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نشوم يليد  ويديف ، كوبسيفلا ، بويتوي ، نم  ويديفلا  تافلم  ليمحتو  ليوحتل  كل  ، Youku، خلا . Y2mate لثم ويديفلا  غيص  عيمج  ليمحت  معدي  : MP4، M4V، 3GP، WMV، FLV، MO، MP3، WEBM، ىلإ ةرشابم  طابترالا  وأ  مسالا  قيرط  نع  ثحبلا  .عقاوملا 1 . نم  اهريغو  بويتوي  نم  ويديفلا  ةطرشأ  نم  فالآلا  اناجم  ليمحت  ةلوهسب  كنكمي  .خلا 
ويديفلا ليمحت  توصلاو  ويديفلا  .يناجم  ليمحتو  ليوحتلا  دودحم  ريغ  ليزنت  ًاناجم  تاقيسنتلا  عيمج  عم  معدلا  ليزنت  بولطم •  ليجست  دجوي  ال  عيرس •  ويديف  لوحم  ًامئاد •  ةيناجمو  ةدودحم  ريغ  تاليزنت  ليزنتلا •  رز  ىلع  رقنا  مث  اهليزنت ، ديرت  يتلا  توصلا  / ويديفلا ةغيص  ددح  ةيلمعلا 3 . ليوحت  ءدبل  أدبا  رزلا  قوف  رقنا  ليوحت 2 . ديرت  ويديف  ةلصو 
تافلمو ويديفلا  تافلم  ليمحتل  ةلصو  يف  بويتوي  ةملك  دعب  جاردإ ص  ةحيصن : .تاحفصتملا  عيمج  عم  امامت  ةقفاوتم  ليمحت  ةلهس  .ةرشابم  ىقيسوملاو   MP3 يف ةوطخلا 2 : .ليزنت  رزلا  ىلع  رقناو  هديرت  يذلا  قيسنتلا  ددح  ةوطخلا 1 : ةيلاتلا : تاداشرإلا  عبتاف  رتويبمكلا ، ىلإ  ةرشابم  ويديف  ليزنت  نم  نكمتت  مل  اذإ  .عرسأ  ةقيرطب  بويتوي  نم 

ىلع طغضا  ةديدجلا ، ةذفانلا   CTRL+ S اهبعلت يتلا  يناغألا  ىلع  ءانب  .اقح  عتمتت  يتلا  ىقيسوملا  فاشتكاو  ىلإ  عامتسالل  ةصنمك  يج  يد  ءاشنإ  مت  .سكإ  كال  .ويديفك  ظفح  رتخا  مث  ويديفلا ، قوف  نميألا  سواملا  رزب  رقنا  وأ  ويديفلا  ظفحل  ، LAXX. نيزختلا يف  كقوذ  نيزخت  متي  .فاشتكال  كل  حمست  يتلا  ىقيسوملا  عون  لامكلا  رارمتساب  يج  يدلا 
انأشنأ امدنع  .باسح  ءاشنإ  يرورضلا  نم  سيل  زاهجلل -  يلحملا   LAXX. لاخدإ درجمب  حورلا ، هذهب  .ىقيسوملا  انه --  اقح  هلعجي  ام  سيل  ءيش  يأ  لبق  نم  فرصي  عمتسملا ال  نأ  نم  دكأتلاو  ةمدخلا  ىلع  هليغشت  متيس  ام  لوح  مدختسملا  رارق  نم  ةدافتسالا  ىندألا --  دحلاو  ةيروفلا  تناك  امارتحا  رثكألا  انتلدأو  يج ،  يد   laxx.dj أدبت حفصتملا ، يف 
هابتنالا فرصت  يتلا  ةقاربلا  ةيمقرلا  تاصنملا  رضاحلا ،  تقولا  يف  ةصاخ  كب -  ةصاخلا  ىقيسوملا  ىلإ  اهب  عمتست  يتلا  ةقيرطلا  يف  شعنم  رييغت  ءارجإ  ىلإ  كوعديو  ةحارلاب  روعش  كحنمي  روفلا  ىلع  ةفيظولا  وحن  ةهجومو  ةفيظن  ةهجاو  طقف .) بعللا  ىلع  طغضلا  كنكمي  الإو  كلذب ، حفصتملا  تادادعإ  حمست  نأ  طرشب   ) ليغشتلا يف  ىقيسوملا 

ًاديج كمدخيس  هنأ  انتمدخ ، مادختسال  اركشو  انعم  كتبرجت  ةكراشم  يف  ددرتت  .لوألا ال  ماقملا  يف  هيلع  تينب  يتلا  ىندألا  دحلاو  ةيروفلا  فئاظولا ، ميق  رابتعالا  يف  هيدل  هسفن  تقولا  يفو  انيدل ، مدختسملا  ةربخ  ساسأ  ىلع  ةصنم  هرابتعاب  رمتسم  نيسحتو  ريوطتل  يج  يد  ميمصت  مت  .سكإ  كال  .مامتهالا  نع  ثحبتو   IrokoTv مليف تنرتنالا  ىلع  وه 
ةيصوصخلا طورش  ةيمحملا ] ينورتكلإلا  ديربلا   ] ىلع انتلسارم  ىجري  تاراسفتسالاو ، تانالعإلا  عضول  .خلا  دوويلاجلا ، مالفأ  دوويلوه ، مالفأ  مالفألا ، مالفألاو ،  ةينيصلا ،  مالفألاو  ةيدنهلا ،  مالفألاو  ةكرحلا ،  مالفأ  نم  اءدب  مالفألا  عاونأ  عيمج  ىلع  لوصحلا  كنكمي  ثيح  ليمحت  ةصنم   DMCA 2020 رشنلاو ©  عبطلا  قوقح  ةيلوؤسملا  ءالخإ  انب  لصتا 

IrokoTv. تزجح دقل  ًانسح ،  Sitemap - مالفألا و ثدحأ  ليمحت   Mp4 2 ةحفصلا ليمحت   IrokoTv مالفأ دوويلوه ، مالفأو  دوويلون ، مالفأو  ةينيصلا ، مالفألاو  ةيدنهلا ، مالفألاو  ةكرحلا ، مالفأ  نم  اءدب  مالفألا  عاونأ  عيمج  ىلع  لوصحلا  كنكمي  ثيح  ةصنم  ليمحت  مليف  تنرتنالا  ىلع  وه   gallywood، انتلسارم ىجري  تاراسفتسالاو ، تانالعإلا  عضول  .خلا 
ةيصوصخلا طورش  ةيمحملا ] ينورتكلإلا  ديربلا   ] ىلع  DMCA 2020 رشنلاو ©  عبطلا  قوقح  ةيلوؤسملا  ءالخإ  انب  لصتا   IrokoTv. تزجح دقل  ًانسح ،  Sitemap - مالفألا و ثدحأ  ليمحت   Mp4 3 ةحفصلا ليمحت   IrokoTv ، ةيدنهلا مالفألاو  ةكرحلا ، مالفأ  نم  اءدب  مالفألا  عاونأ  عيمج  ىلع  لوصحلا  كنكمي  ثيح  ليمحتلا  ةصنم  مليف  تنرتنالا  ىلع  وه 

مالفأ دوويلوه ، مالفأو  دوويلون ، مالفأو  ةينيصلا ، مالفألاو   gallywood، ةيصوصخلا طورش  ةيمحملا ] ينورتكلإلا  ديربلا   ] ىلع انتلسارم  ىجري  تاراسفتسالاو ، تانالعإلا  عضول  .خلا   DMCA 2020 رشنلاو ©  عبطلا  قوقح  ةيلوؤسملا  ءالخإ  انب  لصتا   IrokoTv. تزجح دقل  ًانسح ،  Sitemap - مالفألا و ثدحأ  ليمحت   Mp4 4 ةحفصلا ليمحت   IrokoTv ىلع وه 
مالفأ دوويلوه ، مالفأو  دوويلون ، مالفأو  ةينيصلا ، مالفألاو  ةيدنهلا ، مالفألاو  ةكرحلا ، مالفأ  نم  اءدب  مالفألا  عاونأ  عيمج  ىلع  لوصحلا  كنكمي  ثيح  ةصنم  ليمحت  مليف  تنرتنالا   gallywood، ةيصوصخلا طورش  ةيمحملا ] ينورتكلإلا  ديربلا   ] ىلع انتلسارم  ىجري  تاراسفتسالاو ، تانالعإلا  عضول  .خلا   DMCA رشنلاو عبطلا  قوقح  ةيلوؤسملا  ءالخإ  انب  لصتا 

2020 ©  IrokoTv. مالفألا و ثدحأ  ليزنت  عقوملا -  ةطيرخ  تزجح  دقل  ًانسح ،  Mp4 ليزنت
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