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تسمح لك لعبة  FIFA 20على الكمبيوتر بلعب اللعبة على مجموعة من أجهزة التحكم المتنوعة .للحصول على
أفضل تجربة ،نوصي باستخدام وحدة تحكم  Xbox Oneالالسلكية .تفترض وسائل التحكم المدرجة أدناه
والمذكورة في هذا الكتيب أنك تستخدم وحدة تحكم  Xbox Oneالالسلكية .إذا كنت تستخدم وحدة تحكم
مختلفة ،فيرجى كذلك مالحظة أنه بإمكانك ضمن تطبيق تشغيل  FIFAالتحويل بين أ
اليقونات الرقمية والتي
أ
على نمط  ، ، ، عبر اختيار إعدادات اللعبة > أزرار اليقونات .إن كنت تلعب مستخدماً لوحة
المفاتيح ،أو لوحة المفاتيح والماوس ،فإن لعبة  FIFA 20على الكمبيوتر الشخصي تسمح لك أيضاً بمشاهدة
رموز/مفاتيح لوحة المفاتيح داخل اللعبة .يتم تعريف ذلك حين تشغّ ل اللعبة وتصل إلى الشاشة التي تعرض:
“اضغط على  STARTأو  .”SPACEيحدد ذلك جهاز التحكم االفتراضي لك .إذا كان لديك وحدة تحكم Xbox
 Oneالسلكية وقمت بالضغط على زر القائمة في هذه المرحلة ،فسترى رموز أ
الزرار التي قمت بتحديدها في
شاشة تشغيل  FIFAالتي تم ذكرها مسبقاً .إذا ضغطت على  SPACEBARفي هذه الشاشة ،فستشاهد رموز
لوحة المفاتيح تُعرض بشكل متتالي.
أثناء تعديل تعيينات التحكم داخل اللعبة ،تذكر أن أي جهاز تتقدم باختياره لدخول شاشات إعدادات وحدة
التحكم ،سيكون الجهاز الذي تسمح لك اللعبة بتعديل تعيينات التحكم الخاصة به .فعلى سبيل المثال ،قد
تكون حددت الجهاز االفتراضي كوحدة تحكم ،لكن إذا ضغطت على  ENTERللوصول إلى إعدادات التحكم،
فستعرض اللعبة شاشات تخص إعدادات تحكم لوحة المفاتيح والماوس .يمكنك كذلك التنقل بين الماوس
ولوحة المفاتيح سوية ولوحة المفاتيح وحدها كجهاز التحكم في شاشة إعدادات التحكم.
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التحكم مستخدماً لوحة المفاتيح والماوس

يمكنك في لعبة  FIFA 20استخدام لوحة المفاتيح والماوس للعب اللعبة .سيتيح هذا التصميم الجديد
لمستخدمي لوحة المفاتيح اختبار خصائص في اللعبة مثل حركات المهارات وتحديد مناطق خالية للكرات
البينية وإنشاء مسارات النطالقة زمالئك في الفريق ومراقبة العب في الدفاع.
مالحظة :هذه هي خيارات التحكم الكالسيكية االفتراضية .متاح أيضاً الزر البديل واستخدام زرين .يمكنك
تخصيص تعيينات المفاتيح لتقوم بإجراءات عبر اختيار المفتاح الذي تريد تعديله والضغط على زر .ENTER
الزرار التالية الخاصة بلوحة المفاتيح والماوس ستكون ثابتة وال يمكن تغييرها :زر الماوس أ
إال أن أ
اليسر ،زر
أ
الماوس اليمن ،عجلة التمرير ،الماوس والمفتاح .R

الهجوم
كرة بينية
تمريرة عالية  /عرضية  /رأسية
تسديدة  /كرة هوائية  /رأسية
تمريرة قصيرة  /رأسية
حركة الالعب
باليقاع
التحكم إ
الركض
ركض زميل في الفريق
ركض الالعب  /المعدل
التسديدة البارعة  /المعدل
عرض تكتيكات الهجوم
تغيير خطة اللعب
عرض التكتيكات الدفاعية
حركات المهارات
إيقاف مؤقت
مساعدة

A
S
أ
النقر بزر الماوس اليسر
النقر بزر الماوس أ
اليمن
الماوس
الماوس (حرك المؤشر بالقرب من الالعب الذي
تتحكم فيه)
الماوس (حرك المؤشر بعيداً عن الالعب الذي
تتحكم به)
(وجه المؤشر إلى زميل في الفريق،
مفتاح  + Rالماوس ّ
واستمر بالضغط على  ،Rثم حرك المؤشر في مسار
الركض الذي تريده)
مفتاح  SHIFTأ
اليسر
D
السهم أ
للعلى
السهم لليسار /السهم لليمين
السهم أ
للسفل
عجلة التمرير
ESC
F
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الدفاع
المزاحمة
الركض
تغيير الالعب
مراقبة العب
عرقلة (ضغط أو سحب)
محاصرة
توكيل المحاصرة لزميل في الفريق
تدخل بالزحلقة
اندفاع حارس المرمى
عرض تكتيكات الهجوم
تغيير خطة اللعب
عرض التكتيكات الدفاعية
إيقاف مؤقت
تعليمات  /التحكم بحارس المرمى

( Wضغط مستمر)
الماوس (حرك المؤشر بعيداً عن الالعب الذي
تتحكم به)
مفتاح  SHIFTأ
اليسر
(وجه المؤشر على العب خصم)
 + Rالماوس ّ
أ
النقر بزر الماوس اليسر
النقر بزر الماوس أ
اليمن
D
S
( Aضغط مستمر)
السهم أ
للعلى
السهم لليسار /السهم لليمين
السهم أ
للسفل
ESC
F
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خيارات التحكم الكاملة

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

حركة

تحريك الالعب
أ
اللمسة أ
الولى /دفع الكرة إلى المام

^C+

ركض

^ (ضغط مستمر)

التوقف ومواجهة المرمى

( Lإفالت) _ +

حجب الكرة  /مزاحمة

( wضغط مستمر)

مراوغة جانبية

L

_L+

مراوغة جانبية (زاوية التركيز أ
المامية)

_L+z+

حركات المهارة

C

حركات مهارة بسيطة ( VOLTA FOOTBALLفقط)

L+^+w

نقرات بسيطة ( VOLTA FOOTBALLفقط)

L+h

استهزاء ( VOLTA FOOTBALLفقط)

( Lإفالت) ( ^ +ضغط مستمر)

إيقاف الكرة

( Lإفالت) ^ +

احتكاك (الكرة في الهواء)

w
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الهجوم (البسيط)

تمريرة أرضية  /رأسية

A

تمريرة عالية  /عرضية  /رأسية

X

تمريرة بينية

Y

تسديدة  /هوائية  /رأسية

B

توقيت التسديدة

( B + Bفي التوقيت المناسب)

تسديدة إسقاطية

_B+

تسديدة بارعة
أ
تسديدة منخفضة  /رأسية إلى السفل

B +z
_B+z+

تسديدة تمويهية

 ،Bثم L + A

تمريرة تمويهية

 ،Xثم L + A

تمريرة بينية ملتفة

Y+z
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الهجوم (المتقدم)
حماية الكرة

w

تمريرة أرضية مرفوعة

A+A

تمريرة بينية أرضية مرفوعة

Y+Y

تمريرة بينية عالية

_Y+

تمريرة بينية عالية موجهة

_Y+z+

تمريرة عالية  /عرضية موجهة

X+z

كرة عالية  /عرضية

_X+

عرضية منخفضة

X+X

ركض زميل

_

طلب الدعم

z

إلغاء

^+w

تمريرة فاخرة

A+w

تسديدة فاخرة

B+w

كرة عالية فاخرة

X+w

تمريرة أرضية موجهة

A+z

ترك الكرة تنطلق

( zضغط مستمر) ( L +بعيداً عن الكرة)

تمويه التمريرة

( Lإفالت) ( z +ضغط مستمر)

مراوغة بطيئة
نقرة أ
للعلى للعب كرة هوائية

L+^+w
h

لمسة أولى مموهة

( zضغط مستمر) ( L +في اتجاه الكرة)

إعداد لمسة

( C +zضغط مستمر في االتجاه)

التمرير واالنطالق

_A+
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التكتيكات

عرض تكتيكات الهجوم

m

الدخول إلى منطقة الجزاء
هجوم أ
الظهرة

m ،m
s ،m

التشبث بالخط الجانبي

o ،m

مهاجم إضافي

q ،m

عرض التكتيكات الدفاعية

q

عودة المهاجم إلى الخلف

m ،q

ضغط الفريق

s ،q

تكتل في منطقة الكرة

o ،q

مصيدة التسلل

q ،q

تغيير الذهنية ( VOLTA FOOTBALLفقط)

o/s

تغيير خطة اللعب

o/s

تبديالت سريعة

^

تغيير الالعب

_

تغيير الالعب (يدوي)

C

دفع أو جذب (أثناء المطاردة)

B

جذب ومسك

( Bضغط مستمر)

تدخل

B

الدفاع

تدخل عنيف

( Bضغط مستمر)

تشتيت الكرة

B

تدخل بالزحلقة

X

تدخل عنيف ( VOLTA FOOTBALLفقط)

X

سريعا (بعد التدخل بالزحلقة)
النهوض
ً

X

محاصرة

( Aضغط مستمر)

توكيل المحاصرة لزميل في الفريق

( zضغط مستمر)

مزاحمة  /قبض ومسك

( wضغط مستمر)

المزاحمة ركضاً

( wضغط مستمر) ( ^ +ضغط مستمر)

اندفاع حارس المرمى

Y

اعتراض العرضيات بحارس المرمى

( Y + Yضغط مستمر)

التحم بالمنافس الذي يحجب الكرة

( L + wنحو الالعب المراوغ)
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حارس المرمى
ركلة حارس

X/B

رمية  /تمريرة

A

إفالت الكرة

Y

التقاط الكرة

z

تبديل إلى حارس المرمى

زر العرض

رمية موجهة

A+z

ركلة موجهة

X+z

تحريك حارس المرمى

( hضغط مستمر) C +

تغطية القائم البعيد

( hضغط مستمر)

ركالت حرة (بسيطة)
اختيار منفذ الركلة

^

إضافة منفذ ركلة إضافي

w/z

تصويب

L

تحريك منفذ الركلة

C

تمريرة أرضية

A

تمريرة عالية  /عرضية

X

تسديدة مقوسة

 Bأو H

تسديدة موجهة

_B+

تطبيق تقويس أثناء االنطالق



توقيت التسديدة

B+B

قفز الجدار

Y

اندفاع الجدار

A

تحريك الجدار

^/w

تحريك حارس المرمى

B/X
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الركالت الحرة (المتقدمة)
استدعاء منفذ ركلة ثاني

w

تسديدة مقوسة من منفذ الركلة الثاني

B+w

تمريرة على عرض الملعب من منفذ الركلة الثاني

A+w

كرة إسقاطية على عرض الملعب من منفذ الركلة الثاني

X+w

تمويه الركض فوق الكرة من منفذ الركلة الثاني

A ،B + w

استدعاء منفذ ركلة ثالث

z

تسديدة مقوسة من منفذ الركلة الثالث

B+z

تمويه الركض فوق الكرة من منفذ الركلة الثالث
طلب اقتراب من الكرة
(عندما يكون اللعب على عرض الملعب غير ممكن)

A ،B + z
z

الضربات الركنية ورميات التماس
عرضيات عالية من الضربات الركنية

X

تمرير الضربة الركنية

A

تصويب الركلة

L

تطبيق قوة الركلة

X

طلب اقتراب من الكرة (ضربة ركنية)

z

التحرك على طول الخط (رمية تماس)

L

رمية تماس قصيرة

A

رمية تماس طويلة

( Aضغط مستمر) X /

رمية تماس قصيرة (يدوي)

Y

رمية تمويهية

A+X

تشغيل/إيقاف مؤشر التصويب

m

عرض تكتيكات الضربة الركنية

q

انطالقة على القائم البعيد

m+q

انطالقة على حدود منطقة الجزاء

s+q

الحاطة بحارس المرمى
إ

o+q

انطالقة على القائم القريب

q+q
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ركالت الجزاء
تسديد

B

تصويب

L

تعديل المركز

C

خطوات متأنية َ /عدو بطيء

w

ركض

^

تشغيل/إيقاف مؤشر التصويب

m

اختيار منفذ الركلة

^

تسديدة بارعة

B+z

تسديدة إسقاطية

_B+

ارتماء حارس المرمى

C

حركة حارس المرمى

O/S

إيماءات حارس المرمى

A/B/Y/X

كن محترفاً :العب (الهجوم بدون الكرة)
طلب التمرير

A

طلب أو اقتراح تمريرة بينية

Y

اقتراح تسديدة

B

طلب تمريرة أرضية موجهة

A+z

طلب تمريرة بينية ملتفة

Y+z

طلب تمريرة بينية مرفوعة

_Y+

طلب تمريرة بينية ملتفة مرفوعة

_ Y +z +

طلب عرضية

X

طلب عرضية أرضية

X+z

طلب عرضية عالية

_X+
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كن محترفاً :حارس المرمى (الهجوم دون الكرة)
طلب أو اقتراح تمريرة

A

اقتراح كرة بينية

Y

اقتراح عرضية

X

اقتراح تسديدة

B

تبديل هدف الكاميرا

زر العرض

كن محترفاً :حارس المرمى (دافع عن منطقة جزائك)
ارتماء

C

تمركز تلقائي

_ (ضغط مستمر)

محاصرة بالمدافع الثاني

( zضغط مستمر)

تبديل هدف الكاميرا

زر العرض
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حركات المهارة

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

حركات لالعب نجمة واحدة
التالعب بالكرة (أثناء الوقوف)

( z + wنقر)

التظاهر بتحريك القدم (أثناء الوقوف)

( zضغط مستمر)

تسديدة تمويهية لفتح المجال نحو اليسار

_ (ضغط مستمر) T +A + B / X +

تسديدة تمويهية لفتح المجال نحو اليمين
نقرة أ
للعلى للعب كرة هوائية

_ (ضغط مستمر) N +A + B / X +
h

حركات لالعب نجمتين

تمويه بالجسد إلى اليسار

( Jنقرة سريعة)

تمويه بالجسد إلى اليمين

( Fنقرة سريعة)

تمويه بخطوة إلى اليسار

J ،K ،D

تمويه بخطوة إلى اليمين

F ،E ،D

تمويه بخطوة معكوسة إلى اليسار

D ،K ،J

تمويه بخطوة معكوسة إلى اليمين

D ،E ،F

دحرجة الكرة إلى اليسار

( Jضغط مستمر)

دحرجة الكرة إلى اليمين

( Fضغط مستمر)

سحب للخلف

( Q + zضغط مستمر في اتجاه الخروج)

حركات لالعب  3نجوم
نقرة بالكعب

( H ،Dنقرة سريعة)

روليت لليسار

J ،K ،D ،E ،F ،G ،H

روليت لليمين

F ،E ،D ،K ،J ،I ،H

تمويه لليسار والذهاب لليمين

F ،G ،H ،I ،J

تمويه لليمين والذهاب لليسار

J ،I ،H ،G ،F
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حركات لالعب  4نجوم

قفز بالكرة (أثناء الوقوف)

( wضغط مستمر) h +

نقرة من كعب إلى كعب

( H ،Dنقرة سريعة)

حركة قوس قزح مبسطة

( D ،D ،Hنقرة سريعة)

مراوغة لليسار والخروج إلى اليمين

F ،G ،H ،I ،J

مراوغة لليمين والخروج إلى اليسار

J ،I ،H ،G ،F

دوران لليسار

( I ،Iنقرة سريعة)

دوران لليمين

( G ،Gنقرة سريعة)

التوقف وااللتفاف لليسار (أثناء الركض)

( J ،Dنقرة سريعة)

التوقف وااللتفاف لليمين (أثناء الركض)

( F ،Dنقرة سريعة)

دحرجة الكرة مع القطع نحو اليسار

( Fضغط مستمر)S ،

دحرجة الكرة مع القطع نحو اليمين

( Jضغط مستمر)O ،

تمريرة تمويهية (أثناء الوقوف)

^ (ضغط مستمر) A + B / X +

تمريرة تمويهية وخروج لليسار (أثناء الوقوف)

^ (ضغط مستمر) T +A + B / X +

تمريرة تمويهية وخروج لليمين (أثناء الوقوف)

^ (ضغط مستمر) N +A + B / X +

التفاف بنقرة الكعب

( zضغط مستمر) ( H ،D +نقرة سريعة)

رفعة بالكعب لليسار (أثناء الركض)

( wضغط مستمر) S + A + B / X +

رفعة بالكعب لليمين (أثناء الركض)

( wضغط مستمر) O + A + B / X +

تغيير المسار لليسار

_ (ضغط مستمر) ( J +ضغط مستمر)

تغيير المسار لليمين

_ (ضغط مستمر) ( F +ضغط مستمر)

روليت لليسار من ثالث لمسات

( wضغط مستمر) J ،H +

روليت لليمين من ثالث لمسات

( wضغط مستمر) F ،H +

سحب للخلف ودوران لليسار

( J ،Hنقرة سريعة)

سحب للخلف ودوران لليمين

( F ،Hنقرة سريعة)
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حركات لالعب  5نجوم
حركة إالستيكو

J ،I ،H ،G ،F

حركة إالستيكو معكوسة

F ،G ،H ،I ،J

حركات دحرجة سريعة للكرة (أثناء الوقوف)

( Hضغط مستمر)

حركة قوس قزح متقدمة

( Hنقرة سريعة)( D ،ضغط مستمر)( D ،نقرة سريعة)

حركة أبراكادابرا

F ،G ،H ،I ،J ،I ،H

حركة إالستيكو ثالثية

J ،I ،H ،G ،F ،G ،H

دحرجة الكرة ونقرها نحو اليسار

( Fضغط مستمر)( D ،نقرة سريعة)

دحرجة الكرة ونقرها نحو اليمين

( Jضغط مستمر)( D ،نقرة سريعة)

نقرة القبعة المكسيكية (أثناء الوقوف)

( H ،D ،Dنقرة سريعة)

التفاف ودوران لليسار

( J ،Dنقرة سريعة)

التفاف ودوران لليمين

( F ،Dنقرة سريعة)
( Jضغط مستمر)( F ،نقرة سريعة)  L +باتجاه
الخروج
( Fضغط مستمر)( J ،نقرة سريعة)  L +باتجاه
الخروج
Q+A+B/X+w

دحرجة الكرة والتمويه لليسار (أثناء الوقوف)
دحرجة الكرة والتمويه لليمين (أثناء الوقوف)
خدعة رابونا (أثناء الجري البطيء)
حركة إالستيكو خاطفة لليسار

( zضغط مستمر) J ،H ،F +

حركة إالستيكو خاطفة لليمين

( zضغط مستمر) F ،H ،J +
( zضغط مستمر) ( D +نقرة سريعة)( J ،نقرة
سريعة)
( zضغط مستمر) ( D +نقرة سريعة)( F ،نقرة
سريعة)
( Dضغط مستمر)
_ (ضغط مستمر) ( D +نقرة سريعة)( J ،نقرة
سريعة)
_ (ضغط مستمر) ( D +نقرة سريعة)( F ،نقرة
سريعة)

نقرة دوران لليسار
نقرة دوران لليمين
تمرير الكرة من أعلى المنافس
العصار بدوران لليسار
حركة إ
العصار بدوران لليمين
حركة إ
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حيل مراوغة  5نجوم

نقرة أ
للعلى بوجه القدم

( z + wضغط مستمر)

نقرة القبعة المكسيكية إلى الخلف

( Q + z + wضغط مستمر)

نقرة القبعة المكسيكية إلى اليسار

( S +z + wضغط مستمر)

نقرة القبعة المكسيكية إلى اليمين

( O +z + wضغط مستمر)

حركة حول العالم

( wضغط مستمر) G ،F ،E ،D ،K ،J ،I ،H +

I ،J ،K ،D ،E ،F ،G ،H /

حركة إالستيكو في الهواء

( wضغط مستمر) ( J ،F +نقرة سريعة)

حركة إالستيكو معكوسة في الهواء
نقرة أ
للعلى للعب كرة هوائية

( wضغط مستمر) ( F ،J +نقرة سريعة)

نقرة بالصدر
حركة حول العالم مزدوجة

( Mضغط مستمر)
( wضغط مستمر) ( j +نقر)،
( hنقر ثالث مرات)
( wضغط مستمر) + F ،E ،D ،K ،J ،I ،H +
( Dنقرة سريعة)

في هذا العام في FIFA

هذا العام ،ألق نظرة على  ،VOLTA FOOTBALLبيتنا الجديد لكرة قدم الشوارع .العب في مباريات ذات
الزقة حول العالم باستخدام أ
السطح وفي أ
نطاق صغير وإيقاع سريع على أ
الفاتار الخاص بك .ويمكنك من
خالل هزيمة الفرق استقدام العبيهم إلى تشكيلتك الخاصة؛ وسيمكنك في مباريات التحدي استقدام الالعبين
أساطير الشارع.
في مهام الموسم ،نمطنا الجديد كليا في  ،FUTكل مباراة تحدث فارقاً ألهدافك السنوية قصيرة وطويلة أ
المد.
ً
تشتمل هذه المهام على مجموعة واسعة من تحديات بيئة اللعب ،بما فيها أ
الوقات المحددة الجديدة للمهام
من ساعة إلى سنة .يمكن جمع المهام مع بعضها البعض ،مما يجعلها مربحة أكثر وتحرر أنوا ًعا جديدة من
المكافآت.
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تمكّن الميزة الجديدة كليا في أ
الندية المحترفة الالعبين من إعداد مباريات تدريبية ضد فرق الذكاء االصطناعي!
ً
اختر مستوى صعوبة الذكاء االصطناعي والتكتيكات الخاصة به (االستحواذ ،الكرة الطويلة ،الضغط العالي ،وما
شابه) .لمنحك سيناريو التدريب المثالي.
جديدا للمعنويات وستتخذ قرارات مصيرية بشأن المشوار المهني من خالل
نظاما
ً
وفي نمط المهنة ،ستدير ً
وبالضافة إلى ذلك ،منحنا تصاميم خاصة لواجهة
المؤتمرات الصحفية ومحادثات الالعبين التفاعلية .إ
المستخدم خاصة بالدوري الذي تختار اللعب به!
النماط (للغة العربية) .يمكنك منح أ
الن المعلق فارس عوض في معظم أ
يظهر آ
الولوية لتعليقه في إعدادات
الصوت.

بدء اللعبة
ادخل إلى أرضية الملعب

استعد لتجربة لعبة كرة القدم الواقعية في .FIFA 20

مدرب  FIFAلالعبين الجدد
جديدا على لعبة  ،FIFA 20فجرب مدرب  .FIFAستساعدك الرسائل الفورية التي تظهر على
إذا كنت
ً
الشاشة في التعلم السريع ألساسيات التمرير والتدخل ولعب العرضيات والتسديد.
اليقاف
إذا كنت ترغب في الخروج من مباراة المقدمة االفتتاحية ،فاضغط على زر العرض للوصول إلى قائمة إ
المؤقت للعبة 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 العبي الذكاء
االصطناعي القابلين للتكيف على مستوى الالعب.
إذا أكملت مباراة المقدمة كالعب جديد أو كالعب عائد من  FIFAسابقة ،اللعبة ستقترح درجة الصعوبة
المناسبة لك ،وسوف تستطيع اختيار ناديك المفضل قبل الوصول لقائمة  FIFA 20الرئيسية.
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اختر ناديك ومستوى الصعوبة وإعدادات التحكم

عند قيامك بتسجيل الدخول إلى سيرفرات  ،EAستحدد فريقك المفضل ومستوى الصعوبة وإعدادات التحكم.
يظهر شعار ناديك المفضل إلى جوار اسمك في  EA SPORTS™ Football Clubليعرف جميع أصدقائك الذين
يلعبون  FIFA 20الفريق الذي تشجعه.

تواصل مع EA SPORTS Football Club

ابق على تواصل مع فريقك المفضل في  .FIFA 20إذا اخترت التواصل مع ناديك المفضل من خالل EA
 ،SPORTS Football Clubفستتمتع بالوصول إلى أخبار النادي وعروضه الترويجية.

اكسب المكافآت مقابل خبراتك السابقة في لعبة .FIFA

الصدارات
سيتم نقل مستوى  EA SPORTS Football Clubوخبرتك وأرصدة نادي كرة القدم ( )FCCمن إ
أيضا على مكافآت على التقدم السابق الذي حققته في أنماط FIFA
السابقة للعبة  FIFAإلى  .FIFA 20وستحصل ً
 19مثل نمط  Ultimate Teamونمط المهنة والمواسم عبر الشبكة.

لعب اللعبة
القائمة الرئيسية

الشاشة الرئيسية
اللعب

اللعب عبر الشبكة
تخصيص

تمتع بوصول سريع إلى آخر أنماط اللعب التي قمت بلعبها ،وكذلك أخبار .FIFA
تعمق في العديد من أنماط اللعب المتوفرة في  ،FIFA 20والتي تشتمل على
 VOLTA FOOTBALLونمط المهنة والبطوالت ونمط .Ultimate Team
انتقل إلى أنماط اللعب عبر الشبكة مثل المواسم أ
والندية المحترفة والمباريات
الودية عبر الشبكة.

العدادات وراجع
قم بتحسين تجربة  FIFA 20الخاصة بك من هنا .قم بضبط إ
خيارات التحكم وقم بتحرير الفرق الخاصة بك وقم حتى بتخصيص قائمة
الموسيقى الخاصة بك في شاشات أغاني ™ EA SPORTSو .VOLTA
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EA SPORTS Football Club
طوال اللعبة ،يمكنك الوصول إلى ) EA SPORTS Football Club (EASFCمن عنصر واجهة المستخدم
الذي يقع في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة .يعرض عنصر الواجهة  EASFCمستوى 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  hللوصول لـ .EASFC
الالعب الذي
تتحكم فيه

شاشة اللعب

الوقت
ا لنتيجة

الرادار

تحضيرات المباراة

العدادات .اختر مدة الشوط
قبل التوجه إلى أرضية الملعب ،يمكنك تخصيص إعدادات المباراة من شاشة إ
بالضافة إلى الكثير من التفاصيل
لمبارياتك ومستوى الصعوبة وظروف المباراة والكرة التي تريد استخدامها ،إ
أ
كالصابات وحاالت التسلل ،لضبط
الخرى .يمكنك كذلك التبديل بين تفعيل أو إبطال عمل قواعد اللعبة ،إ
مدى الواقعية الذي تريده في المباريات .هناك كذلك إعدادات لمؤشرات الالعب والرادار مثل ألوان مختلفة
وخيارات حجم مختلفة ألصحاب االعتالالت البصرية.
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تلميحات الكاميرا
ال تتجاهل إعدادات الكاميرا في قائمة إعدادات المباراة! في كل نوع من المباريات هناك خيار كاميرا
قابل للتخصيص مع تسع كاميرات يمكنك االختيار منها .تسمح لك هذه الخيارات بعرض أرضية الملعب
وتجربة كل مباراة من المنظور الذي يناسبك.

إدارة الفريق

جاهزا للمباراة التالية .قم بإنشاء تشكيلتك واضبط الخطط
من هذا الخيار يمكنك إعداد فريقك ،حتى يكون
ً
أ
العداد
وقم بتخصيص الدوار وإدارة التكتيكات .يمكنك أيضاً حفظ عدة قوائم فرق ،مما يتيح لك تحديد إ
المالئم سريعاً الستغالل نقطة ضعف خصمك أو إراحة نجوم فريقك للمباريات المستقبلية .اعمل على خطة
اللعب الخاصة بك قبل ركلة البداية ،حتى يكون لديك استراتيجية مواجهة ألي شيء يعده الخصم ضدك.

الحفظ والتحميل
العدادات الخاصة بك
تستخدم لعبة  FIFA 20خاصية الحفظ التلقائي التي تحفظ تقدمك وأحدث إ
تلقائياً .ال تقم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي أثناء ظهور رمز الحفظ التلقائي ،وإال ستفقد كل
المعلومات غير المحفوظة.

VOLTA FOOTBALL

الصلية والبداع أ
تعيد  EA SPORTS VOLTA FOOTBALLكرة القدم إلى الشوارع لتمثيل الثقافة أ
والسلوب
إ
أ
الصليين للعبة ذات النطاق الصغير .ابن شخصيتك وعبر عن أسلوبك والعب أشكاال ً مختلفة من كرة القدم
الحرة في بيئات في جميع أنحاء العالم.

بيئة لعب VOLTA

عبر عن أدائك من خالل نظام جديد تماماً لبيئة اللعب القائمة على واقعية كرة القدم .مستلهم من طريقة
الصلية ذات النطاق الصغير التي تقام في الشوارع أ
اللعب أ
والقفاص وصاالت كرة القدم حول العالم ،تقدم
لك VOLTA FOOTBALLأدوات جديدة لكي تغمر نفسك في انسيابية الشارع :نقرات مبسطة وحركات مهارية،
رسوم متحركة جديدة وبارعة ويمكنك أيضاً استخدام الجدار كزميل في الفريق.
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الالعب

تقدم لك  VOLTA FOOTBALLطرقًا ال حصر لها لتخصيص العبك ،من أول المالبس وقصات الشعر والوشوم،
إلى الحركات االحتفالية التعبيرية في اللعبة .أنشئ العبك كذكر أو أنثى وقم باستعراضه عبر مجموعة متنوعة
من أنماط لعب VOLTA FOOTBALL؛ وكلما تقدمت في  ،VOLTA FOOTBALLستتمكن من تحرير المزيد من
أدوات التخصيص.

المواقع

 VOLTA FOOTBALLتبث الحياة في مالعب كرة القدم العالمية .من أ
مرورا بقفص في
الزقة في أمستردام
ً
منطقة سكنية بلندن إلى سطح مبنى في طوكيو ،يتيح نمط  VOLTA FOOTBALLلالعبين االستمتاع بالتجربة
المحلية من شتى البقاع حول العالم.

أنواع المباريات

يقع التخصيص في صميم  .VOLTA FOOTBALLالعب  3ضد  3اندفاع (بال حراس مرمى) أو  4ضد  4أو  4ضد
 4اندفاع (بال حراس مرمى) أو  5ضد  5أو كرة قدم الصاالت للمحترفين ،ويمكنك عمل المزيد من التخصيص
للعبتك من خالل ساحات وبيئات مختلفة ،بحوائط أو بدون.

أ
النماط

ركلة بداية VOLTA

قم بإعادة فريقك االحترافي المفضل إلى الشوارع .العب مباريات  PSGضد
 Olympique Lyonnaisفي باريس أو ديربي مدريد في شوارع إسبانيا أو Chelsea
ضد  Spursفي قفص بلندن.

جولة VOLTA

قم ببناء فريق  VOLTA FOOTBALLالخاص بك باللعب عبر مباريات اللعب الفردي
ضد التشكيالت التي تم إنشاؤها من قبل المجتمع في أشكال مباريات ومواقع
العبا من الفريق المنافس لبناء مهارة
مختلفة .بعد كل انتصار ،يمكنك أن تستقدم ً
وتناغم تشكيلتك.
أ
انطلق مع العبك من خالل تجربة قائمة على الحوارات لمواجهة الساطير العالمية

دوري VOLTA

العب عبر الصعود والهبوط مع دوري  .VOLTAيضع هذا الشكل الجديد لالعب
ضد العب فريقك ضد فرق أخرى عبر الشبكة ،حيث تقود االنتصارات إلى الصعود
لدرجات أعلى.

قصة VOLTA

لكرة قدم الشارع .اربح المكافآت وخصص العبك واستقدم العبين إلى تشكيلتك
وابلغ ذروة أ
الحداث في بطوالت  VOLTAالعالمية في بوينس آيرس.
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)FIFA Ultimate Team (FUT

ابن تشكيلة أحالمك في  ،FIFA Ultimate Teamالنمط أ
الكثر شعبية في  .FIFAسيقوم نمط  FUTطوال فترة
أ
الموسم بتوصيل الجماهير بعالم كرة القدم بمحتوى متأثر مباشرة بالداء الرياضي الذي يقدم على أرض
الواقع.

مهام الموسم

في مهام الموسم ،نمطنا الجديد كليا ،كل مباراة تحدث فارقاً ألهدافك السنوية قصيرة وطويلة أ
المد .تقدم
ً
هذه المهام مجموعة واسعة من تحديات بيئة اللعب ،بما فيها أ
الوقات المحددة الجديدة للمهام من ساعة إلى
سنة .يمكن جمع المهام مع بعضها البعض ،مما يجعلها مربحة أكثر وتحرر أنوا ًعا جديدة من المكافآت.
أنواع المهام الجديدة تتضمن:
مهام الموسم هي مهام مجمعة يتم تحديثها شهرياً .من خالل استكمال التحديات
مهام الموسم
تربح نقاط الخبرة ،مما يزيد من تقدمك في درجات الموسم ويمنحك مكافآت
أفضل.
أ
النجازات في تاريخ نادي FUT
النجاز
النجاز هي مهام طويلة المد تمنح لحظات إ
مهام إ
مهام إ
الخاص بك.
مهام التأسيس

مهام التأسيس تساعد الالعبين الجدد على بدء رحلة  FUTالخاصة بهم بمهام
متمركزة حول بناء وتأسيس نادي  FUTجديد.
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أيقونات

أنشئ تشكيلتك المثالية من نجوم الماضي والحاضر عبر أيقونات  .FUTتحتوي كل أيقونة على ثالث عصور
مستقلة تعبر عن المراحل المختلفة لمشواره المهني ،بالضافة إلى لحظات أ
اليقونة الخاصة التي تسجل إحدى
إ
لقطات أدائه االستثنائي .توجد  89أيقونة ،تشمل العبين أساطير مثل  Zinedine Zidaneو  Kakáو Didier
 Drogbaو .Andrea Pirlo

وديات FUT

وديات  FUTهي مكان القواعد الخاصة ،حيث تقوم بتوصيل الالعبين بأصدقائهم وبمجتمع  FUTعبر مجموعة
الصابات أو العقود ،وبدون الخوف
من القواعد الجديدة والعائدة .جرب مع فريقك بدون الحاجة إلى إدارة إ
من التأثير على معدالت الفوز/الخسارة الخاصة بك!
يقع اللعب االجتماعي في قلب أ
النماط التنافسية والتعاونية لوديات :FUT
تنافس مع فرق مكونة من أربعة مع أصدقائك أو مع الذكاء االصطناعي بالقواعد
لعب منزلي
العادية أو الخاصة .يستطيع الفريق المنافس أن يكون أحد تشكيالت أصدقائك أو
فريق أ
السبوع في  FUTأو فريق مجتمع.
العب عبر الشبكة
العب ضد صديق

عشوائيا من مجتمع  FUTفي مباراة فردية عبر الشبكة بالقواعد العادية
عضوا
واجه
ً
ً
أو الخاصة.
واجه أحد أ
الصدقاء وفريق  Ultimate Teamالخاص به بالقواعد العادية أو
الخاصة.

ال حصائيات.
يمكن لالعبين أن يحتفظوا بحقوق التفاخر االستثنائية مع نظام متعمق مباشر لتعقب إ

إدارة التشكيلة

قم بتخصيص ناديك داخل الملعب وخارجه .أنت تتمتع في  FIFA Ultimate Teamبقدرة تحكم تامة في
فريقك ،بدايةً من إعداد الخطط والتكتيكات وحتى اختيارك للتعاقد مع نجم فريقك التالي ،كل هذا أثناء
موازنة تناغم فريقك.
ال تقتصر قراراتك على أرضية الملعب فحسب؛ قم بتخصيص ناديك من خالل خيارات تخصيص النادي .هذا
العام ،قمنا بإضافة أطقم جديدة وشارات أندية وسمات مالعب ورايات وشعارات تيفو واحتفاالت لجعل نادي
خاصا بك بحق.
ً FUT
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Squad Battles

في  ،Squad Battlesالعب لكي تحجز مكاناً في لوحة الصدارة أ
السبوعية .ستواجه قوائم جديدة من المنافسين
طوال اليوم ،تم إنشاؤها عبر العبين حقيقيين من مختلف أنحاء العالم.
هذا العام ،أجرينا تحسينات على  Squad Battlesبتركيز على مساعدة الالعبين للصعود في لوحات الصدارة
القصى اليومي ،أصبح لدى الالعبين آ
بشروطهم الخاصة .بإزالة الحد أ
الن مرونة أكبر في تحديد موعد التنافس
في المباريات أ
السبوعية.
آ
سيصبح فريق أ
السبوع في  FUTمتاحاً الن كمباراة  Squad Battleبارزة .ومع إعادة مباراة Squad Battle
أ
البارزة ،يمكن لالعبين إعادة لعب مباراة  Squad Battleلذلك السبوع لتحسين نتائجهم السابقة حتى يصعدوا
في لوحات الصدارة.
وبحلول نهاية المنافسة ،سيتم مكافأتك بالجوائز بنا ًء على تصنيفك النهائي؛ وكلما كان تصنيفك أعلى ،كانت
المكافآت أفضل! إذا كنت تريد تعزيز تصنيفك ،يمكن أن تساعدك التشكيالت البارزة .يقوم بإنشاء هذه
التشكيالت أعضاء مجتمع  FUTالمشهورين أو غيرهم من الالعبين والنوادي .بعد الفوز على تشكيلة بارزة،
سيتم مكافأتك بمجموعة محددة من النقاط ،أياً كانت درجة الصعوبة التي تختارها.

تحديات بناء التشكيلة

في تحديات بناء التشكيلة ،ستختبر قدراتك على بناء التشكيلة من خالل إنشاء التشكيالت التي تطابق متطلبات
معينة .وبمجرد أن تفي بها ،سيكون بمقدورك استبدال تشكيلتك بمكافآت مثيرة .العب تحديات بناء التشكيلة
على منصتك أو العبها في أي مكان على تطبيق «المرافق» على الجوال!

Division Rivals

تنافس ضد الخصوم عبر الشبكة لالرتقاء في التصنيفات وفز بجوائز حصرية في هذا النمط التنافسي الجديد
كليا .أوال ً ،ستنافس في مباريات تحديد المستوى لتستحق مكانك في الدرجة الخاصة بك .وبعد ذلك ،يمكنك أن
ً
تواصل التنافس ضد العبين في الدرجة الخاصة بك وتحقيق نقاط مع كل فوز .تعتمد المكافآت أ
السبوعية على
جيدا لالرتقاء في سلم الدرجة ولكي تتأهل إلى
كثيرا! العب ً
الدرجة الخاصة بك وإجمالي النقاط؛ لذا تنافس ً
دوري الـ 48ساعة.
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أبطال FUT

يقدم لك نمط أبطال  FUTأعلى مستوى من التنافس المباشر في  .FIFA Ultimate Teamاحصل على تصنيف
تنافسي واربح المكافآت وحقق المجد في أبطال !FUT

نمط Draft

نمط  Draftهو طريقة أخرى للعب  ،FIFA Ultimate Teamيمنحك القدرة على التنافس مع العبي كرة القدم
الذين ال تملكهم .ستختار من بين مجموعة عشوائية من الالعبين المتوفرين في  ،FUTبما في ذلك بطاقات In-
 !Formأ
امل كل مركز لبناء تشكيلتك ،وتنافس بعدها في منافسة إقصائية مكونة من أربع جوالت للعب الفردي
أو اللعب الجماعي عبر الشبكة .وكلما أنهيت المنافسة في مركز أعلى ،كانت المكافآت أكبر.

التناغم

التناغم عنصر أساسي لفريق  Ultimate Teamناجح .سيزدهر الفريق المكون بالكامل من النجوم في الملعب،
الطالق.
ولكن ستحتاج أن توزان التناغم في فريقك لكي تصل بأدائهم إلى أقصى مستوى لهم على إ
يظهر تقييم التناغم في فريقك في أعلى الزاوية اليمنى لقائمة تشكيلتك النشطة .يتحسن التناغم حين يكون
الالعبين في مراكزهم المفضلة ،وحين تتطابق جنسية الالعبين والدوري والنادي :تشير الخطوط الخضراء إلى
قوة روابط التناغم بين الالعبين .وجود مدرب جيد لديه والء كبير سيحسن أيضاً من التناغم .قم باستبدال
الالعبين أو إضافة العبين جدد إلى فريقك حتى تجد التوازن المثالي لفريقك!

أساليب التناغم

كل العب لديه أسلوب تناغم .مع دمج أساليب التناغم التكميلية ،ستقوم بتحسين التكتيكات العامة لفريقك.
السهم بجانب الخصائص التي يحتمل تأثرها بأساليب تناغم محددة ،حيث يشير اللون أ
تظهر أ
الخضر إلى
أ
الخاصية المحسنة .تبقى الساليب التي تحسن من خصائص الالعب حتى يتم تطبيق أسلوب آخر .يمكن العثور
على أساليب التناغم في الحزم ومن خالل سوق االنتقاالت.
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العقود

قبل أن يتمكن أي العب من التألق على أرضية الملعب ،سيكون بحاجة إلى عقود للعب المباريات .أثناء عرض
الجراءات ،ثم حدد «تطبيق عنصر قابل لالستهالك» لمنحه
تشكيلتك النشطة ،قم بتمييز العب وافتح قائمة إ
عقدا .تعرض هذه القائمة أيضاً معلومات عن حالته والعقود المتبقية لكل العب .ستشير العناصر القابلة
ً
لالستهالك المقترحة إلى الوقت الذي ستحتاج فيه لتطبيق عقد على الالعب.
يبدأ الالعبون المتاحون في الحزم بسبعة عقود ،بينما يتوفر الالعبون في حزم البداية بعقود خاصة طويلة
أ
المد ( 45مباراة) .تستهلك المباراة الواحدة أحد عقود الالعب ،ولكن إذا كان الالعب في البدالء أو االحتياطي
عقدا.
أبدا إلى أرض الملعب ،فلن يستهلك ً
ولم ينزل ً

اللياقة

عندما تجد الالعب في حزمة ألول مرة ،يكون في كامل لياقته .كلما قمت بلعب المباريات ،سيصاب الالعبين
بالتعب وسيهبط مستوى اللياقة لديهم .الالعبون بمستوى لياقة منخفضة لن يلعبوا بكامل قدراتهم وسيكونون
أكثر عرضة للإ صابة.
الجراءات ،وحدد
قائمة
وافتح
النشطة،
التشكيلة
قائمة
في
الالعب
بتمييز
قم
لياقتهم،
لتحسين مستوى
إ
«تطبيق عنصر قابل لالستهالك» لتوفير عنصر اللياقة ،ومن هنا ،يمكنك متابعة مستوى اللياقة لكل العب.
ستعلمك ميزة العناصر القابلة لالستهالك المقترحة بموعد احتياجك لتطبيق عنصر تحسين اللياقة.
والطريقة أ
الخرى الستعادة مستوى لياقة الالعب ،هي وضعه في قسم البدالء أو االحتياطيين بتشكيلتك.
بعضا من لياقتهم.
سيستعيد الالعبون الذين لم يتم إشراكهم في المباراة ً

سوق االنتقاالت

سوق االنتقاالت هو مركز شراء العناصر وإدراجها في القائمة وبيعها وكذلك العثور على العبين جدد لزيادة
الجمالي لتناغم تشكيلتك .قم بتصفية الالعبين حسب االسم أو الجنسية أو الدوري أو النادي أو
التقييم إ
المكانيات أو المركز أو أسلوب التناغم أو السعر ،للعثور بسهولة على العب كرة القدم المثالي الذي سيكمل
إ
تشكيلتك النشطة.
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ركلة البداية

ناد أو منتخب وطني
اختر نمط ركلة البداية من شاشة اللعب للدخول إلى أرض الملعب مباشرة وواجه أي ٍ
في اللعبة .سيقوم يوم المباراة بتحديث الفرق تلقائيا بأحدث الخطط والتشكيالت أ
الساسية ،وكذلك تعديل
ً
تقييمات الالعبين لتمثل المستويات أ
الخيرة لهم .يتطلب يوم المباراة اتصاال ً بسيرفرات .EA
آ
ركلة البداية تشتمل على أنواع المباريات التية:
كل كرة غامضة تحمل قيمة هدف فريدة والتي قد تزداد خالل المباراة التي يتم
الكرة الغامضة
لعبها.
ملك الساحة
البقاء أ
لل فضل
المسافة البعيدة

كافح من أجل االستحواذ داخل مربع يتم إنشاؤه بشكل عشوائي لزيادة عالوة
الهدف.
العبا بشكل عشوائي (حتى  4كحد أقصى).
عندما تسجل ،تفقد ً
تحتسب أ
الهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء بهدفين.

رأسيات وكرات هوائية

الهداف إال أ
ال يتم احتساب أ
الهداف التي يتم تسجيلها من كرات رأسية وكرات
هوائية وكرات مباشرة من الركالت الثابتة.

أول من يسجل...

العب مباراة أول من يسجل هدفًا حتى خمسة أهداف؛ حيث يكلف أي خطأ الكثير.

بال قواعد
أ
سلسلة ال فضل من

بال أخطاء وبال حاالت تسلل!
أ
قم بإعداد سلسلة أ
الفضل من  3أو الفضل من  5لتحديد البطل الحقيقي للعب

نهائي الكأس

ادخل مباشر ًة أحد نهائيات الكؤوس المتعددة .لن يعلم أحد أنك تجاوزت بضع
جوالت!

المنزلي!

الحصائيات الخاصة بنا ،ستتمكن من التنافس لفترة
بغض النظر عن الطريقة التي تلعب بها ،مع ميزة تعقب إ
طويلة أثناء الليل لتعرف من أ
الفضل في !FIFA 20
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المهنة

يمثل نمط المهنة تجربة غامرة تقدم لك فرصة اللعب في مشوار كروي مستمر .ينقسم نمط المهنة إلى قسمين
مختلفين؛ المدير الفني والالعب.

جديد في المهنة

هذا العام ،سيقدم نمط المهنة أفضل تجربة مرئية حتى آ
الن .ستتوفر مشاهد جديدة لمؤتمرات صحفية قبل
وبعد المباراة ،وإعدادات أكثر لالنتقاالت ،وأخيراً وليس آخراً ،مرئيات قوائم فريدة أثناء اللعب مع فرق من
 LaLigaأو  Premier Leagueأو  Bundesligaأو  Ligue 1 Conforamaأو .MLS
الثارة للمؤتمرات الصحفية ومحادثات الالعبين المضافة حدي ًثا ،يوجد نظام المعنويات
ولضافة المزيد من إ
إ
مزيدا من العمق لحركيات ناديك .سيحسن الحفاظ على ارتفاع معنويات
الجديد والمحسن والذي يضيف ً
متواضعا.
أيضا من أدائهم ،في حين أن الفريق ذا المعنويات المنخفضة سيؤدي أدا ًء
الالعبين ً
ً

مهنة المدير الفني

في  ،FIFA 20سيكون مشوارك المهني كمدير فني تجربة أكثر جاذبية من أي وقت مضى .مع نظامنا الجديد
للمعنويات ،ستنتقل بين المؤتمرات الصحفية ومحادثات الالعبين لتقوية فريقك وسمعتك.
تول زمام أ
المور المالية لناديك المفضل .ابحث عن العبين واعدين وحافظ على سعادة الالعبين ومجلس
الدارة وقم بإدارة الميزانية ،واتخذ قرارات مهمة بالنسبة لالعبين والتشكيلة وأنت تشق طريقك مع ناديك إلى
إ
القمة .إذا قمت بذلك بشكل جيد ،فستحصل على فرصة إدارة منتخب وطني ،والتنافس في البطوالت الدولية
مثل بطولة ™.FIFA World Cup
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 أي مفاوضات من مركز االنتقاالت الجديد بنا ًء على
توجيهاتك ،إذا كنت ال ترغب في أن تكون جز ًءا من المباحثات.
أيضا االنتقاالت في  FIFA 20المكافآت والشروط ،مثل رسوم عند البيع والشروط الجزائية والمزيد.
تقدم ً
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الشياء التي يمكنك أن تتوقعها وأنت تتولى زمام أ
ها هي بعض أ
المور كمدير فني:
المؤتمرات الصحفية (جديدة)	 ميزة جديدة تماماً في  ،FIFA 20المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباراة
هي تجربة جذابة وطريقة تفاعلية لتشكيل مستقبل فريقك .نقاط الكالم
التي يتم إنشاؤها بشكل ديناميكي تؤكد أن كل المحادثات مناسبة وتدعم
مسيرة كل العب.
محادثات الالعبين (جديدة)	

محادثات الالعبين هي نقطة التواصل الرئيسية بين المدير الفني والالعبين.
هذه المحادثات تغطي مجموعة مذهلة من الموضوعات التي يتناول فيها
المدير الفني العالقات بين الالعبين وتوقعاتهم وإدارة النادي والمدير
نفسه.

تخصيص المدير الفني (جديد)	 في  ،FIFA 20يمكن لالعبين التعبير عن أنفسهم من خالل استخدام أدوات
التخصيص المتعمقة إلنشاء أفاتار المدير الفني الخاص بهم .ألول مرة،
يمكن لالعبين أن يختاروا جنسهم ،وأن يغيروا شكل أ
الفاتار والمالبس في
أي نقطة من المشوار المهني.
أ
التخصيص المبني على الدوري (جديد)	 هذا العام ،يمكنك االستمتاع بالطابع الصلي للدوري من خالل واجهة
المستخدم المعدة خصيصاً لـ  Premier Leagueو  LaLigaو Ligue 1
 Conforamaو  Bundesligaو .MLS
إدارة كاملة للنادي

بصفتك المدير الفني الذي تم تعيينه حدي ًثا ،ستكون مسؤوال ً عما هو أكثر
أيضا أن تتعاون
من مجرد نجاح فريقك على أرضية الملعب؛ سينتظر منك ً
الدارة في عدة جوانب متعلقة بإدارة نادي كرة القدم .سيتم تكليفك
مع إ
المد وأخرى طويلة أ
بأهداف قصيرة أ
المد في مختلف الفئات ،والتي تشمل
المهام المالية واالرتقاء بالعالمة التجارية لناديك وحتى النهوض ببرنامج
ناد آلخر ،لذا احرص على أن
تطوير الشباب .ستختلف أهمية كل فئة من ٍ
توجه تركيزك بشكل خاص على الجانب أ
الكثر أهمية لنجاح النادي من وجهة
الدارة.
نظر إ
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تدريب الالعب

درب العبيك للتأكد من جاهزيتهم ليوم المباراة .تغطي التمرينات المتنوعة
كل الفئات التي يحتاجها العبوك 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
االستكشاف لتعثر على العبين مناسبين للمعايير الخاصة بك .ما أن تعثر على
الالعبين المحتملين ،عين كشا فًا لمراقبتهم واتخذ القرار أ
ال فضل لفريقك.

قوائم الفريق

يمكنك إنشاء تشكيالت متعددة ليوم المباراة 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!

مهنة الالعب

العبا أو تحكم بالعب كرة قدم محترف معين أثناء اللعب في الدوريات والكؤوس والمسابقات القارية
أنشئ ً
لتحسين مهاراتك لتصل في النهاية إلى تمثيل منتخبك الوطني .ستتلقى رسالة إلكترونية في اللعبة من المدير
أيضا
أيضا أن تدرب العبك بالتمرينات لتسريع تطويره .يمكنك ً
الفني وإدارة فريقك حول توقعاتهم ويمكنك ً
اختيار االعتزال ومواصلة مشوارك كمدير فني.
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ألعاب المهارة

السقاطية
حسن من مهارات كرة القدم لديك من خالل إتمام تحديات تختبر مناورات خاصة كالتسديدات إ
ّ
والركالت الحرة والمراوغة .وعندما تبرع في تلك القدرات ،ستحرر تحديات مهارات لتصبح أسطورة في كل
تخصص .قارن نفسك مع أصدقائك وآخرين في لوحات الصدارة لتحصل على مزيد من التحفيز في الوقت الذي
تتقدم فيه خالل المستويات.
تستخدم  FIFA 20تحليل بيئة اللعب لتقديم توصيات مخصصة أللعاب المهارة! تتعرف هذه الميزة الجديدة
على مجاالت مطلوب تحسينها في طرق اللعب الخاصة بك ،ثم توصي بلعبة مهارة ذات صلة لتحسين قدراتك.
يتم تقديم ألعاب المهارات الموصى بها قبل المباريات التي تلعب بدون اتصال وفي  .EATVمطلوب اتصال
بسيرفرات  EAالستالم ألعاب المهارات الموصى بها.

ساحة التدريب

من شاشة «العب» ،قم بتحديد ساحة التدريب (تحت ألعاب المهارات) إلتقان مهارات التجاوز والتسديد في
مواجهة حراس المرمى أو تدرب على الركالت الحرة بالضغط على الزر  qأو  sأو  mأو  oعندما تكون في
أرضية التدريب .يمكنك أيضاً اختيار الالعب الذي تلعب به من خالل شاشة «العب».

عبر الشبكة
المواسم

تقدم المواسم مباريات مصنفة عبر الشبكة وبيئة اللعب أ
الكثر تنافسية .وأنت تلعب خالل  10مباريات في
الموسم ،حاول أن تربح نقاطًا كافية لتجنب الهبوط وتحقيق الصعود إلى الدرجة التالية ،أو حتى الفوز بلقب
أ
وحدا أدنى أعلى للصعود ،لذا كُن مستعداً
الدرجة .لن يكون هذا سهال ً! فالدرجات العلى تعني منافسة أقوى ً
لتحدي كرة قدم حقيقي.

المواسم التعاونية

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

انضم إلى ناد محترف أو قم بإنشائه للعب مع أصدقائك والعبي  FIFA 20آ
الخرين في بيئة اللعب عبر الشبكة.
ٍ
تنافس في  10مباريات في الموسم باللعب بناديك وحاول الصعود عبر 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 وإنشاء أفضل العب محترف ممكن.
ناد في
مباريات الدخول السريع هي بداية رائعة لتطوير العبك .وعندما تكون
ً
مستعدا للمشاركة ،ابحث عن ٍ
شاشة النادي الموصى به التي يندرج فيها أ
ناد ينتمون .يمكنك أيضاً أن تنشئ
أي
وإلى
الشخاص الذين يتابعونك
ٍ
ناديك الخاص وتدعو أ
الشخاص الذين تتابعهم لالنضمام.
وكمدير للنادي ،يمكنك الوصول إلى شاشة االنتقاالت لمراجعة دعوات النادي.
مع تطور العبك المحترف ،راجع إحصائياتك وتقدمك في شاشة العبي المحترف.

كؤوس القواعد الخاصة

هذا العام ،ستضيف  FIFA 20كؤوس القواعد الخاصة إلى أ
الندية المحترفة .العب بهذه المجموعة من القواعد
الثارة إلى مبارياتك!
الخاصة إلضافة بعض إ
بال حاالت تسلل وبال أخطاء وبال بطاقات.
بال قواعد
البقاء أ
حين يقوم فريق بالتسجيل ،يخرج أحد العبيه من المباراة بشكل عشوائي .سيتم
لل فضل

المسافة البعيدة
رأسيات وكرات هوائية

إخراج العبي الذكاء االصطناعي أوال ً .ال يمكن إخراج حراس المرمى .قد يحصل كل
فريق على بطاقة حمراء مرتين قبل االنسحاب من المباراة.
أ
أ
بنقطة—الهداف المسجلة من خارج
الهداف المسجلة من داخل المنطقة تحتسب

المنطقة تحتسب بنقطتين.
أ
ال يتم احتساب أ
الهداف إال الهداف التي يتم تسجيلها من كرات رأسية وكرات

هوائية (الركالت الثابتة وركالت الجزاء تحتسب أيضاً).

ملك الساحة

كافح من أجل االستحواذ داخل مربع يتم إنشاؤه بشكل عشوائي لزيادة عالوة
الهدف .تنخفض قيمة الهدف عندما تكون خارج المنطقة .ستبدأ الشبكة وهي مقفلة
ولن يتم احتساب أ
الهداف إال بعد أن تحقق عالوة هدف واحدة.

الكرة الغامضة

عندما تخرج الكرة من الملعب ،يمكن أن تعود كواحدة من خمس «كرات غامضة»،
فتعطي لحاملها تعزيزاً قوياً في إحدى الفئات :التسديد أو التمرير أو المراوغة أو
السرعة أو الكل .الكرات الغامضة تحمل أيضاً قيمة هدف تزداد طوال المباراة.
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المباريات الودية عبر الشبكة

قم بدعوة صديق للعب مباراة عبر الشبكة وتابع قدراتك التنافسية من خالل مواسم مكونة من خمس مباريات
لثبات من الالعب صاحب المهارات أ
الفضل فوق أرضية الملعب ،واحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خالل
إ
المباريات الخمس لرفع كأس البطولة .حافظ على المنافسة مشتعلة مع الموسم الجديد في الوقت الذي تحاول
فيه الدفاع عن لقبك أو سلبه من أصدقائك!
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