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ةاوّزلا نم  ددع  .ةريبكلا  عافدلا  ةرازو  تافلم  ليمحتل  تعراست   ٪. ةبسنب 100  لمعلا  ليدعتل  تاقيبطتلا  قوس   HappyMod. ىلإ قالزنالا  ىلإ  كيدل  ةرم ، لوأل  دقع  كانه  ةظحالم ] ! ] ليمحتل رقنا  كسفن ، ةينيصلا  نييعت  ىجري  ةيزيلجنإلا ، ةغللا  ةهجاو  وه  ةبعللا  لوخد  ةبعللا ! لاخدإ  ةداعإ  ءاجرلا  .أطخ  كيدل  نوكيس  ىلوألا ، ةرملل  ةبعللا  لاخدإب  تمق  اذإ  اهل ! رصح  لاملاو ال  ةيبهذلا  تالمعلا  ليدعت  ةبعل  فصولا ] ليدعت  ةحفصلا 2[ لمعي ؟ فيك 
ةعاسلا 2021 رادم  ىلع  دقعلا ! ىلع  رقنا  لفسأ ،  ORG 2021 ORG 1 6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 زان زان  وان  ان  زان  يجريان  يجريا   ː روا ءايان ɪر  وان 
روا ةنورشعلاو 20040   100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ɪ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اذإ
ةبعل قيبطتلا /  توصلاو  ىقيسوملا  لضفأ  نع  ثحبت  تنك  ، org 2021 عافدلا ةرازو   APK 2018.1.1.0 [ نم رادصإ  ثدحأ  .كل  ةبسنلاب  ةبعل  قيبطتلا /  لضفأ  وه  لفقم ]  ORG 2021 Mod APK 2018.1.1.0 [ لفقم ] APK ةزهجأ عيمجل  يناجملا  تيبثتلاو  ليزنتلا  رفوتي  وه 2018.1.1.0 .  Android ليغشتو تيبثتل  .ىلعأ  وأ  رادصإلا 4.1  معدت  يتلا   ORG 2021 Mod APK 2018.1.1.0 [ فتاوه ىلع  لفقم ]  Android ، 39.95 ىلإ جاتحت 
ىلإ ةلوهسب  لوصولا  نيمدختسملل  نكمي  .ةرحلا  صرقلا  ةحاسم  نم  تياباغيم   APK تافلملا عيمج  تيبثت  .ةلاقملا  هذه  يف  درسملا  ليزنتلا  رز  قوف  رقنلاب   APK تيبثت درجمب  .دبألا  ىلإ  اهثيدحت  متي  فوس  اهنأو  ةدحاو ، ةرقن  عم  اناجم  توبورلا   APKInk ، زاهج نأو  تاسوريفلا  ةطساوب  اهرابتخا  متي  تاقيبطتلا  عيمج  نأ  نم  دكأتلل  ةيفاضإ  نامأ  تارابتخا  ءارجإب  موقن  .قلقلل  وعدي  ام  كيدل  دعي  مل   Android انعبات .اًمئاد  نمآ  كب  صاخلا 
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MB APK For those of you who're interested in the electronic organs and would love to test out their interesting sounds using your mobile devices ، عم لومحملا  قيبطتلا  اذه  ىلع  روثعلا  نم  ادكأتم  تنك  مث   Sofeh يمدختسمل حامسلل  .يرهاظلا  ةينورتكلإلا  تائيهلا  ىلع  ةلهذم  توصلا  ةعتم  كلذكو  قيبطتلا ، يف  ةحاتملا  تارايخلا  مادختسا  يف  ددرتت  .توبورلا ال  ةزهجأ  ىلع  دنبلا  نوكي  نأ  بجي  سمشلا  قورش 
Android لومحملا مهزاهج  مامتهالل  نيريثملا  توصلاو  ىقيسوملاب  عاتمتسالاب  ، ORG 2020 لعجتس قيبطتلا  لخاد  تازيملا  نم  ديدعلا  عم  سمللاب  لمعت  يتلا  ةيهيدبلاو  ةطيسبلا  مكحتلا  رصانع  نأ  دكؤملا  نم  هسفن ،  تقولا  يف  .ةليصأ  زاهجلا  تاوصأ  عم  بنج  ىلإ  ابنج  عم ، بعللا  رايتخا  كنكمي  يتلا  ةفلتخملا  تاودألا  نم  ديدعلا  مدقي   ORG 2020 قيبطت لوح  ديزملا  ىلع  فرعت  .لومحملا  كزاهج  ىلع  ًاعئار  ًايقيسوم  اًقيبطت 
Android نم لهذملا   Sofeh Sunrise ةزهجأ ىلع  ةرشابم  لهذملا  لاوجلا  قيبطتب  عاتمتسالا  نآلا  كنكمي  مامتهالل ،  ةراثإ  رثكأ  رومألا  لعجل  .دحاو  ىقيسوم  زاهج  نم  تاوصألاو  ةديرفلا  ةيتوصلا  تارثؤملا  عاونأ  عيمج  ءاشنإ  ةلوهسب  كنكمي  رابتعالا ،  يف  كلذ  عضو  عم  .ةعونتم  تامادختساو  ةلاعفلا  اهصئاصخل  ارظن  مهيناغأ  فيلأتل  ىقيسوملا  لبق  نم  مدختست  ام  ابلاغو  ونايبلا ) وأ   ) يئابرهكلا زاهجلا  .ةلماكلا  انتاعجارم  عم   Android يتلا
عم بعللا  يف  ددرتت  .يقيقح ال  يئابرهك  زاهجل  ةلماك  ةبرجت  مدقت   org 2020 اهيلإ لوصولا  نكميو  ةجمربلل  ةلباق  ةيتوص  ةبرجتب  عتمتسا  .قيبطتلا  يف  ىقيسوملا  مادختسا  ليهستل  ةنمضملا  تاعاقيإلا  نم  ديدعلا  مدختسا  .اهنم  لك  عم  بعللاب  عتمتساو  قيبطتلا  يف  مامتهالل  ةريثملا  ةيقيسوملا  تالآلا  نم  فالآلا  فشتكا  .توبورلا  ةزهجأ  مادختساب  ىقيسوملا  نم  مامتهالل  ةريثمو  ةلهذم  عطق  قلخل  ةلواحم  يف  يرهاظلا ، زاهجلا  قيبطتلا 
رجتم نم  ةلوهسب  هيلع  لوصحلا  كنكمي  قيبطتلا ، يف  نومتهي  نيذلا  مكنم  كئلوأل  ةبسنلاب  .لهذملا  لاوجلا  قيبطت  عم  اًمامت   Google Play ىلع اهب  عتمتلا  كنكمي  قيبطتلا ، توصلاو  ىقيسوملا  عم  ءاضرإ  رثكأ  ةبرجت  نيكمتل  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ىلعأ  وأ  توبورلا 4.1  عم  لمعي  زاهج  وه  هجاتحت  ام  لك  .هجو  لمكأ  ىلع  ةلهذم  توصلا  ةبرجت  ةبرجت  تنك  امك  ةعتمم  اهتازيم  نم  ديدعلاب  عتمتلا  يف  ددرتت  .ءيش ال  يأ  عفد  ىلإ  ةجاحلا  نود 

ًاديقم بـ كسفن  دجت  نل  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  .هتازيم  نم  ةمءالم  رثكأ  مادختسا  رفوي  يذلاو  كزاهج ، نم  ةريبكلا  ةشاشلا   screene يمدختسم مظعم  دجيس  نيئدتبملل ،  ةبسنلاب  قيبطتلا : عم  اهب  عاتمتسالا  كنكمي  ةلهذم  تازيم  يه  ةريغصلا   Android قيبطت نع  اًمامت  نيضار  مهسفنأ   ORG 2020 ال كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .عباصأ  ىلإ 10  لصي  ام  معدت  يتلا  سمللا  ةددعتم  مكحتلا  رصانع  نم  ةلماكلا  ةدافتسالاب  نوموقي  ثيح  مامتهالل  ريثملا 
ةجهل تادادعإ  مدقي  امك  قيبطتلا  امتهم ، تنك  اذإو  .ةيئابرهكلا  ءاضعألل  لضفأ  مادختساب  حمست  نأ  اهنأش  نم  يتلاو  قيبطتلا ، مادختسا  ةحيرمو  ةحيرم  عتمتت  .ةيرحب  قيبطتلا  يف  مكحتلا  رصانع  صيصختل  سمللاب  ةباجتسالاو  يمونورتملاو  ةساودلا  مدختسا  .ةلماكلا  طباوضلا  عم  يئابرهكلا  زاهجلا  قيبطتب  عتمتلاو  كوكصلا  ديدحت  ةلوهسب  كنكمي  انه  .لماك  كص  ةرطيسلا  رفوت  يتلا  حيتافملا  تاحول  نم  فوفصلا  عتمتلا 1 و 2  يف  ددرتت 
لباك مادختساب  ةيقيقحلا  ىقيسوملا  حيتافم  ةحول  ىلإ  زاهجلا  ليصوت  كنكمي  نومتهي ، نيذلا  مكنم  كئلوأل  ارخآ ، سيلو  اريخأ  .ىقيسوملا  ءاشنإ  ىلع  كتدعاسمل  ةفلتخملا  تادادعإلا  نم  ديدعلا  عم  جروك  حيتافملا  تاحول  مادختسا  اضيأ  كنكمي  .بحي  ةيدركلاو  ةيسرافلاو  ةيبرعلا  نيمدختسملل  ةيهيدب  عبرلا   USB MIDI. يف نيمدختسملا  حامسلا  لجأ  نم  .يرهاظلا  زاهجلل  ةيعقاو  رثكأ  مادختسالل  حمسي  امم  اذكهو ،   ORG 2020 عاتمتسالل
طمنو ةادأ  لكل  نيزختلا  تادحو  ىلع  تارييغت  ءارجإب  مق  .ةلهذم  لومحملا  قيبطتلا  يف  امامت  ةرومغم  كسفن  دجت  امك  ةلهذم  توصلاو  ىقيسوملا  عتمتلا  يف  ددرتت  .ديرفلا ال  يرشبلا  لوبطلا  ىتحو  ةماعلاو ، ةيسرافلاو  برعلا  نيمدختسملل  مامتهالل  ةريثم  لبط  مقطأ  ًاضيأ  نمضتت  امك  .ةيقيقحلا  تالآلا  نم  ةلجسم  عطقو  ةددعتم  تانيع  نم  لك  نم  ةيقيسوملا  تالآلا  نم  فالآلا  اضيأ  قيبطتلا  مدقيو  يرهاظلا ، زاهجلا  مهبراجت  لماكلا 
تاودأ مادختسا  .ةفلتخم  تادادعإ  ةثالث  مادختساو  ضفخنملا  لوصولا  نمز  بيلاسأ  نيكمت  .كقيبطت  عم  توصلا  براجت  نم  ةعونتم  ةعومجم  ءاشنإل   DNC نكمي قيبطتلا ، يف  ةيتوصلا  تاربخلاو  مامتهالل  ةريثم  ىقيسوملا  فاشتكا  امنيبو  .ةعئار  توص  ةبرجتب  عاتمتسالل  اهمادختسا  كنكمي  يتلا  رصانعلا  نم  ىصحي  ًاددع ال  قيبطتلا  مدقي  .قيبطتلا  يف  لعفلاب  رفوتت  يتلا  تاعاقيإلا  نم  فالآلا  عم  ةعتملا  وأ  .اهسمل  دنع  تارايخلا  عم 

يف توبورلا  نيمدختسملل   ORG 2020 تاودأب عتمتسا  .ةلهس  توصلا  ةءارق  عاتمتسالل  ةجمربلل  توصلا  تاقلح  رارزأ /  مادختسا  اضيأ   Windows يف رتالفلاو  ةيتوصلا  تارثؤملا  نإف  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  .كلذ  ىلإ  امو  تاودأ  داريتساو  طامنأ  ةفاضإو  صيصختو  ريرحتو  ءاشنإل  اهمادختسا  نكمي  يتلا  ةيوقلا   ORG 2020 ، نومتهي نيذلا  مكنم  كئلوأل  ةبسنلاب  .كب  ةصاخلا  ىقيسوملا  ةبرجتب  لماكلا  عاتمتسالاب  كل  حمستس  مامتهالل  ةريثملا 
كئلوأل ةبسنلاب  كلذ ،  نم  رثكأ  وه  ام  .ءاشت  امتقو  قيبطتلا  عم  بعللاو  ظفحو  يناغألا ، ءانغو  ليجست ، ةداعإ  ليجست ، نآلا  كنكمي  رابتعالا ، يف  اذه  عم  .لضفأ  توص  لاخدإ  عم  يجراخ  ليجست  زاهجب  كفتاه  ليصوتب  مق  ًانكمم ، كلذ  ناك  اذإ  كلذ ، عمو  .ةحاتملا  توصلا  رتالف  عم  ةعئار  ليجست  ةبرجتب  عتمتساو  نوفوركيملا  ليغشتب  مق  .ةيكذلا  فتاوهلا  مادختساب  ينغي  ىتحو  قدي  كوكصلا ، ضعب  نم  كب  ةصاخلا  تالجسلا  ءاشنإ  اضيأ  كنكمي 

نأل ءاخرتسالا  كنكمي  يرهاظلا ،  زاهجلا  قيبطت  عم  ًايلاثم  ًالجس  نوعقوتي  نيذلا  مكنم   ORG 2020 تافلم مادختسا  يف  ددرتت  .اهنيب ال  نم  رايتخالل  ةددعتم  تادادعإ  عم  ةدوجلا  يلاع  ويريتس  اًجرخم  مدقي   mp3 لوصحلا اضيأ  كنكمي  ةلماكلا ، هتخسنب  عاتمتسالل  قيبطتلا  لخاد  تايرتشملا  ضعب  نمث  عفد  كنم  بلطتي  قيبطتلا  نأ  نيح  يف  ارخآ ، سيلو  اريخأو  .ةحاتملا  تاقيبطتلا  عم  تنرتنالا  ىلع  ةلوهسب  اهمساقت  مهل  نوكيو  ةدوجلا  ةيلاع 
عم رابتعالا ،  يف  اذه  ذخأ  عم  .كلذ  نم  الدب  انعقوم  ىلع  ةيناجمو  امامت  ةلفقم  ريغ  قيبطتلا  ىلع   ORG 2020 Mod APK ، يمدختسمل نكمي   Android اذه ديكأتلاب  دجت  فوسو  ةيئابرهكلا ، تاطلسلا  عم  لمعلا  يف  ةربخ  يأ  مهيدل  نكي  مل  نيذلا  مكنم  كئلوأل  .حيحص  لكشب  هتيبثتب  مقو  ةمدقملا  تاميلعتلا  عبتا  قيبطتلا ، ليزنتب  مق  طقف  .كلذ  نم  رثكأو  نالعإلا ،  نم  ةيلاخ  براجتب  بعللاو  قيبطتلل ،  ةلماكلا  تازيملا  نم  ةلماكلا  ةدافتسالا 
نم سمشلا  قورش  نم  قيبطتلا   Sofeh يمدختسم نيكمتل  .تقولا  نم  ةرتف  دعب  قيبطتلا  مادختسا  يف  ءدبلا  كنكمي  تازيملا ، ةيهيدب و  تاميلعت  لضفب  كلذو  كلذ ،  عمو  .اهمادختسا  بعصلا  نم  اليلق   Android مدقي مهتاوصأو ،  مهاقيسوم  يف  لماكلا  سامغنالا  نم   ORG 2020 ىلع انعقوم  ىلع  ةلفقم  ريغو  امامت  يناجم  قيبطتلا  نأ  امبو  .مامتهالل  ةريثم  ديكأتلاب  نوكيس  يتلا  مامتهالل  ةريثملاو  ةديفملا  تازيملا  نم  ةعساو  ةعومجم 
وه اذه  .كلذ  راكنإل  ببس  كانه  سيل  تنرتنالا ،
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