقيقد  ةطقل  لعج 

تازيزعتلا و نم  ديدعلا  عمجو  اهل ، ةياهن  كب ال  صاخلا  ةناسرت  عم  ىرخأ  ةرم  رارمتساب  رانلا  قالطا  قيرط  نع  ودعلا  جاجدلا  تامجه  بنجتل  كب  ةصاخلا  ءاضفلا  ةنيفس  ىلع  ةرطيسلا   ups زيمتي ةطيسب ،  ةبعل  معدلو  .ةطيرخلا  ىلع  ةطلسلا   Chicken Invaders 5 لقأ مادختسا  كنكمي  نآلا  .بعللا  نم  عونلا  اذهو  سمللاب  لمعت  ةشاش  عم  عئار  ةحيرمو ،  ةيهيدب  سمللا  يف  اهمكحتب  اًضيأ 
وبعال دجي  مامتهالل ،  ةريثملا  تاراكتبالاو  ةبعللا  يف  ةحلسألا  نم  ديدعلا  عم  .هجو  لمكأ  ىلع  ةازغلا 5  جاجدلا  نوعتمتي  مهسفنأ  توبورلا  باعلألا  دجت  فوس  .سمللا  ةشاش  ىلع  ةيروف  ةكرح  عم  ةيرحب  كرحتلاو  كب ، ةصاخلا  ءاضفلا  ةنيفس  ىلع  ةرطيسلل  دحاو  عبصإ  نم   Android كنكمي امك  تايوتسم  فاشكتسا  يف  ددرتت  ال  ةازغلا 5 . جاجد  ةعئارلا  لمعلا  ةبعل  عم  نوهلي  نآلا  مهسفنأ 
نم ريثكلا  ةلواحم  نآلا  كنكمي  نومتهي ، نيذلا  مكنم  كئلوأل  .هجو  لمكأ  ىلع  ةازغلا 5  جاجدلا  عتمتلاو  ةبعللا  يف  ةلفقم  ريغ  تازيملا  نم  ديدعلا  جورخلا  ةلواحم  يف  ةعتملا  .كب  صاخلا  رانلا  قالطا  ىلع  ةردقلا  يف  ةوق  رثكأ  ىتحو  ةثالثو ، فعاضتي ، نأ  نكمي  يتلا  ةيقرت  صاصرلا  عم  كئادعأ  ىلع  رانلا  قالطا  .اهعون  نم  ةديرف  راثآ  عم  لك  صاصرلا ، نم  ةفلتخم  عاونأ  نيب  ةلوهسب  ليدبتلا 

كب و صاخلا  جاجدلا  ةحنجأ  عمج  .ةبعللا  ىلع  ظافحلا  ةلصاومل  اهعمجب  تمق  يتلا  ةيفاضإلا  ةايحلا  مادختسا  .حيرم  لكشب  رطاخملاب  ةفوفحملا  تاكرحتلا  بحس  نم  نكمتت  ىتح  تقولا  دودحم  عرد  عم  نصحلاب  عتمتسا  .ءادعألا  ةلابق  لاتقلا  نيح  يف  كب  ةصاخلا  ءاضفلا  ةنيفس  يف  ةقثبنملا  ةطلسلا  ةلهذم  رفوت  يتلا  ةازغلا 5  جاجدلا  يف  مامتهالل  ةريثم  زيزعتلا  dsrumsticks ربكأ ةلوهسب 
ريغ تيكاتكلا  عم  ناحرف  تايرابم  عتمتلا  مكلل  ةبيهر  قرط  عم  جورخلاو  ةبعللا  يف  ةبيهر  رصانع  عم  بعلل  رح  .اهب  ةصاخ  ةريثمو  ةديرف  بعللا  مدقت  لك  ةازغلا 5 ، جاجدلا  يف  ةفلتخملا  جاجدلا  رانلا  قلطم  تايوتسم  نم  ديدعلا  عتمتلا  نآلا  توبورلا  نيبعالل  نكمي  مامتهالل ، ةراثإ  رثكأ  ةبعللا  لعجل  .قيرطلا  ةليوط  ىرخألا  ةديرفلا  تازيزعتلا  نم  ديدعلا  فاشتكال  ةرحو  .سيطانغملا  عم 
ةديرف كراعم  عتمتسا  وأ  .ةيكيسالكلا  نوكلا  تاقابس  يف  ءادعألا  ةبراحم  .ةرماغ  ةبعل  كب  صاخلا  لمعلا  عم  ةعتم  نوكي  نأ  كل  حمست  نأ  اهنأش  نم  يتلاو  ةبعللا ، نم  ةفلتخم  تادادعإ  عم  ةديدج  تاقاطب  نم  ديدعلا  عتمتت  امك  هسفن ، تقولا  يف  .هيلإ  تلصو  ام  ىدم  نع  رظنلا  ضغب  اًمامت  ةعتمم  ةبعللا  اًمئاد  دجتس  ةبعللا ،  يف  تابوعصلا  دعاصت  عم  كلذ ،  نم  مهألاو  .مامتهالل  ةريثمو  يديلقت 
ةازغلا ءاخرتسالا  ةبعل  جاجدلا  جاجدلا  عم  كغارف  تقو  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  .كب  صاخلا  لومحملا  تانايبلا  قافنإ  وأ  ياف  ياو  تالاصتا  نود  ةريثم  ةبعل  تارماغم  يف  طارخنالا  يف  ددرتت  .ةلاقنلا ال  مهتزهجأ  ىلع  ايلاح  ةبعل  رمم  رانلا  قلطم  عاتمتسالل  مهصرف  توبورلا  باعلألا  نوكي  فوس  ةازغلا 5 ، جاجدلا  يف  انه  .ددجلا  نيضراعملا  دض  ريست  كسفن  دجت  امك  ءاملا  تحت  اهعون  نم 

5.And رجتم نم  اهطاقتلا  ةلوهسب  كنكمي  كلذل ، ةجيتنو  .ةلاقنلا  مهتزهجأ  ىلع  عاتمتسالل  توبورلا  نيبعالل  اناجم  لازي  ةازغلا 5 ال  جاجدلا  ةبعللا ، يف  ةريثملا  تازيملا  لك  نم  مغرلا  ىلع   Google Play كنكمي اذكهو ، ةازغلا 5 . جاجدلا  لمع  كارشإ  ةبعل  نم  ديدعلا  عم  اعتمم  اتقو  نآلا  توبورلا  نيبعالل  نكمي  تنرتنالا ، ىلع  انعقوم  ىلع  ةبعللا  نم  ةلفقم  ريغ  ةخسنلا  عم  .ءيش  يأ  عفد  نود 
عافدلا ةرازو  ةازغلا 5  جاجدلا  طاقتلا  درجم  .لماك  يف  تارمملا  ةبيهر  ةبعل  رانلا  قلطم  عتمتلا  ةلوهسب   APK روصلا نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .لومحملا  مسا  عم  ةبعللا  يف  ةرماغم  اقح  عاتمتسالا  يف  مهصرف  نآلا  ةازغلا  جاجدلا  ةلسلس  نم  نيعجشملاو  ةلهذم ، ةيرصبلا  تارثؤملاو  ةبعللا  يف  ةرماغ  تاموسر  عم  .باهذلل  ةديج  نوكت  فوسو  تاميلعتلا  عبتا  تنرتنالا ، ىلع  انعقوم  ىلع 
عاتمتسالل توبورلا  نيبعالل  حمست  فوس  يتلاو  جاجدلا 5 ، ةازغلا  يئاهنلا  توصلا  ريثأت  كب  صاخلا  عاتمتسالل  دادعتسا  ىلع  لصحا  .كب  صاخلا  توبورلا  ةزهجأ  مظعم  ىلع  ةبعللا  عتمتلا  كنكمي  هنأ  نم  دكأتن  فوس  بلطتم  ريغ  ةبعللا  نأ  نع  كيهان  .ةبعللا  عم  ةعتم  رثكأ  ىلع  لوصحلاب  كل  حمسي  امم  ةيلامجإلا ، تايئرملا  اًضيأ  نسحت  فوس  ةقدلا  ةيلاع  ةكرحتملا  موسرلاو  ىطخلا  ةعيرسلا 

عم كغارف  تقو  ديكأتلاب  عتمتست  فوسو  نامدالاو ، ناحرف  ىوتسم  لضفبو  .ةلاقنلا  مهتزهجأ  ىلع  عاتمتسالل  نيبعاللا  عيمجل  ميظع  وه  ةازغلا 5  جاجدلا  رانلا ، قلطم  مامتهالل  ةريثم  ةبرجت  عم  بنج  ىلإ  ابنج  ةلوقعم ، راعسأبو  ةطيسب  بعللا  عم  .ةيوقلا  ةيتوصلا  تارثؤملا  عم  ةرماغ  رانلا  قلطم  ةبرجت  عتمتلاو  جاجدلا ، كئادعأ  نم  ناحرف  داح  تاوصألا  عم  ةعتملا  .امامت  ةريثم  ةبعل  ةاكاحمب 
ِتنأ ِتنأ ، .كل  ديكأتلاب  باجعا  فوس  انعقوم  ىلع  ةبيهر  يسكالاغ  موجه  تارماغم  نإف  كلذ ، نم  رثكأ  يف  امتهم  تنك  اذإ  .ةبعللا  .
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