وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻓﯿﻔﺎ  ۱۹ﻟﻮ رﻓﺖ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
در ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻔﺎ  19را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﭘﺪﯾﺘﯽ راﯾﮕﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ  18ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺗﯿﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﮓ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی

ﻓﯿﻔﺎ و  PESﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ دوﺑﺎره اﻣﺘﯿﺎز ﻟﯿﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻓﯿﻔﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻮر زﯾﺎدی روی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز ﺗﺮﯾﻠﺮی رﺳﻤﯽ از ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻓﯿﻔﺎ  19ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﯿﻢ ﯾﻮوﻧﺘﻮس و ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﯿﻨﺖ ژرﻣﻦ در اﯾﻦ ﻋﻨﻮان آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻟﯿﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﺮف ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی زد اﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮداﮐﺴﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺟﻮ ورزﺷﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎزی ﺷﺒﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﺗﺰ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻓﯿﻔﺎ  19را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ روﯾﺪاد  E3 2018ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﻣﻞ در  PES 2019را ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ
ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  PESو ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﺎل  PES 2019از
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮﻧﺎﻣﯽ وﻋﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﻟﯿﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  PES 2019را داده ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻی ﻟﯿﮓ ﻫﺎی ﻻﯾﺴﻨﺲ ﺷﺪه در ﻓﯿﻔﺎ  ،19ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

