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تثبيت اللعبة
١. أغلق كل التطبيقات المفتوحة والبرامج التي تعمل في الخلفية.

2. أدخل القرص األول Game Disc 1 من لعبة The Witcher 3: Wild Hunt في مشغل األقراص المضغوطة.
• في حالة تمكين التشغيل التلقائي ستظهر شاشة التثبيت تلقائيًا.

• في حالة عدم تمكين التشغيل التلقائي انتقل إلى مشغل األقراص المضغوطة الذي يحتوي
The Witcher 3: Wild Hunt من لعبة Game Disc 1 على القرص األول

.“setup.exe” وشغل ملف 

٣. عند ظهور شاشة تثبيت اللعبة اختر اللغة التي تفضلها واقبل ترخيص المستخدم النهائي عند ظهوره.
• اللغة التي تختارها سيتم استخدامها أثناء التثبيت وفي اللعبة ذاتها. ذاتها. يمكنك تغيير

لغة النص داخل اللعبة الحقًا باستخدام القوائم داخل اللعبة.

. “Options” لتثبيت اللعبة في الفهرس االفتراضي. لتثبيت اللعبة في موقع آخر انقر على “Install” ٤. اضغط على
• في ”,Options“، يمكنك أيضًا اختيار لغة الصوت التي تريد تثبيتها. يتم تثبيت الصوت

باللغة اإلنجليزية دائمًا باإلضافة إلى اللغة التي تختارها هنا.

٥. شغل اللعبة باستخدام المختصر الذي تم إنشاؤه أثناء عملية التثبيت.

DirectX®

.DirectX® 11 برنامج The Witcher 3: Wild Hunt تتطلب لعبة
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لعب اللعبة

GOG.com Galaxy Client بدء اللعبة باستخدام
.GOG.com Galaxy Client هذا سيفتح برنامج .The Witcher 3: Wild Hunt انقر على مختصر 

.“Play” انقر على ,The Witcher 3: Wild Hunt لبدء

GOG.com Game Code الوصول إلى خصائص إضافية باستخدام كود
.GOG.com لتحميل التحديثات والمحتوى القابل للتحميل المجاني يجب أن تصل لعبتك بحساب

لفعل ذلك:

.GOG.com Galaxy Client هذا سيفتح برنامج .The Witcher 3: Wild Hunt ١. انقر على مختصر
.“Connect Your Game Now”٢. انقر على

٣. أنشئ حسابًا مجانيًا على GOG.com أو سجل الدخول لحساب قائم.
٤. أدخل كود GOG.com للتحميل.

تغيير لغة الصوت
يمكنك اختيار لغة صوت مختلفة من قسم الضبط ”Settings“. بذلك ستقوم بتحميل ملفات الصوت باللغة

التي اخترتها. يجب تسجيل الدخول بحساب GOG.com لتحميل ملفات صوت جديدة. ستظل ملفات اللغة
اإلنجليزية متوفرة باإلضافة إلى اللغة التي تختارها هنا.

إدخال اللعب المحفوظة
يمكنك إدخال لعبة محفوظة من The Witcher® 2: Assassins of Kings. بذلك ستدمج االختيارات التي

 قمت بها في تلك اللعبة المحفوظة في تجربة The Witcher 3 3 الخاصة بك.
إلدخال اللعبة المحفوظة انقر على ”Import The Witcher 2 saved game“ في القائمة

.“New Game” الرئيسية تحت خيار
The Witcher 2: Assassins of Kings ملحوظة: هذا الخيار متاح فقط في حالة وجود لعب محفوظة من

  في مجلد اللعب:
%SystemDrive%\Users\%USERNAME%\Documents\Witcher 2\gamesaves

.The Witcher 3: Wild Hunt في هذا المجلد يمكن إدخالها في لعبة The Witcher 2 أي لعب محفوظة من
 ولكننا ننصح باستخدام الحفظ التلقائي األخير من الفصل الثالث Act 3 من  The Witcher 2، فأي محفوظات سابقة

 لن تدخل االختيارات التي قمت بها في المراحل األخيرة من اللعبة. سيتم تطبيق اإلعدادات االفتراضية ألي اختيارات لم
يتم إدخالها. في حالة عدم وجود لعب محفوظة من The Witcher 2 يمكن إحداث حديث أثناء المقدمة مما يسمح لك

.The Witcher 2 أن تجيب على األسئلة لمحاكاة إدخال اختياراتك من لعبة

ملحوظة عن األداء
تشغيل هذه اللعبة على وحدات معالجة الرسوميات ®NVIDIA® GeForce ستمكنك من المرور بأفضل 

تجربة ممكنة أثناء اللعب.



4

ضوابط اللعبة:

الفأرة

زر الفأرة األيسر هجوم سريع

Shift + زر الفأرة األيسر هجوم قوي

رز الفأرة األوسط غرض سريع النفاذ / القوس

زر الفأرة اليمين حواس الويتشر؛ الدفاع/الهجوم

 W,A,S,D الحركة

E تفاعل, ترجل من الحصان

Space اصعد إلى السطح, تسلق, اقفز, 
]اضغط ضغطة طويلة[ استدر

Alt راوغ

Z التصويب على الهدف

Tab الوصول السريع للقائمة

Q إلقاء العالمات

زر Shift األيسر
اجر, اركض, اجر سريعًا, 
اعدو, اسبح بسرعة, أسرع 

القارب.

X استدع الحصان/أوقف 
الحصان

S إيقاف/عكس اتجاه القارب

C غوص

زر CTRL األيسر المشي/الركض

I المخزون

K لوحة الشخصيات

G المسرد

B ملخص الوحوش

M الخريطة

Enter قائمة اللعبة

Esc قائمة اإليقاف

1 اسحب السيف الفوالذي

2 اسحب السيف الفضي

C/~/é اغمد السيف

R الجرعى األولى

L الجرعة الثانية

3,4,5,6 اختيار العالمات
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واجهة اللعبة:
مرئيات اللعبة وخيارات العرض قابلة للتعديل. لتعديلها، اذهب إلى قائمة الخيارات. ملحوظة: ليست كل خصائص

 واجهة اللعبة مرئية في نفس الوقت.

١. ميدالية (وولف) : تتوهج عندما يكون هناك شيء مثير بالقرب من المكان

٢. شريط الحيوية: يعرض مستوى الحيوية الخاص بك. ينخفض مستوى الحيوية عندما تستخدم العالمات أو تركض.

٣. نقاط األدرينالين: يعرض نقاط األدرينالين الحالية الخاصة بك. نقاط األدرينالين التي يتم اكتسابها أو خسارتها
أثناء القتال تزيد قدرتك على التعامل من الضرر.

ًا: يعرض العالمة التي اخترتها حاليًا. ٤. العالمة الفعالة حالي

٥. شريط السمية: يعرض مستوى السمية الحالي الخاص بك (الذي يزداد عندما تشرب الجرعات).عند إبراز 
أيقونة الجمجمة، هذا يعني أنك قد وصلت إلى مستوى خطير من السمية.

٦. حياة الالعب: يعرض فرص الحياة المتبقية لك.

٧. التأثيرات الحالية: تعرض التأثيرات التي تنطبق عليك حاليًا و هي تنقسم إلى فئتين: 
التأثيرات النافعة (اللون األخضر) و التأثيرات الضارة (اللون األحمر)

٨. شريط حياة العدو: يعرض اسم العدو المستهدف حاليًا ومستواه وفرص الحياة المتبقية له. يدل لون شريط الحياة
 أو أكثر  على نوع العدو المستهدف: اللون الفضي يرمز إلى عدو من أصل سحري واللون األحمر يرمز إلى جميع أنواع

األعداء األخرى.  الرقم على يسار الشريط يبين مستوى العدو. إن كنت تفوق العدو بخمسة مستويات
 فسيظهر الرقم باللون الرمادي. و إن كنت تفوق العدو بأربعة مستويات أو أقل، فسيظهر الرقم باللون األخضر. 

و إن كان العدو يفوقك بخمسة مستويات أو أكثر فسيظهر الرقم باللون األحمر.عند ظهور جمجمة
.بالقرب من شريط الحياة فهذا يعني أن العدو يشكل خطرًا كبيرًا.

٩. شريط حياة الرئيس واسمه: يبين اسم الرئيس الحالي وفرص الحياة المتبقية لديه.

١٠. شريط األوكسجين: يعرض كمية الهواء المتبقية في رئتيك عند الغوص.

١١. وقت اليوم والطقس الحاليان: يبين معلومات حول الوقت الحالي من اليوم وحالة الطقس
 (صحو، ممطر، مثلج، إلخ).

 ١٢. الخريطة المصغرة: يعرض البيئة المحيطة بك واتجاه أي أهداف متعقبة ومكان أي نقاط
مثيرة لالهتمام على مقربة منك (نقاط السفر السريع، أهداف المهمة، األعشاب، األعداء، إلخ).

١٣. حالة القارب: يبين حالة قاربك الحالية. ينقسم الرسم التوضيحي إلى ستة أقسام، يمثل كلٌ منهم جزءًا من القارب. 
إن تحول أي جزء إلى اللون األحمر فهذا يعني أن القارب تعرض لضرر كبير. إن تحول أي جزء إلى اللون األسود

فهذا يعني أن القارب سيغرق.

١٤. صورة المرافق: يعرض صورة ألي شخصية من الشخصيات التي يتحكم بهالحاسوب فقط تتابعك في الوقت
 الحالي باإلضافة إلى اسمه وفرص الحياة الحالية لديه.
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١٥. قوة متانة األغراض: يعرض حالة األغراض المجهزة حاليًا.ينقسم العرض إلى أجزاء توازي الخانات
حيث يمكنك أن تجهز األغراض.عندما يتحول أي جزء إلى اللون األحمر فهذا يعني أن الغرض المجهز في

 تلك الخانة قد تعرض لضرر كبير.

١٦. التفاعل: يعرض أي زر ينبغي الضغط عليه ألداء فعل معين. يتغير على حسب تركيزك الحالي.

١٧. القائمة سريعة النفاذ: استخدم هذه القائمة من أجل تغيير عالمتك الفعالة أو الغرض سريع النفاذ (سالح
القوس، قنبلة، غرض المهمة، إلخ) الذي اخترته من الالئحة.

١٨. المهمة الفعالة: يعرض المهمة المتعقبة الحالية وأهدافها.

١٩. قسم التحديثات: يعرض تحديثات المهمات واألغراض المستلمة ونقاط السفر السريع والنقاط المثيرة
لالهتمام التي تصادفها والمستويات المكتسبة والتركيبات التي تتعلمها.

٢٠. سجل األفعال: يصف أنشطتك واإلحصائيات المتعلقة بها.

٢١. المعدات اإلضافية: يعرض المستهلكات المجهزة حاليًا والغرض سريع النفاذ الفعال الخاص بك.

٢٢. نصوص الحوارات: يعرض ما يقوله األشخاص في اللعبة.

٢٣. مستوى خوف الحصان: يبين مدى اقتراب حصانك من الفزع. يزداد مستوى خوف حصانك عند اقتراب األعداء.

٢٤. مستوى حيوية الحصان: يعرض مستوى حيوية حصانك. عندما تنفد حيوية حصانك ال يمكنك العدو. ولكن 
ما زال يمكنك السير أو الجري.

٢٥. المساعدة في الضوابط: يعرض معلومات حول األفعال التي يمكنك أداؤها في اللعبة في أي وقت
(أثناء القتال، االستكشاف، أثناء السباحة، على ظهر الحصان، إلخ).

٢٦. المكان الحالي/ العام الحالي: يعرض بعد التحوالت في زمن القصة ومكانها (على سبيل المثال،في بداية المشاهد
المقطوعة االرتجاعية/ مقاطع اللعبة).
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الدعم الفني:
thewitcher.com/extras :للحصول على أحدث دليل استخدام برجاء زيارة الموقع

thewitcher.com/support :قم بزيارة CD PROJEKT RED للحصول على قاعدة بيانات
في حالة تعذر العثور على إجابة لمشكلتك في قاعدة البيانات الخاصة بنا، اتصل بنا عن طريق تقديم طلب.

من خالل موقع الدعم.

الضمان:
 الفيديو هذه تحمل شهادة ضمان تتوافق مع قوانين البلد التي تم شراؤها منها، سارية 90 يومًا من تاريخ الشراء

ويطلب دليل الشراء.لعبة

ال تسري شهادة الضمان في الحاالت اآلتية:
١. شراء لعبة الفيديو ألغراض تجارية أو مهنية (جميع هذه االستخدامات محظورة تمامًا).

2. تلف لعبة الفيديو نتيجة للمعالجة الخاطئة أو نتيجة لحادث أو نتيجة لالستخدام الخاطئ من قِبل المستهلك.

لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الضمان، يمكن للمستهلك االتصال ببائع التجزئة الذي اشترى منه اللعبة أو الموزع في
البلد التي تم شراء اللعبة فيها.
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