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بشكل كامل
خيارات التحكم
ٍ
مالحظة:
العدادات الكالسيكية.
مالحظة :تشير خيارات التحكم في هذا الكتيب إلى إ

التحرك

الذراع أ
اليسر

تحريك الالعب
اللمسة أ
الولى /التغلّب على

زر  + Rالذراع أ
اليمن

التوقف ومواجهة المرمى

زر ( Rالضغط مع االستمرار)
الذراع أ
اليسر (إفالت)  +زر Q

ركض
حماية/مزاحمة

زر ( Wالضغط مع االستمرار)

المواجهة أ
ال مامية

زر  + Wزر R

حركات المهارات

الذراع أ
اليمن

إيقاف الكرة

ذراع أيسر (إفالت)  +زر R

الهجوم (البسيط)
تمريرة قصيرة/رأسية

زر S

تمريرة عالية/عرضية/رأسية

زر F

كرة بينية

زر D

تسديدة/هوائية/رأسية

زر A

تمويه صغير بدون لمس الكرة

زر E

تسديدة إسقاطية

زر  + Qزر A

تسديدة بارعة

زر  + Eزر A

تسديدة منخفضة/كرة رأسية إلى أ
السفل

زر  + Aزر ( Aلمس سريع)

تسديدة تمويهية

زر  ،Aزر S

تمريرة تمويهية

زر  ،Fزر S

03

الهجوم (المتقدم)
حماية الكرة (أثناء الركض)

زر W

تمريرة بينية مرفوعة

زر  + Qزر D

تمريرة بينية مرفوعة ملتفة

زر  + Eزر  + Qزر D

تمريرة/عرضية عالية موجهة

زر  + Eزر F

تمريرة عالية/عرضية

زر  + Qزر F

عرضية أرضية

 + Fزر ( Fلمس سريع)

طلب الدعم

زر ( Eلمس سريع)

تمويه التمريرة

زر ( Eالضغط مع االستمرار)

إلغاء

زر  + Wزر R

تمريرة فاخرة

زر  + Wزر S

تسديدة فاخرة

زر + Wزر A

تمريرة أرضية موجهة

زر  + Eزر S

تمريرة بينية ملتفة

زر  +Eزر D

دع الكرة تنطلق

زر  + Eذراع أيسر (أول مرة)
زر  + Qالذراع أ
اليسر

تجاوز بطيء

ا لتكتيكا ت
مصيدة التسلل

زر  ،Cزر C

ضغط الفريق
تبديل أ
ال جنحة

زر  ،Cزر V
زر  ، Cزر Z

قلب الدفاع ينضم للهجوم

زر  ،Cزر X

هجوم مرتد

زر  ،Vزر C

ضغط عال

زر  ،Vزر V

االستحواذ

زر  ،Vزر Z

الكرات الطويلة

زر  ،Vزر X

تغيير العقلية

زر /Zزر X

تبديالت سريعة

زر R
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الدفاع
تغيير الالعب

زر Q

تبديل الالعب (يدوي)

الذراع أ
اليمن

تدخل/دفع أو جذب (أثناء المطاردة)

زر A

جذب ومسك (أثناء المطاردة)

زر ( Aالضغط مع االستمرار)

تدخل بالزحلقة

زر F

تشتيت الكرة

زر A

تدخل بدني/دفع/جذب/مزاحمة

زر ( Wالضغط مع االستمرار)

احتواء

زر ( Sالضغط مع االستمرار)

احتواء زميل في الفريق

زر ( Eالضغط مع االستمرار)

ركضا
المزاحمة ً

زر  + Wزر R

سريعا (بعد التدخل بالزحلقة)
النهوض
ً

زر F

تدخل عنيف

زر ( Aالضغط مع االستمرار)

حارس المرمى
ركلة ساقطة

زر /Aزر F

رمية/تمريرة

زر S

اندفاع /إفالت الكرة

زر D

التبديل إلى حارس المرمى

زر لوحة اللمس

رمية موجهة

زر  + Eزر S

ركلة موجهة

زر  + Eزر F

تغطية القائم البعيد

زر ( Nالضغط مع االستمرار)
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الكرات الثابتة – الركالت الحرة

الذراع أ
اليمن

تعديل المركز
تمريرة أرضية

زر S

تمريرة عالية/عرضية

زر F

تسديدة ملتفة

زر A

تسديدة موجهة

زر + Qزر A

قفز الجدار

زر D

اندفاع الجدار

زر S

تحريك الجدار

زر  / Wزر R

زحف الجدار

زر E

الذراع أ
اليسر

تطبيق تقويس أثناء التنفيذ السريع
اختيار منفذ الركلة

زر R

إضافة منفذ للركلة

زر /Eزر W

الكرات الثابتة – الركالت الحرة (متقدمة)
استدعاء منفذ ركلة ثاني

زر W

تسديدة ملتفة من منفذ الركلة الثاني

زر + Wزر A

تمريرة جانبية من منفذ الركلة الثاني

زر  + Wزر S

إسقاطية جانبية من منفذ الركلة الثاني

زر  + Wزر F

تمويه الركض فوق الكرة من منفذ الركلة الثاني

زر  + Wزر  ،Aزر S

استدعاء منفذ ركلة ثالث

زر E

تسديدة ملتفة من منفذ الركلة الثالث

زر  + Eزر A

تمويه الركض فوق الكرة من منفذ الركلة الثالث

زر  + Eزر  ،Aزر S
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الكرات الثابتة – الضربات الركنية ورميات التماس
الضربات الركنية (عرضية عالية)

زر F

الضربات الركنية (تمريرة)

زر S

تغيير الالعب

زر Q

تصويب الركلة

الذراع أ
اليسر

تطبيق قوة الركلة

زر F

طلب العب قريب

زر W

الذراع أ
اليسر

التحرك على طول الخط
رمية تماس قصيرة

زر S

رمية تماس قصيرة (بشكل يدوي)

زر D

رمية تماس طويلة

زر F
أ
الذراع اليسر

تحريك متلقي رمية التماس
رمية تمويهية

زر  + Fزر S

تشغيل/إيقاف مؤشر التصويب

زر C
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الكرات الثابتة – ركالت الجزاء
تسديد الكرة
تعديل المركز

زر A
الذراع أ
اليسر
الذراع أ
اليمن

خطوات متأنيةَ /عدو بطيء

زر W

ركض

زر R

تشغيل/إيقاف مؤشر التصويب

زر C

اختيار منفذ الركلة

زر R

تصويب

تسديدة بارعة

زر  + Eزر A

تسديدة إسقاطية

زر  + Qزر A

تحريك حارس المرمى من جهة إلى أخرى

الذراع أ
اليمن
الذراع أ
اليسر (حركه من جهة إلى أخرى)

إيماءات حارس المرمى

زر /Fزر /Dزر /Aزر S

ارتماء حارس المرمى

كن محترف اً :العب (الهجوم بدون الكرة)
طلب تمرير الكرة

زر S

طلب تمريرة أرضية قوية

زر  + Eزر S

طلب تمريرة بينية

زر D

طلب تمريرة بينية ملتفة

زر  + Eزر D

طلب تمريرة بينية مرفوعة

زر  + Qزر D

طلب تمريرة بينية مرفوعة بعيدة

زر  + Qزر  + Eزر D

طلب كرة عرضية

زر F

طلب عرضية أرضية

زر  + Eزر F

طلب عرضية عالية

زر  + Qزر F

اقتراح تسديدة

زر A
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كن محترف اً :حارس المرمى (الهجوم بدون الكرة)
طلب أو اقتراح تمرير الكرة

زر S

اقتراح كرة بينية

زر D

اقتراح عرضية

زر F

اقتراح تسديدة

زر A

تبديل هدف الكاميرا

زر لوحة اللمس

كن محترف اً :حارس المرمى (الدفاع عن منطقة الجزاء)
االرتماء

الذراع أ
اليمن

التمركز التلقائي

زر ( Qالضغط مع االستمرار)

احتواء المدافع الثاني

زر ( Eالضغط مع االستمرار)

تبديل هدف الكاميرا

زر لوحة اللمس

حركات المهارة

مالحظة:

الكثر صعوبة إال من قبل الالعبين أ
ال يمكن إكمال الحركات أ
الكثر مهارة.

حركات  1نجمة
التالعب بالكرة (أثناء الوقوف)

زر ( Wالضغط مع االستمرار)  +زر E

التمويه بالجسم (نحو اليسار أو اليمين)

الذراع أ
اليمن (Z/Xسحب سريع)
الذراع أ
اليمن X ،I ،C/Z ،Y ،C

خطوة عكسية (نحو اليسار أو اليمين)

الذراع أ
اليمن C ،I ،X/C ،Y ،Z
الذراع أ
اليمن ( X/Zالضغط مع االستمرار)

جذب للخلف

زر  + Eالذراع أ
اليسر ( Vسحب سريع)

حركات  2نجمة
خطوة (نحو اليسار أو اليمين)
دحرجة الكرة (نحو اليسار أو اليمين)
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حركات  3نجوم

الذراع أ
اليمن (C، Vسحب سريع)
الذراع أ
اليمن (C ،C ،Cسحب سريع)

نقرة بالكعب
نقرة أ
لل على

التظاهر بالذهاب لليسار والذهاب لليمين

الذراع أ
اليمن ،U ،V/X ،I ،C ،Y ،Z ،O ،V
Z ،Y ،C ،I ،X
الذراع أ
اليمن X ،U ،V ،O ،Z

التظاهر بالذهاب لليمين والذهاب لليسار

الذراع أ
اليمن Z ،O ،V ،U ،X

قفز الكرة (أثناء الوقوف)

زر ( Nلمس سريع)
أ
الذراع أ
اليمن ( Xالضغط مع االستمرار) ،الذراع اليسر Z

المداورة (نحو اليسار أو اليمين)

حركات  4نجوم
دحرجة الكرة مع االنعطاف إلى اليسار (أثناء الوقوف)

(الضغط مع االستمرار)
أ
الذراع أ
اليمن ( Zالضغط مع االستمرار) ،الذراع اليسر X

دحرجة الكرة مع االنعطاف إلى اليمين (أثناء الوقوف)

(الضغط مع االستمرار)
الذراع أ
اليمن (V ،Cسحب سريع)

نقرة من كعب إلى كعب

الذراع أ
اليمن (C ،C ،Vسحب سريع)
الذراع أ
اليمن ( Vسحب سريع)( C ،الضغط مع االستمرار)،

حركة قوس قزح مبسطة
حركة قوس قزح متقدمة

( Cسحب سريع)
الذراع أ
اليمن X ،U ،V ،O ،Z

التمويه لليسار والخروج إلى اليمين
التظاهر لليمين والخروج إلى اليسار

الذراع أ
اليمن Z ،O ،V ،U ،X
الذراع أ
اليمن O ،O

التدوير لليمين

الذراع أ
اليمن U، U

التوقف وااللتفاف لليسار/لليمين (أثناء الركض)

الذراع أ
اليمن ( Z ،Cسحب سريع)( X ،C/سحب سريع)

التدوير لليسار
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حركات  5نجوم

الذراع أ
اليمن Z ،O ،V ،U ،X
الذراع أ
اليمن X ،U ،V ،O ،Z

حركة إالستيكو
حركة إالستيكو معكوسة
حركة هوكاس بوكاس

الذراع أ
اليمن X ،U ،V ،O ،Z ،O ،V
الذراع أ
اليمن Z ،O ،V ،U ،X ،U ،V

دحرجة الكرة واالنخطاف لليسار (أثناء الركض)

الذراع أ
اليمن ( Xالضغط مع االستمرار)( C ،سحب سريع)
الذراع أ
اليمن ( Zالضغط مع االستمرار)( C ،سحب سريع)

دحرجة الكرة بسرعة (أثناء الوقوف)

الذراع أ
اليمن ( Vالضغط مع االستمرار)
الذراع أ
اليمن ( Cالضغط مع االستمرار)

حركة سومبريرو (أثناء الوقوف)

الذراع أ
اليمن ( V ،C ،Cسحب سريع)
أ
الذراع اليمن ( Z ،Cسحب سريع)( X ،C/سحب سريع)

إالستيكو ثالثية
دحرجة الكرة واالنخطاف لليمين (أثناء الركض)
تمرير الكرة من أعلى المنافس
التفاف ودوران (لليسار أو اليمين)

الذراع أ
اليمن ( Zالضغط مع االستمرار)( X ،سحب سريع)
الذراع أ
اليمن ( Xالضغط مع االستمرار)( Z ،سحب سريع)

دحرجة الكرة مع تمويه لليسار (أثناء الوقوف)
دحرجة الكرة مع تمويه لليمين (أثناء الوقوف)

زر  + Wزر  / Fزر  ،Aزر  + Sالذراع أ
اليسر V
اليمن ( Z ،Vسحب سريع)/الذراع أ
الذراع أ
اليمن X ،V

تمويه حركة رابونا (أثناء الهرولة)
التفاف الجذب للخلف (لليسار أو اليمين)

(سحب سريع)

11

حركات التالعب بالكرة  5نجوم
حركة قلب الكرة من أعلى القدم

زر  + Wزر (Eالضغط مع االستمرار)
الذراع أ
اليسر ( Vالضغط مع االستمرار)

حركة سومبريرو لليسار

الذراع أ
اليسر ( Zالضغط مع االستمرار)
الذراع أ
اليسر ( Xالضغط مع االستمرار)

مالعبة الكرة على رأس القدم اليسرى

الذراع أ
اليمن ( Zالضغط مع االستمرار)
الذراع أ
اليمن ( Xالضغط مع االستمرار)

حركة حول العالم

الذراع أ
اليمن ،V/U ،X ،I ،C ،Y ،Z ،O ،V
O ،Z ،Y ،C ،I ،X ،U
الذراع أ
اليمن ،V ،U،X ،I ،C ،Y ،Z ،O ،V

حركة قلب سومبريرو للخلف
حركة سومبريرو لليمين
مالعبة الكرة على رأس القدم اليمنى

حركة حول العالم مزدوجة

V ،U ،X ،I ،C ،Y ،Z ،O

إالستيكو في الهواء

الذراع أ
اليمن ( X ،Zسحب سريع)( Z ،X /سحب
سريع)
أ
الذراع اليسر ( Cضغط مع االستمرار)

قلب الكرة بالصدر

الذراع أ
اليسر  ،Cزر ( Bلمس سريع) ،زر ( Nلمس
سريع ثالث مرات)
الذراع أ
اليمن C ،V ،U ،X ،I ،C ،Y ،Z ،O ،V

نقرة للرفع أ
لل على

 .Tحركة حول العالم

(سحب سريع)
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هذا العام في FIFA

خض لحظات كرة القدم أ
الكثر إثارة حتى اليوم في  FIFA 18المدعومة من قبل ™.Frostbite
أ
كليا والذي يعرف باسم تقنية حركة الالعبين
الصالة هي السمة الرئيسية للعبة في هذا العام في  .FIFA 18نظام الحركة الجديد ً
الحقيقية يجعل من هذا الصدار أ
الكثر استجابة في إصدارات  FIFAحتى اليوم ،حيث ستشعر بأن حركة العبين مثل Cristiano
إ
تماما .ستضمن لك أساليب الفرق الجديدة بأن تلعب في مواجهة أسلوب
 Ronaldoو  Raheem Sterlingمماثلة لالعبين الحقيقيين ً
التيكي تاكا لنادي  Barcelonaأو دفاع الضغط العالي لنادي  Bayern Munichأو الهجوم المرتد لنادي Leicester City؛ مما يجعل
كل خصم في اللعبة يقدم تحديا فريدا من مباراة إلى أخرى .بالضافة إلى ذلك ،تجعل خاصية «إضفاء أ
الجواء المحلية» كل ملعب
إ
ً
ً
شعورا مختلفًا ،من الرايات الرفيعة والجماهير الواثبة لملعب  La Bomboneraوحتى الليالي الباردة والماطرة في .Stoke
يقدم
ً
مشوار االحتراف يتواصل في  !FIFA 18تقمص شخصية  Alex Hunterمرة أخرى وواصل صعوده السريع إلى قمة كرة القدم .قم
بانتقاالت كبرى في مسيرته وشكل شخصيته واتخذ قرارات بشأن مستقبله في الوقت الذي تخوض فيه الفصل الثاني من نمط القصة
المبتكر.

وبالضافة إلى ذلك ،قمنا بإضافة تحديات  Squad Battlesوالمهام والهتافات لنجعل نمط  FUTأكثر إثارة من أي وقت سبق .خيارات
إ
جديدة عبر الشبكة وتطويرات كبرى على المستوى المرئي وحزم بث إضافية وتحسينات على التعليق والجماهير تساهم في إضافة
الكمال إلى لعبة هذا العام.
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تشغيل اللعبة

ادخل إلى أرضية الملعب

استعد لخوض لعبة كرة القدم الواقعية في .FIFA 18
المرة أ
الولى التي تقوم فيها بتشغيل اللعبة ،ستلعب بشخصية  Cristiano Ronaldoونادي  Real Madridوهم يحاولون تسجيل هدف الفوز
في ديربي مدريد .وفي هذه المباراة ،سيتم ضبط مستوى الصعوبة بشكل تلقائي لمساعدتك في تحديد مستوى مهارتك في .FIFA 18

مدرب  FIFAلالعبين الجدد

جديدا في لعبة  ،FIFA 18فجرب مدرب  .FIFAستساعدك الرسائل الفورية التي تظهر على الشاشة في تعلم
وافدا
ً
إذا كنت ً
أساسيات التمرير والتدخل ولعب العرضيات والتسديدات بسرعة.

اليقاف المؤقت للعبة
إذا كنت ترغب في الخروج من مباراة المقدمة االفتتاحية ،فاضغط على الزر  OPTIONSللوصول إلى قائمة إ
وقم بعد ذلك بتحديد إنهاء المباراة.
إذا قمت بالخروج من مباراة المقدمة االفتتاحية وأنت العب جديد في اللعبة ،فلن يتم تقديم مستوى صعوبة مقترح .وسيعرض
عليك هذا الخيار مرة أخرى بعد المباراة أ
الولى لك في نمط ركلة البداية ضد العبين الكمبيوتر بالذكاء االصطناعي القابل للتكيف على
مستوى الالعب.
وإذا قمت بإكمال مباراة المقدمة االفتتاحية كالعب جديد أو كالعب مارس إصدارات أقدم من اللعبة ببيانات سابقة من لعبة  ،FIFAفسيتم
اقتراح مستوى الصعوبة المناسب لك وسيطلب منك اختيار ناديك المفضل قبل نقلك إلى القائمة الرئيسية في . FIFA 18

اختر ناديك ومستوى الصعوبة وإعدادات التحكم

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى سيرفرات  ،EAسيكون لديك الفرصة لتحديد فريقك المفضل ومستوى الصعوبة وإعدادات
التحكم .سيتم عرض شعار ناديك المفضل إلى جوار اسمك في  EA SPORTS™ Football Clubليعرف جميع أصدقاءك الذين يلعبون
 FIFA 18الفريق الذي تشجعه.
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تواصل مع EA SPORTS FOOTBALL CLUB

تواصل مع فريقك المفضل في  .FIFA 18إذا اخترت التواصل مع ناديك المفضل من خالل  ،EA SPORTS FOOTBALL CLUBفستتمتع
باالطالع على أخبار النادي وعروضه الترويجية.

اكسب المكافآت مقابل خبراتك السابقة في لعبة .FIFA

الصدارات السابقة للعبة  FIFAإلى
سيتم نقل مستوى  EA SPORTS FOOTBALL CLUBوخبرتك وأرصدة نادي كرة القدم ( )FCCمن إ
أيضا على مكافآت على التقدم السابق الذي حققته في أنماط  FIFA 17مثل نمط  Ultimate Teamأو نمط المهنة
 .FIFA 18وستحصل ً
أو المواسم عبر الشبكة.

بدء اللعبة

القائمة الرئيسية

الشاشة الرئيسية

تمتع بوصول سريع إلى آخر أنماط اللعب التي قمت بلعبها ،وكذلك أخبار .FIFA

اللعب

تعمق في العديد من أنماط اللعب المتوفرة في  ،FIFA 18والتي تشتمل على نمط مشوار االحتراف
وأنماط المهنة والدورات ونمط .Ultimate Team
انتقل إلى أنماط اللعب عبر الشبكة مثل المواسم أ
والندية االحترافية والمباريات الودية عبر الشبكة.

اللعب عبر الشبكة
تخصيص

العدادات وراجع خيارات التحكم
قم بتحسين تجربة  FIFA 18الخاصة بك من هنا .قم بضبط إ
وقم بتحرير الفرق الخاص بك وقم حتى بتخصيص قائمة الموسيقى في .EA SPORTS™ Trax

EA SPORTS FOOTBALL CLUB

طوال اللعبة ،يمكنك الوصول إلى ) EA SPORTS FOOTBALL CLUB (EASFCمن أ
الداة الذكية التي تقع في الزاوية اليمنى العليا من
الشاشة .تظهر أداة  EASFCالذكية مستوى نادي كرة القدم الحالي الخاص بك ونقاط الخبرة وأرصدة نادي كرة القدم ( .)FCCاستخدم
أرصدة  FCCلشراء العناصر من كتالوج  ،EASFCأو أرسلها كهدايا إلى أصدقائك .يتطلب  EASFCاتصاال ً بسيرفرات .EA

اضغط على الزر  Nللوصول إليه.
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شاشة اللعب
توقيت

الالعب الذي
تتحكم به

المباراة

ا لنتيجة
الرادار

تحضيرات المباراة

العدادات .اختر مدة الشوط بمبارياتك ومستوى
قبل التوجه إلى أرضية الملعب ،يمكنك تخصيص إعدادات اللعبة من شاشة إ
الصعوبة وظروف المباراة والكرة التي تريد استخدامها ،بالضافة إلى الكثير من التفاصيل أ
الخرى .يمكنك كذلك تشغيل أو إيقاف
إ
كالصابات والتسلل ،بنا ًء على قدر الواقعية الذي تريده في مبارياتك.
تشغيل قواعد اللعبة ،إ

تلميحات الكاميرا

ال تتجاهل إعدادات الكاميرا في قائمة إعدادات اللعبة! في كل نوع من المباريات هناك خيار كاميرا مخصص مع تسع كاميرات
يمكنك االختيار منها .تسمح لك هذه الخيارات بعرض أرضية الملعب وتجربة كل مباراة من المنظور الذي يناسبك.
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إدارة الفريق

من هذا الخيار يمكنك إعداد فريقك ،حتى يكون جاهزا للمباراة التالية .قم بإنشاء تشكيلتك واضبط الخطط وقم بتخصيص أ
الدوار
ً
سريعا الستغالل نقطة ضعف خصمك أو
العداد المالئم
وإدارة التكتيكات .يمكنك حتى حفظ عدة قوائم فرق ،مما يتيح لك بتحديد إ
ً
إراحة نجوم فريقك للمباريات المستقبلية.

الحفظ والتحميل

العدادات تلقائياً .ال تقم بإيقاف تشغيل جهاز
تستخدم لعبة  FIFA 18خاصية الحفظ التلقائي التي تحفظ تقدمك وأحدث إ
 PlayStation®4أثناء أثناء ظهور أيقونة الحفظ التلقائي ،وإال ستفقد كل المعلومات غير المحفوظة.

مشوار االحتراف

يعود النمط الحائز على إعجاب النقاد من  EA SPORTSفي لعبة  ،FIFA 18مما يتيح لك مرة أخرى أن تخوض دراما كرة القدم في
كليا
أرضية الملعب وخارجها بشخصية النجم الواعد  .Alex Hunterواصل مشوار االحتراف مع خيارات تخصيص الالعب الجديدة ً
سريعا بشكل فريد من نوعه .خض
وفريق الممثلين المرصع بالنجوم والقرارات المصيرية التي تشكل اتجاه مسيرة  Alexالتي تتطور
ً
رحلة في عالم كرة القدم ،من عطلة الصيف في البرازيل إلى الجولة التحضيرية في لوس أنجلوس ،في الوقت الذي يخوض فيه Alex
 Hunterأشكاال ً متنوعة من كرة القدم في رحلة عالمية بحق.
الثارة فوق أرضية الملعب
الثارة مع صديق؟ العب مشوار االحتراف كفريق عبر اللعب الجماعي المحلي وخض إ
هل تريد أن تخوض إ
معا.
ً

ضع بصمتك

نجما في كرة القدم ،وتطمس الخطوط بين عالمي كرة القدم االفتراضي
تدور أحداث مشوار االحتراف بالكامل حول حلم أن تصبح ً
والحقيقي .أكمل التدريبات والعب المباريات واتخذ قراراتك التي ستشكل الشخصية التي سيكون عليها .Alex Hunter
مشاهد سينمائية تسرد قصة مغامرة كرة القدم العالمية لالعب  ،Alexوالتي ستكون إما تجارب جديدة في بلدان بعيدة أو تحديات
يتغلب عليها  Alexفي مشواره .وفي العديد من هذه المشاهد ،يمكنك أن تقوم باختيارات مصيرية في الحوارات التي ستوجه ثقة
وشخصية .Alex
ستمر مسيرته بلحظات نجاح ولحظات إخفاق .وكل اختيار تقوم به في الحوارات وفي المباريات وفي الحياة خارج الملعب ،سيشكل
شخصية العب كرة القدم التي سيصبح عليها.
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)FIFA ULTIMATE TEAM (FUT

عودة  !FIFA Ultimate Teamقم بإنشاء فريق أحالمك وتنافس في مجموعة متنوعة من أنماط اللعب الفردي وعبر الشبكة ،واجلب
بالجواء مع آالف الهتافات أ
الالعبين لبناء تشكيالتك بتناغم عال واشعر أ
الصلية .اعثر على الالعبين في الحزم أو قم بشراء العناصر
ٍ
وبيعها في سوق االنتقاالت المباشر لبناء فريقك في نمط .Ultimate Team

SQUAD BATTLES

تلعب في  Squad Battlesلتحجز مكانًا في لوحة المتسابقين أ
قوائما جديدة من الخصوم
السبوعية .ستواجه في عدة مرات في اليوم
ً
جميعا من قبل العبين حقيقيين حول العالم .وبحلول نهاية المنافسة ،سيتم مناحك مكافآت بنا ًء على
لتلعب ضدهم ،تم إنشاؤهم
ً
ترتيبك النهائي؛ وكلما كان ترتيبك أعلى ،كانت الجائزة أفضل.
الجمالي لديك ،فالتشكيلة المميزة يمكنها أن تساعدك في ذلك .التشكيالت المميزة هي
إذا كنت تسعى إللى تعزيز مجموع النقاط إ
فرق تم إعدادها من قبل أعضاء مشهورين في مجتمع  FUTوحتى العبين حقيقيين وأندية حقيقية .إذا تمكنت من التغلب على
التشكيلة المميزة ،فسيتم منحك مجموعة محددة من النقاط ،بغض النظر عن مستوى الصعوبة الذي اخترت اللعب عليه.

المهام

ضع مهاراتك تحت االختبار واربح المكافآت بإكمال المهام .قم باالنتقاالت وحسن من تشكيلتك وحقق أهدافك في أرضية الملعب
مهاما جديدة
يوميا وسيتم منحك ً
لربح القطع النقدية والحزم ومكافآت أخرى في اللعبة .سيتم تحديث المهام اليومية الخاصة بك ً
يوميا للحصول على
إلكمالها .ويمكن إكمال العديد من هذه التحديات مباشر ًة على تطبيق الويب وتطبيق المرافق .تأكد من إلقاء نظرة ً
أكبر قدر من المكافآت!
أيضا مجموعة أسبوعية من المهام إلكمالها .وتتطلب هذه المهام المزيد من الوقت والمجهود أكثر من المهام
تقدم ً FUT 18
دائما في  FUT 18في ظل وجود مهام يومية جديدة كل يوم
اليومية ،لكنها تقدم ً
أيضا مكافآت أكبر .هناك شيء يمكنك أن تقوم به ً
يصل عددها إلى خمس مهام ،ومهام أسبوعية جديدة كل أسبوع يصل عددها إلى عشر مهام.
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تحديات بناء التشكيلة

اختبر قدراتك في هذا النمط على بناء التشكيالت في الوقت الذي تنشئ فيه التشكيالت التي تطابق متطلبات معينة .وبمجرد أن تفي
بها ،سيكون بمقدورك استبدال تشكيلتك بمكافآت مثيرة.
العب تحديات بناء التشكيلة على جهازك أو في أي مكان باللعب على تطبيق المرافق للجوال لتحسين ناديك!

أبطال FUT

القصائية اليومية لربح
يقدم لك أبطال  FUTأعلى مستوى من التنافس المباشر في  .FIFA Ultimate Teamالعب في الدورات إ
الجوائز ،بما في ذلك الوصول إلى دوري الثمانية وأربعين ساعة .في دوري الثمانية وأربعين ساعة ،سيكون لديك وق ًتا محدو ًدا
الطالق في .FIFA Ultimate Team
للتنافس ضد العبين آخرين مؤهلين للحصول على افضل الجوائز المتوفرة على إ
احجز مكانتك التنافسية واربح الجوائز وحقق المجد في أبطال .FUT

نمط DRAFT

نمط  Draftهو طريقة أخرى للعب  ،FIFA Ultimate Teamيمنحك القدرة على اللعب بالالعبين الذين ال تملكهم .ستحصل على
الفرصة لالختيار من بين مجموعة عشوائية من كل الالعبين المتوفرين في  FUTبما في ذلك بطاقات الـ  !In Formأ
امل كل مركز لبناء
تشكيلتك وتنافس بعدها في منافسة إقصائية مكونة من أربع جوالت للعب الفردي أو للعب الجماعي عبر الشبكة.
وكلما أنهيت المنافسة في مركز أعلى ،كلما كانت المكافآت أعلى.

المواسم والمواسم الودية

تحد فريقك واحصد المكافآت في المواسم.

كافيا من المباريات
يتكون الموسم من  10مباريات ،يمكن لعبها في منافسات للعب الفردي أو للعب الجماعي عبر الشبكة .اربح عد ًدا ً
لمحاولة الصعود لدرجة أعلى أو حتى الفوز بلقب الدوري! في هذا النمط ،يتم االعتماد على نظام الصعود والبقاء والهبوط والذي
يعني خسارة إحدى المباريات ال يؤدي إلى إقصاء فريقك من الموسم ،أ
المر الذي يمنحك فرصة للعودة بعد الخسارة .حقق جوائز
كبيرة وأنت تشق طريقك للصعود من الدرجة العاشرة إلى الدرجة أ
الولى  -وكلما كانت مرتبتك أعلى ،كلما كانت المكافأة أكبر.
مكون من خمس مباريات .تابع سجلك وإحصاءات أخرى وبعد ذلك احصل
يتيح لك نمط المواسم الودية بتحدي أصدقائك في موسم ّ
على حق التفاخر على أصدقائك!
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التناغم

المور أ
التناغم من أ
الساسية لتجعل فريقك ناجحاً في  .Ultimate Teamعلى الرغم من أن فريق مرصع بالنجوم من الممكن أن
يساعدك في التألق على أرضية الملعب ،لكن يجب أن يكون بالتشكيلة التناغم الصحيح للوصول إلى أفضل أداء ممكن .وكلما كان
التناغم أعلى ،كلما أدى فريقك بشكل أفضل في المباريات ،مما يمنحك فرصة أفضل للفوز في المباريات.
عندما تقوم بعرض التشكيلة النشطة ،سيظهر تقييم التناغم لفريقك أعلى الزاوية اليمنى .ضع الالعبين في مراكزهم المفضلة وقم
بمطابقة تناغم الالعبين في الجنسية والدوري والنادي لتحسين مستوى التناغم لفريقك ،وتشير الخطوط الخضراء إلى وجود روابط
قوية بين الالعبين .وبالحصول على المدير المناسب وجلب الوالء لناديك ،سيكون بمقدورك تحسين التناغم الخاص بك.
بدل بين العبيك من شاشة التشكيلة الفعالة وأضف العبين جدد من ناديك أو من سوق االنتقاالت للحصول على التوازن أ
المثل لفريقك!
ّ
ُ

أساليب التناغم

الجمالية لفريقك.
كل العب في  Ultimate Teamلديه أسلوب تناغم خاص .اجمع بين أساليب التناغم المكملة لتحسين التكتيكات إ
البيض إلى أ
السهم إلى جانب الخصائص التي من المحتمل أن تتأثر بناء على أساليب تناغم محددة ،بالتغير من أ
تظهر أ
الخضر مع
ً
تحسن تناغم الالعب الخاص بك.
تستخدم أ
ال ساليب لترقية خصائص الالعبين التي ستبقى معهم حتى يطبق أسلوب جديد عليهم .يمكنك العثور على أساليب التناغم
في الحزم وفي سوق االنتقاالت.

العقود

حدد العباً وادخل
الفعالةّ ،
قبل دخول الالعبين إلى أرض الملعب ،عليهم توقيع عقود للعب المباريات .أثناء استعراض تشكيلتك ّ
إلى قائمة الجراءات ،ثم حدد تطبيق عنصر قابل لالستهالك لتطبيق عقد على العب .حرك الذراع أ
اليمن للتبديل بين عرض الحالة
إ
لتعرف العقود المتبقية لكل العب .من الممكن أن تظهر لك ميزة العناصر القابلة لالستهالك المقترحة التوقيت الذي ستحتاج فيه
تطبيق عقد على الالعب.

يتم العثور على الالعبين في الحزم مع سبعة عقود .لمنحك أفضل بداية ،سيأتي مع كل العب في حزمة البدء عقد خاص طويل أ
المد
(يمتد إلى  45مباراة) .كل مباراة يلعبها الالعب يستهلك فيها عقد واحد ،لكن إذا كان الالعب بين البدالء أو االحتياطيين للفريق ولم
يشارك على أرضية الملعب مطلقًا ،فلن يتم استخدم أي عقد لهذه المباراة.
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اللياقة

بالرهاق وستبدأ مستويات اللياقة لديهم
في الوقت الذي تلعب فيه المباريات بتشكيلتك في  ،FIFA Ultimate Teamسيشعر العبيك إ
الصابة
في االنخفاض .ولن يؤدي الالعبون الذي لديهم مستوى لياقة منخفض بكل إمكانياتهم ،وسيقعون تحت خطر التعرض إلى إ
في المباراة.
الجراءات ،ثم حدد تطبيق عنصر قابل لالستهالك لتطبيق عنصر لياقة
حدد العباً وادخل إلى قائمة إ
الفعالةّ ،
أثناء استعراض تشكيلتك ّ
قابل لالستهالك .حرك الذراع أ
ال يمن للتبديل بين عرض معلومات الحالة وتعرف على مستوى اللياقة لكل العب .من الممكن أن تظهر
لك العناصر القابلة لالستهالك المقترحة التوقيت الذي ستحتاج فيه تطبيق عنصر لياقة على العب ما.
والطريقة أ
الخرى الستعادة مستوى لياقة الالعب ،هي وضعه على دكة البدالء أو االحتياطيين بتشكيلتك .وإذا لم يتم استخدامهم في
المباراة ،فسيستعيد هؤالء الالعبون بعض اللياقة.

مالحظة:

يبدأ الالعبون الذين يتم العثور عليهم في الحزم بلياقة كاملة.

سوق االنتقاالت

سوق االنتقاالت هو المكان المخصص لشراء العناصر ووضعها في القائمة وبيعها وكذلك العثور على العبين جدد لتحسين التقييم
المكانيات أو المركز
الجمالي لتشكيلتك وتقييم التناغم .قم بتصفية الالعبين على حسب االسم أو الجنسية أو الدوري أو النادي أو إ
إ
أو أسلوب التناغم أو السعر ،للعثور بسهولة على العب كرة القدم المثالي الذي سيكمل تشكيلتك الفعالة.
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ركلة البداية

اختر نمط ركلة البداية من شاشة اللعب للدخول إلى أرض الملعب مباشرة والتحكم في أي نادي أو منتخب وطني في اللعبة .سيقوم
الساسية ،وكذلك تعديل تقييمات الالعبين لتمثل المستويات أ
يوم المباراة بتحديث الفرق تلقائيا بآخر المعلومات والتشكيلة أ
ال خيرة
ً
لهم .يتطلب يوم المباراة اتصاال ً بسيرفرات .EA

نمط المهنة

يمثل نمط المهنة تجربة غامرة تقدم لك فرصة اللعب ضمن المشوار المهني لالعب كرة قدم حتى نهايته .ينقسم نمط المهنة إلى
قسمين مختلفين ،المدرب والالعب.

نمط المهنة لالعب

أنشئ العب أو تحكم بالعب كرة قدم محترف معين أثناء اللعب في بطوالت الدوري والكؤوس والمسابقات القارية لالرتقاء بمهاراتك
لتصل في النهاية إلى تمثيل منتخبك الوطني .ستتلقى رسالة إلكترونية في اللعبة من المدير الفني وإدارة فريقك حول توقعاتهم
أيضا اختيار االعتزال ومواصلة مشوارك كمدير فني.
ويمكنك حتى أن تدرب العبك بحصص التدريب لتسريع تطوره .يمكنك ً

نمط المهنة للمدرب

أ
الدارة .ابحث عن العبين واعدين وحافظ على سعادة الالعبين وقم
تسلّم زمام المور المالية لناديك المفضل وأثر إعجاب مجلس إ
بإدارة الميزانية ،واتخذ قرارات مهمة بالنسبة لالعبين والتشكيلة وأنت تشق طريقك مع ناديك إلى القمة .إذا قمت بذلك بشكل جيد،
فستحصل على فرصة إدارة منتخب وطني ،والتنافس في البطوالت الدولية ،مثل بطولة كأس العالم .FIFA World Cup
إضافة مفاوضات االنتقال التفاعلية من أكبر التجديدات التي حلت على النمط في هذا العام .يمكنك آ
الن كمدير فني تم تعيينه حدي ًثا
اختيار المشاركة في مفاوضات انتقال وعقود فورية وجذابة مع ممثلي ووكالء أندية أخرى .وبدال ً من ذلك ،يمكنك اختيار تفويض
المفاوضات من مركز االنتقاالت الجديد بنا ًء على توجيهاتك ،إذا كنت ال ترغب في أن تكون جز ًءا من المباحثات.
أيضا االنتقاالت في  FIFA 18مستوى جديد من العمق مع إضافة المكافآت والشروط ،مثل رسوم عند البيع والشروط الجزائية
تقدم ً
والمزيد.
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هنا تجد أشياء قليلة يمكنك أن تتوقعها وأنت تتولى زمام أ
المور كمدرب:
إدارة كاملة للنادي

بصفتك المدرب الذي تم تعيينه حدي ًثا ،ستكون مسؤوال ً عن ما هو أكثر من مجرد نجاح فريقك على
الدارة في عدة جوانب متعلقة بإدارة نادي كرة
أرضية الملعب؛ سينتظر منك ً
أيضا أن تتعاون مع إ
القدم .سيتم تكليفك بأهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى في مختلف الفئات ،والتي تشمل
أ
الهداف المالية والتعريف بالعالمة التجارية لناديك وحتى تنمية برنامج تطوير الالعبين الشباب.
ناد إلى آخر ،لذا احرص على أن تصب تركيزك بشكل خاص على الجانب
من
فئة
كل
أهمية
ستختلف
ٍ
أ
الدارة.
الكثر أهمية لنجاح النادي من وجهة نظر إ

تدريب الالعبين

قم بتدريب العبيك للتأكد من كونهم جاهزين ليوم المباراة .تغطي التمرينات المتنوعة كل الفئات
التي يحتاجها العبوك لتحقيق النجاح فوق أرضية الملعب .راقب السمات التي يمكن تدريبها
لفريقك والتطور الحالي والتطور الممكن.

شبكة انتقاالت عالمية

أرسل المراقبين لدول مختلفة كي يبحثوا ضمن الدوريات المحددة ،وحدد تعليمات مراقبة كي تجد
الالعبين الذين يطابقون تلك المعايير .ما أن تعثر على الالعبين المطلوبين ،حدد مراقباً ليتكفل
بعملية مراقبتهم واتخذ أفضل قرار لمصلحة فريقك.

قوائم الفريق

يمكنك إنشاء تشكيالت متعددة ليوم المباراة ،تالئم أي سيناريو تواجهه على أرضية الملعب.
يمكنك إنشاء تشكيلة تناسب الدوري الذي تلعب فيه ،أو بطولة الكأس المحلية ،أو بطولة الكأس
القارية .قم فقط بزيارة شاشة التشكيالت وإعادة تسمية تشكيالتك بما يتماشى مع أسلوبك ،ويعينك
على التذكر حين ترغب في استخدامها!
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ألعاب المهارة

السقاطية والركالت الحرة والتجاوز.
حسن من مهارات كرة القدم لديك من خالل إتمام تحديات تختبر مناورات خاصة كالتسديدات إ
ّ
حتى تبرع في تلك القدرات ،ستفتح تحديات مهارات لتصبح أسطورة في كل مهارة .قارن نفسك مع أصدقائك وآخرين في قوائم
المتصدرين للمزيد من التحفيز في الوقت الذي تتقدم فيه خالل المستويات.

ساحة التدريب

من شاشة اللعب ،قم بتحديد ساحة التدريب (تحت ألعاب المهارة) إلتقان مهارات التجاوز والتسديد في مواجهة حراس المرمى
أو تدرب على الركالت الحرة بالضغط على الزر  Vأو  Zأو  Cأو  Xعندما تكون في أرضية التدريب .يمكنك حتى االختيار من
تلعب معه من خالل شاشة اللعب.

اللعب عبر الشبكة
المواسم

تقدم المواسم مباريات مصنفة عبر الشبكة وتعتبر اللعبة أ
الكثر تنافسية .يمكنك اللعب خالل  10مباريات في الموسم ،ومحاولة ربح
ما يكفي من النقاط لتجنب الهبوط وتحقيق الصعود للدرجة أ
العلى ،أو حتى الفوز بلقب الدرجة .لكن هذا لن يكون سهال ً! فالدرجات
أ
العلى تعني منافسة أقوى والصعود بشكل أكثر صعوبة ،لذا كُن مستعداً لتحدي كرة قدم حقيقي.

المواسم التعاونية

تعاون مع صديق في المواسم التعاونية للتغلب على فرق أخرى في اللعب عبر الشبكة لالعبين ضد العبين .يمكنك أن تلعب مواسم
منفصلة لكل من أصدقاءك في مشوارك.
هل هبطت إلى درجة أقل هذا الموسم؟ آ
الن لديك صديق لتلقي عليه اللوم!
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أ
الندية المحترفة

انضم إلى نادي محترف أو قم بإنشائه للعب مع أصدقائك والعبي  FIFA 18آ
الخرين عبر الشبكة.
أكمل  10مباريات في كل موسم باللعب بناديك وحاول الصعود من خالل درجات الدوري .أنشئ العبك المحترف عبر الشبكة وطوره
بالتنافس في مباريات النادي أو الدخول السريع .اللعب الجماعي هو مفتاح النجاح إن أردت إحراز أ
الهداف ،والفوز في المباريات،
وصنع أفضل العب محترف ممكن.
مستعدا للمشاركة ،ابحث عن نادي في شاشة النادي الموصى
مباريات الدخول السريع هي بداية رائعة لتطوير العبك .وعندما تكون
ً
الشخاص الذين يتابعونك وإلى أي نادي ينتمون .يمكنك أيضاً أن تنشئ ناديك الخاص وتدعو أ
به التي تسرد أ
الشخاص الذين تتابعهم
للمشاركة.
وكمدرب للنادي ،يمكنك الوصول إلى شاشة االنتقاالت لمراجعة دعوات النادي.
مع تطور العبك المحترف ،راجع إحصاءاتك وتقدمك في قسم العبي المحترف.

المباريات الودية عبر الشبكة

قم بدعوة صديق للعب مباراة عبر الشبكة وتابع قدراتك التنافسية من خالل مواسم مكونة من خمس مباريات إلثبات من الالعب
صاحب المهارات أ
الفضل فوق أرضية الميدان ،واحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خالل المباريات لرفع كأس البطولة .حافظ على
المنافسة المشتعلة مع الموسم الجديد في الوقت الذي تحاول فيه الدفاع عن لقبك أو سلبه من أصدقاءك.
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بحاجة للمساعدة؟

يكرس فريق تجربة العمالء في شركة  EAجهودهم لضمان حصولكم على أقصى فائدة ومتعة من اللعبة ،في أي وقت وفي أي مكان.
ّ
أ
النترنت ،أم في المنتديات االجتماعية ،أم
دائما
ومستعدون لتقديم المساعدة إليكم ،سواء عبر إ
ّ
إن خبراء اللعاب لدينا موجودون ً
من خالل الدردشة ،أم عبر الهاتف.

النترنت
الدعم عبر إ

أ
اللكتروني على  .help.ea.com/arإننا
للوصول الفوري إلى جميع السئلة المتداولة ومقاالت المساعدة لدينا ،يرجى زيارة الموقع إ
نقوم بتحديث هذا الموقع بصفة يومية؛ لذا يمكنكم التحقق هناك من أحدث المشكالت والحلول.

الدعم عبر الهاتف

أ
الثنين إلى السبت من  9صباحاً إلى  9مسا ًء بتوقيت جرينتش ،من خالل االتصال بنا على
تتوافر المساعدة أيضاً  6أيام في السبوع من إ
رقم الهاتف +44 203014 1818
مزود خدمة االتصال في منطقتك لمزيد من
(يتم احتساب تكلفة المكالمات وفقاً لتعرفة المكالمات الدولية ،يرجى استشارة ّ
المعلومات).

الدعم عبر تويتر وفيسبوك

تحتاج إلى معلومة سريعة؟ تواصل معنا على حساب تويتر  ،@askeasupportأو ضع استفسارك في
 facebook.com/askeasupportحيث يتواجد خبراء اللعبة عبر الشبكة والمستعدون للمساعدة.
تحتاج إلى اتصال مع إنترنت ،وحساب فيسبوك وتويتر للوصول إلى هذه الخاصية .يجب أن يتجاوز عمرك  13عاماً للتسجيل في
حساب فيسبوك.
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