
 ps4 برای FIFA 19 خرید بازی

 توسعه یافته و توسط  EA Vancouverسازی فوتبال است که توسطیک بازی ویدئویی شبیه ps4 برای  FIFA 19خرید بازی

Electronic Arts  باکس وان، نینتندو سوییچ ، ایکس360باکس ، ایکس4استیشن ، پلی3استیشن برای پلی 2018سپتامبر  28در

 .ا استو مایکروسافت ویندوز منتشر شده است. این بیست و ششمین قسمت از سری فیف



 



ظاهر شد: با این حال،  ps4 برای fifa 19 بازی ، کریستیانو رونالدو به عنوان ورزشکار روی جلد نسخه معمولی18مانند فیفا 

 .ادرید به یوونتوس، کاور جدیدی منتشر شدپس از انتقال غیرمنتظره او از رئال م



 



باال ، نسخه به روز شده نیمار، کوین دی بروین و پائولو دی2019او همچنین با نیمار در جلد نسخه قهرمانان ظاهر شد. از فوریه 

 .بر روی جلد نسخه معمولی منتشر شد



 



 ps4 برای 19گیم پلی بازی فیفا 

برای اولین بار دارای مسابقات باشگاهی یوفا است، از جمله لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا و  ps4 برای 19خرید بازی فیفا 

 .نین سوپر جام یوفا. مارتین تایلر و آلن اسمیت به عنوان مفسران معمولی باز می گردندهمچ



 



در حالی که تیم تفسیری جدید درک رائه و لی دیکسون در حالت مسابقات یوفا حضور دارند. آهنگساز هانس زیمر و خواننده 

 .وینس استیپلز ریمیکس جدیدی از سرود لیگ قهرمانان اروپا را به طور خاص برای این بازی ضبط کردندرپ 



 



” سفر: قهرمانان“، با عنوان، ”سفر“ظاهر شد، برای قسمت سوم و آخرین  FIFA 17 شخصیت الکس هانتر، که برای اولین بار در

 .رایگان، جام جهانی زنان فیفا را به عنوان یک حالت بازی جداگانه اضافه کردروزرسانی ، یک به2019بازگشت. در ژوئن 

 

در دسترس است و آخرین بازی شناخته شده ای است  3و پلی استیشن  360این آخرین بازی فیفا است که بر روی ایکس باکس 

 .در سراسر جهان در دسترس است 3که به صورت فیزیکی برای پلی استیشن 



 

پایان زمان »یک تغییر اساسی در کنترل بازیکن،  –جدید می شود « سیستم لمس فعال»شامل  FIFA 19 تغییرات گیم پلی در

 .که در آن دکمه ضربه ممکن است برای بار دوم فشار داده شود تا لحظه دقیق ضربه زدن به توپ مشخص شود –« بندی شده



 

نان که به بازیک –” تاکتیک های پویا“سیستمی برای تعیین میزان احتمال بردن یک بازیکن توپ های شل و  -″50/50نبردهای 

 .اجازه می دهد استراتژی ها را پیکربندی کنند و در زمان واقعی بین آنها جابجا شوند



 

FIFA 19 مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و سوپرکاپ یوفا را پس از اتمام مجوزهای آنها با Pro Evolution 

Soccer کونامی به بازی معرفی می کند. این بازی برای صعود و سقوط بین لیگ قهرمانان و لیگ اروپا پشتیبانی خواهد کرد. 



 

مارتین تایلر و آلن اسمیت به عنوان مفسران معمولی با درک ری و لی دیکسون به عنوان مفسران لیگ قهرمانان بازگشته اند. 

کند. گرافیک ها و های لیگ را ارائه میروزرسانیجف شریوز همچنین به عنوان گزارشگر خط تماس و همچنین آلن مکینالی به

 .استادیوم های جدید اجرا شده است



 

ضبط کردند.  FIFA 19 آهنگساز هانس زیمر و خواننده رپ وینس استیپلز ریمیکس جدیدی از سرود لیگ قهرمانان اروپا برای

 .همچنین می توان آن را در تریلر آشکار بازی شنید



 

یک تریلر  EA Sports، 2018ژوئن  9 دریافت خواهد کرد. در FIFA 18 هایی را نسبت بهروزرسانیدرگاه نینتندو سوییچ به

خود آپلود کرد. کریستیانو رونالدو برای دومین بار متوالی به عنوان ستاره پوشش جهانی  YouTube رسمی افشا را در کانال

 .بازگشت



 

ظاهر می شوند. با این حال، رونالدو در ماه فوریه از روی جلد  Ultimate Edition و Champions او و نیمار در بسته های

 .لیگ مجاز است 35تیم ملی با  55رج شد. اکنون روی جلد نیمار، کوین دی بروین و پائولو دیباال دیده می شود. شامل خا



 

 


