يلاتلا ليجلا نم ةيمقر عيزوت ةصنم
ليجلا نم ةيمقر عيزوت ةصنم ءاشنإ نم نياشكولبلا ايجولونكت روهظ نكم
 F2Pيناجملا بعللا لعجل ططخن نحن  Steam،ةصنم سكع ىلع .يلاتلا
تالمعلا باعلأ كلذكو  MMO،ةيعامجلا باعلألا ءالمعو حفصتملا ىلع
.ةرفشملا
امم ،تايوتسملا ددعتمو يزيفحت ةلاحإ ماظن  The Abyssمدقت
،ةيعامتجإلا ةطشنألاو باعلألا نم حبرلاب نيبعالل حمسي
ىلإ مامضنإلا لالخ نم .اضيأ نيرخآلا نيبعاللا تاعوفدمو
قيوستلا تاقفن نم نوروطملا ضفخيس The Abyss،
طبوار لالخ نم نيلجسملا نيبعاللا نم ىتح بسكلاو
ىلع ىرخأ ةبعل بعلل لعفلاب اورداغ نيذلا مهتلاحإ
.ةصنملا

:عورشملا حمالم مهأ
.نيبعالل ةيزيفحت جمارب *

 .ءاوس دح ىلع نيروطملاو نيبعالل تايوتسملا ةددعتم ةلاحإ جمارب *

؛ةيداعلا ةيدقنلا لاومألاو  ABYSSزومرب تالماعملا  -نيتلمعب عفد لئاسو *

.ةيلخاد  CPAضورع ةكبش *
.باعلألل دازم *

 (Masternodes).تاباقنلا *

عورشملل ةينفلا تازيملا
لخاد لعافتلل ةيولوأ تاذ ةيلخاد ةيلآ نوكتس  ABYSSزومر
؛)مويريثإلا نياشكولب ىلع  ERC20لوكوتورب( ةصنم
ةلاحإ جمارب ،ةيلخاد  CPAضورع ةكبش ،تاباقن ،تادازم
 ABYSSزومرلا ىلع دمتعت تايوتسملا ةددعتمو ةيزيفحت
ةظفحملا ناونع ىلإ ايئاقلت  ABYSSزومر بحس متي ؛طقف
.مويريثإلل ةيصخشلا
ةحاتم نوكتس  The Abyssيمقرلا عيزوتلا ةصنم
،كاملا ،زودنيولا ةمظنأ ىلع( بتكملا حطس ىلع
نوفيألا يماظن ىلع( لاوجلا فتاهلا )،سكينيللا
.بيولا ىلعو )ديوردنألاو

تايوتسملا ةددعتمو ةيزيفحتلا ةلاحإلا جمارب
تاعوفدم نم ةصنملا تاداريإ يفاص نم 1/3لا عيزوت متي
نيروطملاو نيبعالل ةلاحإلا جمانرب .ةلاحإلا جماربل نيمدختسملا
.تايوتسم  5نم نوكتي

ةكبش لخاد تاعوفدملا عيمج نم نوحبري نوروطملاو نوبعاللا
؛مهب ةصاخلا ةلاحإلا
ليجستلا دعب هعورشم لوأ ناك يذلا ،روطملل ةلاحإ حبصي بعاللا
نم ةصح ىقلتي روطملا ادعاصف ةظحللا كلت ذنم .ةصنملا ىلع
ابنج( ةصنملا ىلع ىرخأ ةبعل يأ يف مدختسملا تاعوفدم عيمج
؛)بعاللا كلذل ةلاحإلا ةلسلس عم بنج ىلإ
ةيعامتجإلا ةطشنألاو ةبعللا نم حبرلا نيبعالل نكمي
امو ،ةيلخاد  CPAضورع ةكبش ،ىوتحملا ديلوتو ،تازاجنإلا(
).كلذ ىلإ

 THE ABYSSةيمقرلا عيزوتلا ةصنم يف عيزوتلا تايداصتقإ
زومرب ةبعل ءارشل عفدلا دنع .زومرلا نم ةدودحم ةيمك رادصإ متيس ةمداقلا زومرلا عيب ةلحرم لالخ
.ةصنملا باسح ىلع مصخ نيمدختسملا حنم متي ABYSS،

لالخ نم اهقرح متيس تادازملا تالماعمو ةيلخادلا  CPAضورع ةكبش ةصنم ةلومع نم 1/3لا :زومرلا قرح
.ةيكذلا دوقعلا

تامدخلا نم ديدعلا مضي ،لماش يئيب ماظن The Abyss
.نوروطملاو نوبعاللا اهبلطي يتلا
عيمج مدقيس نيروطملل ةصنملا تايئاصحإ ماظن
.اهليلحتو تانايبلا عمج تاودأ
يمقرلا عيزوتلا ةصنم لمع قاطن يف :ةيلخادلا  CPAضورع ةكبش
باسح ىلإ لوصولا ىلع نوروطملا لصحتيس The Abyss
.مهضورع ىلإ نيفدهتسم راوز بلجل يملاعلا نالعإلا

نيبعاللا ،نيروطملا نم لك بلاطم عيمج نيب عمجي يذلا يمقرلا عيزوتلا تاصنمل مداقلا ليجلا لثمي ،هعون نم ديرف عورشم The Abyss
.زومرلا ولماحو

www.theabyss.com

marketing@theabyss.com

