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ل ام ٍل ك ك ش م ب ك ح ت ارات ال ي خ
عدادات الكالسيكية. مالحظة: تشير خيارات التحكم في هذا الكتيب إلى الإ

ة رك ح ال

ذراع أيسرتحريك الالعب

زر R + ذراع أيمناللمسة االأولى/ دفع الكرة إلى االأمام

زر R )ضغط مستمر(ركض

ذراع أيسر )إفالت( + زر Qالتوقف ومواجهة المرمى

زر W )ضغط مستمر( حجب الكرة / مزاحمة

زر W + زر Rمواجهة أثناء التجاوز

ذراع أيمنحركات المهارات

ذراع أيسر )إفالت( + زر Rإيقاف الكرة

زر Wاحتكاك )الكرة في الهواء(

ط) ي س ب وم (ال ج ه ال

زر Sتمريرة أرضية / رأسية

زر Fتمريرة عالية / عرضية / رأسية

زر Dتمريرة بينية

زر Aتسديدة / كرة هوائية / رأسية

زر A + زر A )في التوقيت المناسب(إنهاء موقوت

زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيسرتمويه بدون لمس الكرة

زر Q + زر Aتسديدة إسقاطية

زر E + زر Aتسديدة بارعة

زر Q + زر E + زر Aتسديدة منخفضة / كرة رأسية إلى االأسفل

زر A، زر Sتسديدة تمويهية 

زر F، زر Sتمريرة تمويهية 
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دم) ق ت م وم (ال ج ه ال

زر Wحماية الكرة

زر Q + زر Dتمريرة بينية عالية

زر E + زر Q + زر Dتمريرة بينية مرتفعة ملتفة

زر E + زر Fتمريرة مرتفعة / عرضية موجهة

زر Q + زر Fكرة عالية / عرضية

زر F + زر Fعرضية منخفضة

زر Qبدء الركض

زر Eطلب الدعم

زر E )ضغط مستمر(تمويه التمريرة

زر W + زر Rإلغاء

زر W + زر Sتمريرة فاخرة

زر W +زر Aتسديدة فاخرة

زر E + زر Sتمريرة أرضية موجهة

زر E + زر Dتمريرة بينية ملتفة

زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيسر )بعيًدا عن الكرة(ترك الكرة تنطلق

زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيسر )في اتجاه الكرة(لمسة أولى مموهة

زر Q + ذراع أيسرتجاوز بطيء

زر E + زر Q + زر Sتمريرة أرضية يدوية
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ات ك ي ت ك ت

زر Cعرض تكتيكات الهجوم

زر C، زر Cالدخول إلى منطقة الجزاء

زر C ، زر Zهجوم االأظهرة

زر C، زر Xالتشبث بالخط الجانبي

زر C، زر Vمهاجم إضافي

زر Vعرض التكتيكات الدفاعية

زر V، زر Cعودة المهاجم إلى الخلف

زر V، زر Zضغط الفريق

زر V، زر Xتكتل في منطقة الكرة

زر V، زر Vمصيدة التسلل

زر Z / زر Xتغيير خطة اللعب

زر Rتبديالت سريعة
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اع دف ال

زر Qتغيير الالعب

ذراع أيمنتغيير الالعب (يدوي)

زر Aدفع أو جذب (أثناء المالحقة)

زر A )ضغط مستمر(جذب ومسك

زر Aتدخل

زر A )ضغط مستمر(تدخل عنيف

زر Aتشتيت الكرة

زر Fتدخل بالزحلقة

زر Fالنهوض سريًعا (بعد التدخل بالزحلقة)

زر S )ضغط مستمر(محاصرة

زر E )ضغط مستمر(توكيل المحاصرة لزميل في الفريق

زر W )ضغط مستمر( مزاحمة / قبض ومسك

زر W )ضغط مستمر(  + زر R )ضغط مستمر(المزاحمة ركًضا

زر Dاندفاع حارس المرمى

ى رم م ارس ال ح

زر A / زر Fركلة حارس

زر Sرمية / تمريرة

زر Dإسقاط الكرة

زر Eالتقاط الكرة

زر لوحة اللمستبديل إلى حارس المرمى

زر E + زر Sرمية موجهة

زر E + زر Fركلة موجهة

زر N )ضغط مستمر( + ذراع أيمنتحريك حارس المرمى

زر N )ضغط مستمر(تغطية القائم البعيد
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رة ح الت ال رك ة – ال ت اب ث رات ال ك ال

زر Rاختيار منفذ الركلة

زر E / زر Wإضافة منفذ ركلة إضافي

ذراع أيسرتوجيه / تحريك الكاميرا

ذراع أيمنتحريك منفذ الركلة

زر Sتمريرة أرضية

زر Fتمريرة مرتفعة / عرضية

زر Aتسديدة مقوسة

زر Q + زر Aتسديدة موجهة

ذراع أيسرتطبيق تقويس أثناء االنطالق

زر Dقفز الجدار

زر Sاندفاع الجدار

زر W / زر Rتحريك الجدار

زر Eزحف الجدار

زر F / زر Aتحريك حارس المرمى

ة) دم ق ت رة (م ح الت ال رك ة – ال ت اب ث رات ال ك ال

زر Wاستدعاء منفذ ركلة ثاني

زر W +زر Aتسديدة مقوسة من منفذ الركلة الثاني

زر W + زر Sتمريرة على عرض الملعب من منفذ الركلة الثاني

زر W + زر Fكرة إسقاطية على عرض الملعب من منفذ الركلة الثاني

زر W + زر A، زر Sتمويه الركض فوق الكرة من منفذ الركلة الثاني

زر Eاستدعاء منفذ ركلة ثالث

زر E + زر Aتسديدة مقوسة من منفذ الركلة الثالث

زر E + زر A، زر Sتمويه الركض فوق الكرة من منفذ الركلة الثالث

 طلب اقتراب من الكرة 

)عندما يكون اللعب على عرض الملعب غير ممكن(
E زر
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اس م ت ات ال ي ة ورم ي ن رك ات ال رب ض ة – ال ت اب ث رات ال ك ال

زر Fعرضيات عالية من الضربات الركنية

زر Sتمرير الضربة الركنية

ذراع أيسرتصويب الركلة

زر Fتطبيق قوة الركلة

زر Eطلب اقتراب من الكرة (ضربة ركنية)

ذراع أيسرالتحرك على طول الخط (رمية تماس)

زر Sرمية تماس قصيرة

زر S )ضغط مستمر( / زر Fرمية تماس طويلة

زر Dرمية تماس قصيرة (يدوي)

ذراع أيمنتبديل إلى متلقي الكرة

ذراع أيسرتحريك متلقي الكرة

زر F + زر Sرمية تمويهية

زر Cتشغيل/إيقاف مؤشر التصويب

زر Vعرض تكتيكات الضربة الركنية

زر V + زر Cانطالقة على القائم البعيد

زر V + زر Zانطالقة على حدود منطقة الجزاء

حاطة بحارس المرمى زر V + زر Xاالإ

زر V + زر Vانطالقة على القائم القريب
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زاء ج الت ال ة – رك ت اب ث رات ال ك ال

زر A تسديد

ذراع أيسرتصويب

ذراع أيمنتعديل المركز

زر Wخطوات متأنية / َعدو بطيء

زر Rركض

زر Cتشغيل/إيقاف مؤشر التصويب

زر Rاختيار منفذ الركلة

زر E + زر Aتسديدة بارعة

زر Q + زر Aتسديدة إسقاطية

ذراع أيمنارتماء حارس المرمى

ذراع أيسر )يسار ويمين(حركة حارس المرمى

زر F / زر D / زر A / زر Sإيماءات حارس المرمى
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رة) ك دون ال وم ب ج ه ب (ال اً: الع رف ت ح ن م ك

زر Sطلب التمرير

زر E + زر S طلب تمريرة أرضية قوية

زر Dطلب تمريرة بينية

زر E + زر Dطلب تمريرة بينية ملتفة

زر Q + زر Dطلب تمريرة بينية مرفوعة

زر Q + زر E + زر Dطلب تمريرة بينية مرفوعة بعيدة

زر Fطلب عرضية

زر E + زر Fطلب عرضية أرضية

زر Q + زر Fطلب عرضية عالية

زر Aاقتراح تسديدة

رة) ك وم دون ال ج ه ى (ال رم م ارس ال اً: ح رف ت ح ن م ك

زر Sطلب أو اقتراح تمريرة

زر Dاقتراح كرة بينية

زر Fاقتراح عرضية

زر Aاقتراح تسديدة

زر لوحة اللمستبديل هدف الكاميرا

ك) زائ ة ج ق ط ن ن م ع ع ى (داف رم م ارس ال اً: ح رف ت ح ن م ك

ذراع أيمنارتماء

زر Q )ضغط مستمر(تمركز تلقائي

زر E )ضغط مستمر(محاصرة بالمدافع الثاني

زر لوحة اللمستبديل هدف الكاميرا
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ارة ه م ات ال رك ح
مالحظة: ل يمكن إكمال الحركات الأكثر صعوبة إل من قبل الالعبين الأكثر مهارة.

دة ة واح م ج ب ن الع ات ل رك ح

زر W + زر E )لمس سريع(التالعب بالكرة )أثناء الوقوف(

زر E )ضغط مستمر(التظاهر بتحريك القدم )أثناء الوقوف(

زر Q )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر S + ذراع أيسر Yتسديدة زائفة لفتح المجال نحو اليسار

زر Q )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر S + ذراع أيسر Iتسديدة زائفة لفتح المجال نحو اليمين

زر Nنقرة لالأعلى للعب كرة هوائية

ن ي ت م ج ب ن الع ات ل رك ح

ذراع أيمن Z )سحب سريع(تمويه بالجسد إلى اليمين

ذراع أيمن X )سحب سريع( تمويه بالجسد إلى اليسار

ذراع أيمن Z ،Y ،Cتمويه بخطوة إلى اليسار

ذراع أيمن X ،I ،Cتمويه بخطوة إلى اليمين

ذراع أيمن C ،Y ،Zتمويه بخطوة معكوسة إلى اليسار

ذراع أيمن C ،I ،Xتمويه بخطوة معكوسة إلى اليمين

ذراع أيمن Z )ضغط مستمر(دحرجة الكرة إلى اليسار

ذراع أيمن X )ضغط مستمر(دحرجة الكرة إلى اليمين

زر E + ذراع أيسر V )ضغط مستمر في اتجاه الخروج(سحب للخلف

وم ج ب 3 ن الع ات ل رك ح

ذراع أيمن V ،C )سحب سريع(نقرة بالكعب

ذراع أيمن X ،I ،C ،Y ،Z ،O ،Vروليت لليسار 

ذراع أيمن Z ،Y ،C ،I ،X ،U ،Vروليت لليمين

ذراع أيمن X ،U ،V ،O ،Zتمويه لليسار والذهاب لليمين

ذراع أيمن Z ،O ،V ،U ،Xتمويه لليمين والذهاب لليسار
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وم ج ب 4 ن الع ات ل رك ح

زر W )ضغط مستمر(  + زر Nقفز بالكرة )أثناء الوقوف(

ذراع أيمن V ،C )سحب سريع(نقرة من كعب إلى كعب

ذراع أيمن C ،C ،V )سحب سريع(حركة قوس قزح مبسطة

ذراع أيمن V )سحب سريع(، C )ضغط مستمر(، C )سحب سريع(حركة قوس قزح متقدمة

ذراع أيمن X ،U ،V ،O ،Zمراوغة لليسار والخروج إلى اليمين

ذراع أيمن Z ،O ،V ،U ،Xمراوغة لليمين والخروج إلى اليسار

ذراع أيمن O ،O)سحب سريع( دوران لليسار

ذراع أيمن U، U)سحب سريع( دوران لليمين

ذراع أيمن Z ،C )سحب سريع(التوقف وااللتفاف لليسار )أثناء الركض(

ذراع أيمن X ،C )سحب سريع(التوقف وااللتفاف لليمين )أثناء الركض(

ذراع أيمن X )ضغط مستمر(، ذراع أيسر Zدحرجة الكرة مع القطع نحو اليسار

ذراع أيمن Z )ضغط مستمر(، ذراع أيسر Xدحرجة الكرة مع القطع نحو اليمين

زر R )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر Sتمريرة تمويهية )أثناء الوقوف(

تمريرة تمويهية وخروج لليسار )أثناء الوقوف(
زر R )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر S + ذراع 

Y أيسر

تمريرة تمويهية وخروج لليمين )أثناء الوقوف(
زر R )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر S + ذراع 

I أيسر

زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيمن V ،C )سحب سريع(التفاف بنقرة الكعب

رفعة بالكعب لليسار )أثناء الركض(
زر W )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر S + ذراع 

 Z أيسر

رفعة بالكعب لليمين )أثناء الركض(
زر W )ضغط مستمر( + زر F / زر A + زر S + ذراع 

 X أيسر

زر Q )ضغط مستمر( + ذراع أيمن Z )ضغط مستمر(تغيير المسار لليسار

زر Q )ضغط مستمر( + ذراع أيمن X )ضغط مستمر(تغيير المسار لليمين

زر W )ضغط مستمر( + ذراع أيمن Z ،Vروليت لليسار من ثالث لمسات

زر W )ضغط مستمر( + ذراع أيمن X ،Vروليت لليمين من ثالث لمسات

ذراع أيمن Z ،V )سحب سريع(سحب للخلف ودوران لليسار

ذراع أيمن X ،V )سحب سريع(سحب للخلف ودوران لليمين
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وم ج ب 5 ن الع ات ل رك ح

ذراع أيمن Z ،O ،V ،U ،Xحركة إالستيكو

ذراع أيمن X ،U ،V ،O ،Zحركة إالستيكو معكوسة

ذراع أيمن V )ضغط مستمر(حركات دحرجة سريعة للكرة )أثناء الوقوف(

ذراع أيمن X ،U ،V ،O ،Z ،O ،Vحركة أبراكادابرا

ذراع أيمن Z ،O ،V ،U ،X ،U ،Vحركة إالستيكو ثالثية

ذراع أيمن X )ضغط مستمر(، C )سحب سريع(دحرجة الكرة ونقرها نحو اليسار

ذراع أيمن Z )ضغط مستمر(، C )سحب سريع(دحرجة الكرة ونقرها نحو اليمين

ذراع أيمن V ،C ،C )سحب سريع(نقرة القبعة المكسيكية )أثناء الوقوف(

ذراع أيمن Z ،C )سحب سريع(التفاف ودوران لليسار

ذراع أيمن X ،C )سحب سريع(التفاف ودوران لليمين

دحرجة الكرة والتمويه لليسار )أثناء الوقوف(
ذراع أيمن Z )ضغط مستمر(، X )سحب سريع( + ذراع أيسر في 

اتجاه الخروج

دحرجة الكرة والتمويه لليمين )أثناء الوقوف(
ذراع أيمن X )ضغط مستمر(، Z )سحب سريع( + ذراع أيسر في 

اتجاه الخروج

زر W + زر F / زر A + زر S + ذراع أيسر Vخدعة رابونا )أثناء الجري البطيء(

زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيمن Z ،V ،Xحركة إالستيكو خاطفة لليسار

زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيمن X ،V ،Zحركة إالستيكو خاطفة لليمين

نقرة دوران لليسار
زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيمن C)سحب سريع(، Z )سحب 

سريع(

نقرة التفاف لليمين
 زر E )ضغط مستمر( + ذراع أيمن C )سحب سريع(،

 X )سحب سريع(

ذراع أيمن C )ضغط مستمر(تمرير الكرة من أعلى المنافس

عصار بدوران لليسار حركة االإ
 زر Q )ضغط مستمر( ذراع أيمن C )سحب سريع(،

 Z )سحب سريع(

عصار بدوران لليمين حركة االإ
 زر Q )ضغط مستمر( ذراع أيمن C )سحب سريع(،

 X )سحب سريع(
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وم ج ة 5 ن راوغ ل م ي ح

زر W + زر E )ضغط مستمر(نقرة لالأعلى بوجه القدم

زر W + زر E + ذراع أيسر V )ضغط مستمر(نقرة القبعة المكسيكية إلى الخلف

زر W + زر E + ذراع أيسر Z )ضغط مستمر(نقرة القبعة المكسيكية إلى اليسار

زر W + زر E + ذراع أيسر X )ضغط مستمر(نقرة القبعة المكسيكية إلى اليمين

حركة حول العالم
 ،I ،C ،Y ،Z ،O ،V ضغط مستمر(  + ذراع أيمن( W زر

O ،Z ،Y ،C ،I ،X ،U ،V / U ،X
زر W )ضغط مستمر( + ذراع أيمن Z ،X )سحب سريع(حركة إالستيكو في الهواء

زر W )ضغط مستمر( + ذراع أيمن X ،Z )سحب سريع(حركة إالستيكو معكوسة في الهواء

ذراع أيسر C )ضغط مستمر(نقرة لالأعلى للعب كرة هوائية

نقرة بالصدر
زر W )ضغط مستمر(  + زر B )لمس سريع(، زر N )لمس 

سريع ثالث مرات(

حركة حول العالم مزدوجة
 ،I ،C ،Y ،Z ،O ،V ضغط مستمر(  + ذراع أيمن( W زر

X + ذراع أيمن C )سحب سريع(
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FIFA ي ام ف ع ي هذا ال ف
!Frostbite™ لتقدم لك تجربة كرة القدم الأكثر إثارة حتى اليوم، مدعومة من FIFA 19 تعود

نقدم في هذا العام الفصل الأخير من ثالثية مشوار الحتراف الذي يقدم ثالث حمالت سينمائية فريدة. قد Alex Hunter أو Danny Williams إلى تحقيق 

المجد في بطولة UEFA Champions League أو العب بدور Kim Hunter لتصعد بها إلى بطولة ™FIFA Women’s World Cup. اقطع خطوات كبرى في 

المهنة وقد شخصياتك نحو تحقيق المجد وأنت تخوض الحلقة الأخيرة من نمط القصة غير المسبوق هذا.

نمط ركلة البداية الجديد مليء الآن أكثر من أي وقت سبق بالمزيد من الميزات والخيارات القابلة للتخصيص. أنواع مباريات جديدة مثل البقاء لالأفضل 

والمسافة البعيدة والرأسيات والكرات الهوائية التي تضع لمحة فريدة في مسار اللعبة. هل تريد أن تستمتع بإثارة نهائيات الكؤوس؟ ادخل مباشرة إلى 

حصائيات  مجموعة كبيرة من البطولت الأصلية. ماذا عن سلسلة الأفضل من 3 أو الأفضل من 5؟ تساهم كل أنواع المباريات هذه في ميزة جديدة لتعقب الإ

لك ولخصمك، مما يتيح لك تحديد البطل الحقيقي في غرفة المعيشة!

يقدم لك نمط FUT Division Rivals الذي تمت إضافته حديًثا إمكانية التنافس ضد لعبين من أنحاء العالم لالرتقاء في سلم الدرجات. ستربح في كل أسبوع 

المكافآت بناًء على الدرجة الخاصة بك؛ اربح مكافآت كافية وستتأهل إلى دوري الـ48 ساعة!

نجليزية( والجماهير والتقديم الأكثر تفاعالً مع الأجواء حتى اليوم. قمنا أيًضا بإضافة  يمكنك في هذا العام أن تتطلع إلى فريق تعليق جديد كلًيا )للغة الإ

الكثير من التجديدات الرائعة على بيئة اللعب؛ من حركة الوجوه الجديدة كلًيا حتى نظام ترويض الكرة المنقح بالكامل الذي يتيح لك تنوًعا أكبر في التحكم 

والحركة.
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ة ب ع ل دء ال ب
ب ع ل م ة ال ي ى أرض ل إل ادخ

.FIFA 19 استعد لخوض لعبة كرة القدم الواقعية في

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل اللعبة، ستخوض دراما وانفعالت نهائي بطولة UEFA Champions League عندما يواجه نادي Juventus نظيره 

.FIFA 19 أثناء هذه المباراة، سيتم ضبط مستوى الصعوبة بشكل تلقائي لمساعدتك في تحديد مستوى مهارتك في .PSG

مدرب FIFA لالعبين الجدد
إذا كنت وافًدا جديًدا على لعبة FIFA 19، فجرب مدرب FIFA. ستساعدك الرسائل الفورية التي تظهر على الشاشة في تعلم أساسيات التمرير والتدخل 

ولعب العرضيات والتسديدات بسرعة.

يقاف المؤقت للمباراة وقم بعد ذلك بتحديد  إذا كنت ترغب في الخروج من مباراة المقدمة الفتتاحية، فاضغط على الزر OPTIONS للوصول إلى قائمة الإ

إنهاء المباراة.

إذا قمت بالخروج من مباراة المقدمة الفتتاحية وأنت لعب جديد في اللعبة، فلن يتم تقديم مستوى صعوبة مقترح. وسيعرض عليك هذا الخيار مرة أخرى 

بعد المباراة الأولى لك في نمط ركلة البداية ضد لعبي الذكاء الصطناعي القابلين للتكيف على مستوى الالعب.

وإذا قمت بإكمال مباراة المقدمة الفتتاحية كالعب جديد أو كالعب مارس إصدارات أقدم من اللعبة ببيانات من إصدارات سابقة من لعبة FIFA، فسيتم 

.FIFA 19 اقتراح مستوى الصعوبة المناسب لك وسيطلب منك اختيار ناديك المفضل قبل نقلك إلى القائمة الرئيسية في

م ك ح ت دادات ال ة وإع وب ع ص وى ال ت س ك وم ادي ر ن ت اخ
عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى سيرفرات EA، سيكون لديك الفرصة لتحديد فريقك المفضل ومستوى الصعوبة وإعدادات التحكم. سيتم عرض شعار 

ناديك المفضل إلى جوار اسمك في EA SPORTS™ Football Club ليعرف جميع أصدقائك الذين يلعبون FIFA 19 الفريق الذي تشجعه.

EA SPORTS FOOTBALL CLUB ع ل م واص ت
ابق على تواصل مع فريقك المفضل في FIFA 19. إذا اخترت التواصل مع ناديك المفضل من خالل EA SPORTS™ Football Club، فستتمتع بالوصول إلى 

أخبار النادي وعروضه الترويجية.

.FIFA ة ب ع ي ل ة ف ق اب س ك ال رات ب ل خ اب ق آت م اف ك م ب ال س اك
صدارات السابقة للعبة FIFA إلى FIFA 19. وستحصل أيًضا  سيتم نقل مستوى EA SPORTS Football Club وخبرتك وأرصدة نادي كرة القدم )FCC( من الإ

على مكافآت على التقدم السابق الذي حققته في أنماط FIFA 18 مثل نمط Ultimate Team ونمط المهنة والمواسم عبر الشبكة.
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ب ع ل دء ال ب
ة س ي رئ ة ال م ائ ق ال

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

اللعب  تعمق في العديد من أنماط اللعب المتوفرة في FIFA 19، والتي تشتمل على نمط مشوار الحتراف ونمط المهنة 

.Ultimate Team والبطولت ونمط

اللعب عبر الشبكة  انتقل إلى أنماط اللعب عبر الشبكة مثل المواسم والأندية المحترفة والمباريات الودية عبر الشبكة.

عدادات وراجع خيارات التحكم وقم بتحرير الفرق  تخصيص  قم بتحسين تجربة FIFA 19 الخاصة بك من هنا. قم بضبط الإ

.EA SPORTS™ Trax الخاصة بك وقم حتى بتخصيص قائمة الموسيقى الخاصة بك في

EA SPORTS FOOTBALL CLUB
طوال اللعبة، يمكنك الوصول إلى )EA SPORTS Football Club )EASFC من عنصر واجهة المستخدم الذي يقع في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة. 

 FCC استخدم .)FCC( مستوى نادي كرة القدم الحالي الخاص بك ونقاط الخبرة وأرصدة نادي كرة القدم EASFC يعرض عنصر واجهة مستخدم

.EA اتصالً بسيرفرات EASFC أو أرسلها كهدايا إلى أصدقائك. يتطلب EASFC لشراء العناصر من كتالوج

اضغط على الزر N للوصول إليه.
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ب ع ل ة ال اش ش

النتيجة

توقيت 
المباراة

الرادار

الالعب الذي 
تتحكم فيه

اراة ب م رات ال ي ض ح ت
عدادات. اختر مدة الشوط لمبارياتك ومستوى الصعوبة وظروف المباراة  قبل التوجه إلى أرضية الملعب، يمكنك تخصيص إعدادات المباراة من شاشة الإ

صابات وحالت  ضافة إلى الكثير من التفاصيل الأخرى. يمكنك كذلك التبديل بين تفعيل أو إبطال عمل قواعد اللعبة، كالإ والكرة التي تريد استخدامها، بالإ

التسلل، وتتوقف هذه الختيارات على قدر الواقعية الذي تريده في المباريات. هناك كذلك إعدادات قابلة للضبط لمؤشرات الالعب والرادار مثل ألوان 

مختلفة وخيارات حجم مختلفة لأصحاب العتاللت البصرية. 

تلميحات الكاميرا
ل تتجاهل إعدادات الكاميرا في قائمة إعدادات المباراة! في كل نوع من المباريات هناك خيار كاميرا قابل للتخصيص مع تسع كاميرات يمكنك الختيار 

منها. تسمح لك هذه الخيارات بعرض أرضية الملعب وتجربة كل مباراة من المنظور الذي يناسبك.



19

ق ري ف إدارة ال

من هذا الخيار يمكنك إعداد فريقك، حتى يكون جاهًزا للمباراة التالية. قم بإنشاء تشكيلتك واضبط الخطط وقم بتخصيص الأدوار وإدارة التكتيكات. يمكنك 

عداد المالئم سريًعا لستغالل نقطة ضعف خصمك أو إراحة نجوم فريقك للمباريات المستقبلية. اعمل  حتى حفظ عدة قوائم فرق، مما يتيح لك تحديد الإ

على خطة اللعب الخاصة بك قبل ركلة البداية، حتى يكون لديك استراتيجية مواجهة لأي شيء قد يعده الخصم ضدك.

الحفظ والتحميل
 PlayStation®4 عدادات الخاصة بك تلقائًيا. ل تقم بإيقاف تشغيل جهاز تستخدم لعبة FIFA 19 خاصية الحفظ التلقائي التي تحفظ تقدمك وأحدث الإ

أثناء عرض رمز الحفظ التلقائي، وإل ستفقد كل المعلومات غير المحفوظة.

راف ت وار االح ش م
يعود نمط القصة الحائز على استحسان النقاد في لعبة EA SPORTS FIFA مع ثالث حمالت يمكن لعبها. العب إما بشخصية Alex Hunter أو زميله السابق في 

الفريق Danny Williams وهما يسعيان إلى تثبيت إرثهما بالفوز ببطولة UEFA Champions League أو عش الحلم الأمريكي و Kim Hunter تحاول جاهدة 

إلى تحقيق اللقب الرابع من بطولة ™FIFA Women’s World Cup للوليات المتحدة! 

ثارة مع صديق؟ خوضا مًعا مشوار الحتراف مع اللعب الجماعي المحلي.  هل تريد أن تخوض الإ

ك ت م ص رك ب ت
تدور أحداث مشوار الحتراف بالكامل حول حلم أن تصبح نجًما في كرة القدم، حيث تتالشى الفروق بين عالمي كرة القدم الفتراضي والحقيقي. اظهر 

 .Kim Hunter و Danny Williams و Alex Hunter بمستوى جيد في المباريات وأكمل التدريب واتخذ قرارات تشكل مستقبل شخصية كل من

مشاهد سينمائية تروي لك قصة مغامراتهم الكروية العالمية. على طول الطريق، ستقوم بخيارات حاسمة في الحوارات التي ترسم مالمح ثقة الشخصيات 

البطلة وشخصيتها.

ستمر مسيرة كل لعب بلحظات نجاح ولحظات إخفاق. وسيؤثر كل اختيار تقوم به في اللقاءات وفي المباريات وفي الحياة خارج الملعب على المسيرة 

الكروية للشخصيات.
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 FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
عودة FIFA Ultimate Team! قم بإنشاء فريق أحالمك وتنافس في مجموعة متنوعة من أنماط اللعب الفردي وعبر الشبكة، واقتن الالعبين لبناء تشكيالتك 

بتناغم عاٍل واشعر بالأجواء مع آلف الهتافات الأصلية. اعثر على الالعبين في الحزم أو اشتر العناصر وبعها في سوق النتقالت المباشر لبناء فريقك في 

.Ultimate Team نمط

د دي ج ط FUT DIVISION RIVALS ال م ن
في FUT Division Rivals، تنافس ضد الخصوم عبر الشبكة لالرتقاء في التصنيفات وفز بجوائز حصرية في هذا النمط التنافسي الجديد كلًيا.

أولً، ستشارك في مباريات تحديد المستوى لتستحق مكانك في الدرجة الخاصة بك. وبعدما يتم تحديد مستواك، يمكنك أن تواصل التنافس ضد لعبين في 

الدرجة الخاصة بك؛ محقًقا نقاط مع كل فوز. العب جيًدا لالرتقاء في سلم الدرجة وتأهل إلى دوري الـ48 ساعة.

تعتمد المكافآت الأسبوعية على الدرجة الخاصة بك وإجمالي النقاط؛ لذا تنافس كثيًرا!

SQUAD BATTLES
تلعب في Squad Battles لتحجز مكانًا في لوحة تسجيل أعلى النقاط. ستواجه في عدة مرات في اليوم قوائم جديدة من الخصوم لتلعب ضدهم، تم 

إنشاؤها جميًعا من قبل لعبين حقيقيين من مختلف أنحاء العالم. وبحلول نهاية المنافسة، ستتم مكافآتك بالجوائز بناًء على تصنيفك النهائي؛ وكلما كان 

تصنيفك أعلى، كانت المكافآت أفضل. 

جمالي لديك، فإن التشكيلة المميزة يمكن أن تساعدك في ذلك. التشكيالت المميزة هي فرق تم إعدادها من قبل  إذا كنت تسعى إلى تعزيز مجموع النقاط الإ

أعضاء مشهورين في مجتمع FUT وحتى لعبين 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.

ام ه م ال
ضع مهاراتك تحت الختبار واربح المكافآت بإكمال المهام. قم بالنتقالت وحسن من تشكيلتك وحقق أهدافك في أرضية الملعب لربح القطع النقدية 

كمالها. ويمكن إكمال العديد من هذه  والحزم ومكافآت أخرى في اللعبة. سيتم تحديث المهام اليومية الخاصة بك يومًيا وسيتم منحك مهاًما جديدة لإ

التحديات مباشرًة على تطبيق الويب وتطبيق المرافق. تأكد من إلقاء نظرة يومًيا للحصول على أكبر قدر من المكافآت!

كمالها. وتتطلب هذه المهام المزيد من الوقت والمجهود مقارنًة بالمهام اليومية، لكنها تقدم أيًضا  تقدم FUT 19 أيًضا مجموعة أسبوعية من المهام لإ

مكافآت أكبر. هناك شيء جديد دائًما في FUT 19 في ظل وجود مهام يومية جديدة كل يوم يصل عددها إلى خمس مهام ومهام أسبوعية جديدة كل أسبوع 

يصل عددها إلى عشر مهام!
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ة ل ي ك ش ت اء ال ن ات ب دي ح ت
اختبر قدراتك على بناء التشكيالت في هذا النمط وأنت تقوم بإنشاء 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 على الجوال لتحسين ناديك!  

FUT ال ط أب
يقدم لك نمط أبطال FUT أعلى مستوى من التنافس المباشر في FIFA Ultimate Team. احصل على تصنيف تنافسي واربح المكافآت وحقق المجد في أبطال 

.FUT

DRAFT ط م ن
نمط Draft هو طريقة أخرى للعب FIFA Ultimate Team، مما يمنحك القدرة على اللعب بالالعبين الذين ل تملكهم. ستحصل على الفرصة لالختيار من بين 

مجموعة عشوائية من كل الالعبين المتوفرين في FUT بما في ذلك بطاقات In-Form! امالأ كل مركز لبناء تشكيلتك وتنافس بعدها في منافسة إقصائية مكونة 

من أربع جولت لعب فردي أو اللعب الجماعي عبر الشبكة.

وكلما أنهيت المنافسة في مركز أعلى، كلما كانت المكافآت أكبر.

م اغ ن ت ال
نجاح فريقك في Ultimate Team. على الرغم من أن فريق مرصع بالنجوم يمكن أن يساعدك في التألق على أرضية الملعب،  التناغم من الأمور الأساسية لإ

لكن يجب أيًضا أن تتمتع التشكيلة الخاصة بك بالتناغم الصحيح للوصول إلى أفضل أداء ممكن. وكلما كان التناغم أعلى، كلما أدى فريقك بشكل أفضل أثناء 

المباريات، مما يمنحك فرصة أفضل للفوز في المباريات.

عندما تقوم بعرض التشكيلة النشطة الخاص بك، سيظهر تقييم التناغم لفريقك أعلى الزاوية اليمنى. ضع الالعبين في مراكزهم المفضلة وقم بمطابقة 

تناغم الالعبين في الجنسية والدوري والنادي لتحسين مستوى التناغم لفريقك، حيث تشير الخطوط الخضراء إلى وجود روابط قوية بين الالعبين. 

وبالحصول على المدير الفني المناسب وجلب الولء لناديك، سيكون بمقدورك تحسين التناغم الخاص بك.

بّدل بين لعبيك من شاشة التشكيلة النشطة وأضف لعبين ُجدد من ناديك أو من سوق النتقالت للحصول على التوازن الأمثل لفريقك!
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م اغ ن ت ب ال ي ال أس

جمالية لفريقك بأفضل وجه. تظهر الأسهم إلى  كل لعب في Ultimate Team لديه أسلوب تناغم. اجمع بين أساليب التناغم المكملة لتحسين التكتيكات الإ

جانب السمات التي من المحتمل أن تتأثر بناًء على أساليب تناغم محددة، بالتغيير من الأبيض إلى الأخضر مع تحسن تناغم الالعب الخاص بك. 

تستخدم الأساليب لترقية سمات الالعبين التي ستبقى معهم حتى يتم تطبيق أسلوب جديد. يمكنك العثور على أساليب التناغم في الحزم ومن خالل سوق 

النتقالت.

ود ق ع ال
قبل أن يتمكن الالعبون من التألق على أرضية الملعب، سيكونون بحاجة إلى عقود للعب المباريات. أثناء عرض تشكيلتك النشطة، ميز لعًبا وقم بالوصول إلى 

جراءات، ثم حدد تطبيق عنصر قابل لالستهالك لتطبيق عقد على لعب. حرك الذراع الأيمن للتبديل بين عرض معلومات الحالة وتعرف على العقود  قائمة الإ

المتبقية لكل لعب. من الممكن أن تظهر لك ميزة العناصر القابلة لالستهالك المقترحة التوقيت الذي ستحتاج فيه تطبيق عقد على الالعب.

يبدأ الالعبون الذين يتم العثور عليهم في الحزم بسبعة عقود. لمنحك أفضل بداية، سيأتي كل لعب في حزمة البدء بعقد خاص طويل الأمد )45 مباراة(. 

كل مباراة يلعبها الالعب يستهلك فيها عقًدا واحًدا، لكن إذا كان الالعب بين البدلء أو القائمة الحتياطية للفريق ولم يدخل إلى أرضية الملعب مطلًقا، فلن 

يتم استخدم أي عقد لتلك المباراة.

ة اق ي ل ال
رهاق وستبدأ مستويات اللياقة لديهم في التدني. ولن يؤدي  في الوقت الذي تلعب فيه المباريات بتشكيلتك في FIFA Ultimate Team، سيشعر لعبوك بالإ

صابة في المباراة. الالعبون ممن لديهم مستوى لياقة منخفض بكامل إمكانياتهم، وسيقعون تحت خطر التعرض إلى الإ

جراءات، ثم حدد تطبيق عنصر قابل لالستهالك لتطبيق عنصر لياقة قابل لالستهالك على  أثناء عرض تشكيلتك النشطة، ميز لعًبا وقم بالوصول إلى قائمة الإ

لعب. حرك الذراع الأيمن للتبديل بين عرض معلومات الحالة وتعرف على مستوى اللياقة لكل لعب. يمكن لميزات العناصر القابلة لالستهالك المقترحة أن 

تظهر لك التوقيت الذي ستحتاج فيه إلى تطبيق عنصر لياقة على لعب ما.

والطريقة الأخرى لستعادة مستوى لياقة الالعب، هي وضعه على دكة الحتياط وخارج قائمة الفريق بتشكيلتك. وإذا لم يتم إشراكهم في المباراة، 

فسيستعيد هؤلء الالعبون بعًضا من لياقتهم.

مالحظة: يبدأ الالعبون الذين يتم العثور عليهم في الحزم بلياقة كاملة.

االت ق ت وق االن س
جمالي وتقييم التناغم  سوق النتقالت هو المكان المخصص لشراء العناصر وإدراجها في القائمة وبيعها وكذلك العثور على لعبين جدد لتحسين التقييم الإ

لتشكيلتك. قم بتصفية الالعبين على حسب السم أو الجنسية أو الدوري أو النادي أو الجودة أو المركز أو أسلوب التناغم أو السعر، للعثور بسهولة على 

لعب كرة القدم المثالي الذي سيكمل تشكيلتك النشطة.
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ديدة ج ة ال داي ب ة ال ل رك
اختر نمط ركلة البداية من شاشة اللعب للدخول إلى أرض الملعب مباشرة وواجه أي ناٍد أو منتخب وطني في اللعبة. سيقوم Match Day بتحديث الفرق 

.EA اتصالً بسيرفرات Match Day تلقائًيا بآخر المعلومات والتشكيلة الأساسية، وكذلك تعديل تقييمات الالعبين لتمثل المستويات الأخيرة لهم. يتطلب

FIFA 19 ي ة ف داي ب ة ال ل ي رك د ف دي ج
تقدم ركلة البداية الآن أساليب أكثر للعب أكثر من أي وقت سبق. جرب أنواع المباريات الجديدة الخاصة بنا أدناه:

عندما تسجل، تفقد لعًبا بشكل عشوائي حتى 4 كحد أقصى. البقاء لالأفضل 

تحتسب الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء بهدفين. المسافة البعيدة 

رأسيات وكرات هوائية  ل يتم احتساب الأهداف إل الأهداف التي يتم تسجيلها من كرات رأسية وكرات هوائية ومباشرًة من الكرات الثابتة.

أول من يسجل...  العب مباراة أول من يسجل هدًفا أو هدفين أو ثالثة أهداف؛ حيث يكلف أي خطأ الكثير.

بال أخطاء وبال حالت تسلل! بال قواعد 

سلسلة االأفضل من   قم بإعداد سلسلة الأفضل من 3 أو الأفضل من 5 لتحديد البطل الحقيقي في غرفة المعيشة!

نهائي الكأس  ادخل مباشرًة أحد نهائيات الكؤوس المتعددة. لن يعلم أحد أنك تجاوزت بضع جولت!

حصائيات الجديدة الخاصة بنا، ستتمكن من التنافس لفترة طويلة أثناء الليل لتعرف من الأفضل  بغض النظر عن الطريقة التي تلعب بها، مع ميزة تعقب الإ

!FIFA 19 في
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ة ن ه م ال
يمثل نمط المهنة تجربة غامرة تقدم لك فرصة اللعب في مشوار كروي مستمر. ينقسم نمط المهنة إلى قسمين مختلفين؛ المدير الفني والالعب.

ب الع ة ل ن ه م ط ال م ن
أنشئ لعًبا أو تحكم بالعب كرة قدم محترف معين أثناء اللعب في بطولت الدوري والكؤوس والمسابقات القارية لتحسين مهاراتك لتصل في النهاية إلى 

تمثيل منتخبك الوطني. ستتلقى رسالة إلكترونية في اللعبة من المدير الفني وإدارة فريقك حول توقعاتهم ويمكنك حتى أن تدرب لعبك بالتمرينات لتسريع 

تطوره. يمكنك أيًضا اختيار العتزال ومواصلة مشوارك كمدير فني.

ي ن ف ر ال دي م ل ة ل ن ه م ط ال م ن
دارة. ابحث عن لعبين واعدين وابق الالعبين سعداء وقم بإدارة الميزانية، واتخذ قرارات  تسّلم زمام الأمور المالية لناديك المفضل ونل إعجاب مجلس الإ

مهمة بالنسبة لالعبين والتشكيلة وأنت تشق طريقك مع ناديك إلى القمة. إذا قمت بذلك بشكل جيد، فستحصل على فرصة إدارة منتخب وطني، والتنافس في 

.FIFA World Cup™ البطولت الدولية مثل بطولة

يمكنك الآن كمدير فني تم تعيينه حديًثا اختيار المشاركة في مفاوضات انتقال وعقود فورية وجذابة مع ممثلي ووكالء أندية أخرى. وبدلً من ذلك، يمكنك 

اختيار تفويض عمليات التفاوض من مركز النتقالت الجديد بناًء على توجيهاتك، إذا كنت ل ترغب في أن تكون جزًءا من المباحثات. 

تقدم أيًضا النتقالت في FIFA 19 المكافآت والشروط، مثل رسوم عند البيع والشروط الجزائية والمزيد.

ها هي بعض الأشياء التي يمكنك أن تتوقعها وأنت تتولى زمام الأمور كمدير فني:

بصفتك المدير الفني الذي تم تعيينه حديًثا، ستكون مسؤولً عما هو أكثر من مجرد نجاح فريقك على أرضية  إدارة كاملة للنادي 

دارة في عدة جوانب متعلقة بإدارة نادي كرة القدم. سيتم تكليفك  الملعب؛ سينتظر منك أيًضا أن تتعاون مع الإ

بأهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى في مختلف الفئات، والتي تشمل المهام المالية والرتقاء بالعالمة 

التجارية لناديك وحتى تنمية برنامج تطوير الالعبين الشباب. ستختلف أهمية كل فئة من ناٍد لآخر، لذا احرص على أن 

دارة. تصب تركيزك بشكل خاص على الجانب الأكثر أهمية لنجاح النادي من وجهة نظر الإ
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تدريب الالعب  قم بتدريب لعبيك للتأكد من جاهزيتهم ليوم المباراة. تغطي التمرينات المتنوعة كل الفئات التي يحتاجها لعبوك 

لتحقيق النجاح فوق أرضية الملعب. راقب الخصائص التي يمكن تدريبها لفريقك والتطور الحالي والتطور الممكن.

شبكة انتقاالت عالمية  أرسل الكشافة لدول مختلفة لالستكشاف في الدوريات، وحدد تعليمات الستكشاف لتعثر على لعبين مناسبين 

للمعايير الخاصة بك. ما أن تعثر على الالعبين المطلوبين، عين كشاًفا ليتكفل بعملية مراقبتهم واتخذ القرار الأفضل 

لفريقك.

قوائم الفريق  يمكنك إنشاء تشكيالت متعددة لمباراة اليوم تالئم أي سيناريو تواجهه على أرضية الملعب. يمكنك إنشاء تشكيلة 

تناسب الدوري الذي تلعب فيه أو الكأس المحلية أو الكأس القارية. كل ما عليك هو زيارة لوحة التشكيلة وإعادة تسمية 

تشكيالتك بما يتماشى مع أساليبها وبما يعينك على التذكر حين ترغب في استخدامها!

ارة ه م اب ال ع أل
سقاطية والركالت الحرة والتجاوز. حتى تبرع في تلك  حّسن من مهارات كرة القدم لديك من خالل إتمام تحديات تختبر مناورات خاصة كالتسديدات الإ

القدرات، ستفتح تحديات مهارات لتصبح أسطورة في كل تخصص. قارن نفسك مع أصدقائك وآخرين في لوحات تسجيل أعلى النقاط لتحصل على مزيد من 

التحفيز في الوقت الذي تتقدم فيه خالل المستويات.

تستخدم FIFA 19 تحليل بيئة اللعب لتقديم توصيات مخصصة لألعاب المهارة! تتعرف هذه الميزة الجديدة على مجالت مطلوب تحسينها في طرق اللعب 

 .EATV الخاصة بك، ثم توصي بلعبة مهارة ذات صلة لتحسين قدراتك. يتم تقديم ألعاب المهارات الموصى بها قبل المباريات التي تلعب بدول اتصال وفي

مطلوب اتصال بسيرفرات EA لستالم ألعاب المهارات الموصى بها.

ب دري ت ة ال اح س
تقان مهارات التجاوز والتسديد في مواجهة حراس المرمى أو تدرب على الركالت الحرة  من شاشة اللعب، قم بتحديد ساحة التدريب )تحت ألعاب المهارة( لإ

بالضغط على الزر V أو Z أو C أو X عندما تكون في أرضية التدريب. يمكنك حتى اختيار الالعب الذي تلعب به من خالل شاشة اللعب. 
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ة ك ب ش ر ال ب ع
م واس م ال

تقدم المواسم مباريات مصنفة عبر الشبكة وبيئة اللعب الأكثر تنافسية. وأنت تلعب خالل 10 مباريات في الموسم، حاول أن تربح نقاًطا كافية لتجنب الهبوط 

وتحقيق الصعود إلى الدرجة التالية، أو حتى الفوز بلقب الدرجة. لن يكون هذا سهالً! فالدرجات الأعلى تعني منافسة أقوى وحًدا أدنى أعلى للصعود، لذا ُكن 

مستعداً لتحدي كرة قدم حقيقي.

ة ي اون ع ت م ال واس م ال
تعاون مع صديق في المواسم التعاونية للتغلب على فرق أخرى في اللعب عبر الشبكة لالعبْين ضد لعبْين. يمكنك أن تلعب مواسم منفصلة لكل من 

أصدقائك في مشوارك.

هل هبطت في هذا الموسم؟ الآن لديك صديق لتلقي عليه اللوم!

ة رف ت ح م ة ال دي االأن
انضم إلى ناٍد محترف أو قم بإنشائه للعب مع أصدقائك ولعبي FIFA 19 الآخرين في بيئة اللعب عبر الشبكة.

تنافس في 10 مباريات في الموسم باللعب بناديك وحاول الصعود عبر درجات الدوري. أنشئ لعبك المحترف عبر الشبكة وطور منه بالتنافس في مباريات 

النادي أو الدخول السريع. اللعب الجماعي هو مفتاح النجاح إن أردت إحراز الأهداف والفوز في المباريات وإنشاء أفضل لعب محترف ممكن. 

مباريات الدخول السريع هي بداية رائعة لتطوير لعبك. وعندما تكون مستعًدا للمشاركة، ابحث عن ناٍد في شاشة النادي الموصى به التي يندرج فيها 

الأشخاص الذين يتابعونك وإلى أي ناٍد ينتمون. يمكنك أيضاً أن تنشئ ناديك الخاص وتدعو الأشخاص الذين تتابعهم لالنضمام.

وكمدير فني للنادي، يمكنك الوصول إلى شاشة النتقالت لمراجعة دعوات النادي.

مع تطور لعبك المحترف، راجع إحصاءاتك وتقدمك في قسم لعبي المحترف.

ة ك ب ش ر ال ب ة ع ودي ات ال اري ب م ال
ثبات من الالعب صاحب المهارات الأفضل  قم بدعوة صديق للعب مباراة عبر الشبكة وتابع قدراتك التنافسية من خالل مواسم مكونة من خمس مباريات لإ

فوق أرضية الملعب، واحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خالل المباريات الخمس لرفع كأس البطولة. أبِق على اشتعال المنافسة مع الموسم الجديد في 

الوقت الذي تحاول فيه الدفاع عن لقبك أو سلبه من أصدقائك.
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دة؟ اع س م ل ة ل اج ح ب
يكّرس فريق تجربة العمالء في شركة EA جهودهم لضمان حصولكم على أقصى فائدة ومتعة من اللعبة، في أي وقت وفي أي مكان. إن خبراء الألعاب لدينا 

نترنت، أم في المنتديات الجتماعية، أم من خالل الدردشة، أم عبر الهاتف. موجودون دائًما ومستعّدون لتقديم المساعدة إليكم، سواء عبر الإ

نترنت  ◼  الدعم عبر االإ

لكتروني على  للوصول الفوري إلى جميع الأسئلة المتداولة ومقالت المساعدة لدينا، يرجى زيارة الموقع الإ

 help.ea.com/ar. إننا نقوم بتحديث هذا الموقع بصفة يومية؛ لذا يمكنكم التحقق هناك من أحدث المشكالت والحلول.

 الدعم عبر الهاتف  ◼

ثنين إلى السبت من 9 صباحاً إلى 9 مساًء بتوقيت جرينتش، من خالل التصال  تتوافر المساعدة أيضاً 6 أيام في الأسبوع من الإ

  بنا على رقم الهاتف 1818 203014 44+ 

)يتم احتساب تكلفة المكالمات وفقاً لتعرفة المكالمات الدولية، يرجى استشارة مزّود خدمة التصال في منطقتك لمزيد من المعلومات(.

 الدعم عبر تويتر وفيسبوك  ◼

 تحتاج إلى معلومة سريعة؟ تواصل معنا على حساب تويتر https://twitter.com/EAhelp، أو ضع استفسارك في

  https://www.facebook.com/EAHelpHub/حيث يتواجد خبراء اللعبة عبر الشبكة والمستعدون للمساعدة.

تحتاج إلى اتصال مع إنترنت، وحساب فيسبوك وتويتر للوصول إلى هذه الخاصية. يجب أن يتجاوز عمرك 13 عاماً للتسجيل في حساب فيسبوك.

http://help.ea.com/ar
https://twitter.com/EAhelp
https://www.facebook.com/EAHelpHub/
https://www.facebook.com/EAHelpHub/
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