
القوانين

المنتصر



 مرحبــاً بــك فــي عصــر المنتصريــن. نحــن فــي ســنة 247 قبــل
ــث تتنافــس ــزاع حي ــاد. يتســم هــذا العــام باالضطــراب والن  المي

ــم ــم القدي ــًة لتحكــم العال ســتُة ُدول ٍ قوي

 فــي وســط الخريطــة٬ نجــد الجمهوريــة الرومانيــة ذات القــوة
 والبــأس٬ والتــي احتلــت إيطاليــا٬ وتســعى لتصبــح القــوة العظمــى

ــازع ــدون من ــك العصــر ب فــي ذل

 إلــى غربهــا٬ تهــدف بــاد الغــال أن ُتوحــد قبائلهــا لتتصــدى
 للخطــر القــادم مــن جانــب الــروم٬ فيمــا تســعى قرطــاج إلــى
 الســيطرة علــى منطقــة البحــر المتوســط وشــمال افريقيــا لُتهيمــن

ــا ــب له ــراء المصاح ــارة والث ــى التج عل

ــى المشــرق٬ تحــاول كل مــن اليونان٬الفــرس ومصــر ــرا٬ً إل  اخي
 ان تســتعيد مجدهــا الســابق وتعيــد بنــاء حضارتهــا العظيمــة مــن

جديــد

 فــي وســط هــذه الفوضى٬عديــم الرحمــة فقــط هــو مــن ســينتصر
ــاج ــيضع ت ــوك س ــا المل ــم أيه ــن منك ــوز. م ــد والف ــق المج  ويحق

ــم ســيحقق االنتصــار؟ ــن منك النصــر؟ م

الدول

عالمك

الفوز

ــة ــل خمس ــك ان تحت ــذه اللعبة٬علي ــي ه ــوز ف  لتف
 قــاع٬ عليــك ان تمــر جولــة كاملــة وهــذه القــاع

مــا زالــت تحــت ســيطرتك

او ارض  اي  علــى  الاعــب  ويســيطر   يحتــل 
 منطقــة مائيــة تتواجــد فيهــا جنــوده٬ باســتثناء
 عاصمــة الاعــب٬ حيــث يمكــن الســيطرة عليهــا
ــم احتالهــا عــن ــى ان يت ــوده إل ــدون تواجــد جن  ب

طريــق العــب أخــر

مصر

قرطاج

الروم

الفرس

الغال

اليونان
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٢. القلعة العظمى 

ــة ــي مشــاة أو وحــدة خيال ــد وحَدت ــة أن ُتجن ــذه القلع ــك ه لُ  ُتخوَّ
 فــي بدايــة كل جولــة. يتــم وضــع الوحــدات الجديــدة فــي ذلــك
ــة ــوة دفاعي ــرة( ق ــك القلعــة العظمــى )الكبي ــا تعطي ــم. كم  اإلقلي

ــم ــد دفاعــك عــن هــذا اإلقلي ــوة 2+ عن بق

٣. الموارد الغذائية      

 يجــب علــى كل العــب ان ُيطِعــم جيوشــه. كميــة المــواد الغذائية
 تحــدد العــدد األقصــى لعــدد الوحــدات العســكرية التــي يســتطيع
 الحصــول عليهــا الاعــب فــي أي وقــت خــال اللعبــة )ارجــع

 الــى مصفوفــة المــواد الغذائيــة علــى لــوح اللعبــة لتحــدد العــدد األقصــى لعــدد
 الوحــدات العســكرية المســموح بتواجدهــا بنــاًء علــى كميــة المــوارد الغذائيــة
 التــي تحــوُز عليهــا -علــى ســبيل المثــال٬ التحكــم بمــورد غذائــي واحــد ُيَخّولــك
 الحصــول علــى ســت  وحــدات عســكرية( ال ُيســمح الي العــب تخطــي عــدد
 الوحــدات العســكرية الُمَخَولــة لــه٬ والتــي ُتحــدد عــن طريــق كميــة المــوارد
ــى مــواد ــه بالحصــول عل ــدة تســمح ل ــم جدي ــى أقالي ــة٬ إال إذا حــاز عل  الغذائي
ــى ــه عل ــة خــال اللعب٬فعلي ــدة. اذا خســر االعــب مــوارد غذائي ــة جدي  غذائي
ــه ــموح ب ــدد المس ــوق الع ــي تف ــكرية الت ــدات العس ــن الوح ــي ع ــور التخل  الف
ــذه ــاك اســتثناء له ــس هن ــدة . لي ــة الجدي ــة المــواد الغذائي ــى كمي  والمعتمــد عل

القاعــدة

٤. العملة النقدية    
 ُيســمح لــكل العــب ان يجنــي عملــة نقديــة واحــدة٬ يعتمــد
 عددهــا علــى عــدد رمــوز العمــات النقديــة التــي يتحكــم بهــا.

ــة ــة كل جول ــي بداي ــة ف ــذه العمل ــب ه ــع االع ــب ان يجم يج
ــق ــد مــن العمــات عــن طري ــوا المزي ــون ان يجن  ماحظــة: يســتطيع الاعب
 مهاجمــة العــب آخــر )عملــة نقديــة لــكل فــوز( وعــن طريــق اكمــال المهمــات

إضافيــة

٥. العاصمة 

 ُتَمَثــل عاصمــة الاعــب. علــى ســبيل المثــال٬ عاصمــة مصــر 
 هــي اإلســكندرية. عنــد الدفــاع عــن العاصمة٬يحصــل االعــب

 علــى أربــع نقــاط دفاعيــة. كمــا تبقــى العاصمــة تحــت ســيطرة الاعــب بــدون
 الحاجــة لتــرك أي وحــدات عســكرية فيهــا٬ ويســتفيد الاعــب مــن مواردهــا

 مثــل المــوارد الغذائيــة وجنــي العمــات النقديــة وتجنيــد الخيالــة والمشــاة

 الاعــب األول )ل١ باللــون األســود( يســيطر علــى بــاد الغــال ٬افيرنا٬وإســبانيا
 ممــا يســمح لــه أن يحصــل علــى مورديــن غذائييــن )واحــد مــن الغــال وواحــد
 مــن افيرنــا( . يحصــل الاعــب اآلن علــى 8وحــدات عســكرية مــن المقاطعــات
 الثاثــة التــي يســيطر عليهــا٬ وهــذا هــو أكبــر رقــم يمكــن الحصــول عليــه بنــاًء

علــى مصفوفــة المــوارد الغذائيــة
ــا فيخســر ــا ويســيطر عليه ــون األحمــر( يهاجــم افيرن ــي )ل٢ بالل  الاعــب الثان
 الاعــب األول عــدد واحــد مــن المــواد الغذائيــة ممــا يعنــي أنــه لديــه عــدد واحــد
 مــن المــواد الغذائيــة مــن بــاد الغــال. ستســبب خســارة الاعــب األول لمقاطعــة

افيرنــا تقليــل عــدد الوحــدات العســكرية مــن 8 إلــى 6
ــة وحــدات عســكرية ــى الاعــب األول أن يلغــي اي ــك٬ يجــب عل ــى ذل ــاًء عل  بن
 زائــدة. فــي هــذه الحالــة٬ لديــه ســبع وحــدات عســكرية٬ لــذا عليــه أن يلغــي وحــدة
عســكرية فــي إســبانيا ليتماشــى مــع العــدد الجديــد المُعــدل مــن المــواد الغذائيــة

المثال: خسارة الموارد الغذائية

1

2
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ــراوح عــدد ــوح. يت ــي الل ــن جانب ــى كل م ــة عل ــم طباعــة خريطــة واحــدة مختلف ــة المنتصرين٬ت ــي لعب ــن ف ــاك خريطتي  هن
 الاعبيــن بيــن ثاثــة وســتة العبيــن٬ علــى ان ال يقــل العــدد عــن ثاثــة٬ وال يزيــد عــن ســتة .نقتــرح ] ان يتــم اللعــب علــى
ــة ــى خريط ــب عل ــم اللع ــرح ان يت ــن 6٬-5 فنقت ــدد االعبي ــا إذا كان ع ــن 3_4. ام ــدد االعبي ــة [ اذا كان ع ــة الحمل  خريط

ــة العظمــى  الحمل

خريطة الحملةخريطة الحملة العظمى

خريطة الحملة وخريطة الحملة العظمى

ــم ُيَعــُد ــم احتالهــا عــن طريــق أي العــب علــى هــذه األقالي  تحتــوي الخريطــة علــى عــدد مــن األقاليم٬والتــي ُيمكــن ان يت
 مفتــاح النجــاح فــي هــذه اللعبــة ُتــزود هــذه األقاليــم الوحــدات العســكرية – إطعــام جيــش وكســب المــال اليــك قائمــة بهــذه

المــوارد

١. القلعة  

ــد  ــَك ان ُتجِن ــك يخول ــإن ذل ــة ف ــى قلع ــم عل ــوى اإلقلي  إذا احت
ــذه ــع ه ــم وض ــة يت ــة كل جول ــي بداي ــدة ف ــاة واح ــدة مش  وح

ــم ــك اإلقلي ــي ذل ــدة ف ــدة الجدي الوح

الموارد

الاعبون والخريطة
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العملة النقدية

 هنــاك ثــاث أنــواع مــن العمــات النقديــة: 1٬ 2 و5  نقتــرح أن يتــم اختيــار العــب واحــد ليديــر البنــك٬
كمــا يــوزع ويصــادر العمــات حســب مــا تتطلبــه قوانيــن اللعبــة

بطاقات األبطال

 االبطــال هــم أكثــر ســاح فتــاك يمكــن أن يســتخدمه الاعــب خــال المعركــة. باســتطاعة األبطــال أن يغيــروا مســار المعركــة٬أن
 يحمــوا الجيــش المرتــد وأن يبيــدوا عــدداً كبيــراً مــن األعــداء. يمكــن تجنيــد األبطــال فــي بدايــة دور الاعــب٬ باســتعمال العملــة
 النقدية٬ويمكــن إنزالــه إلــى ســاحة المعركــة فــي أي هجــوم يختــاره اللعــب. كل دولــة لديهــا أربعــة ابطــال يمكــن تجنيدهــم خــال
 اللعبــة. كل بطــل لديــه قــدرات وصفــات مختلفــة تميــزه عــن غيــره. عندمــا يتم اســتخدام بطاقــة البطــل٬ ال تعد هــذه البطاقة صالحة

للعــب مــرة أخــرى حيــث ال يمكــن اســتخدامها أو إعــادة شــرائها

ــد ــة تســتطيع تجني ــة دول  تحــدد أي
  هــذا البطــل

ــاحة ــي س ــل ف ــوة البط ــدد ق  يتح
ــة ــى معرك                       ال

بالعملــة البطاقــة   تحــدد ســعر 
 النقديــة

المنافــع-  \ البطــل   ميــزات 
ــى الاعــب مــن ــي تعــود عل  الت
 اســتخدام هــذه البطاقــة باإلضافة
ــة ــي المعرك ــوة البطــل ف ــى ق إل

HEROES

Price: 10

CARTHAGE

Special Abilities

When defending, gain +2 strength
Whether you win or lose the battle,
eliminate 1 additional enemy unit

(this overrides all enemy hero cards)

Barca Hamilcar +3
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 وحدة المنشأة
عنــد  ١+ دفاعيــة  قــوة  علــى   تحــوز 
بوحــدات اســتبدالها  يمكــن  ال   تجنيدهــا٬ 

ــة الخيال بوحــدات 

وحدة الخيال
تجنيدهــا دفاعيــة +٢ عنــد  قــوة                      تحــوز علــى 
 وال يمكــن اســتبدالها بوحــدات المشــاة ٫علــى ســبيل

ــاة ــي مش ــة بوحدت ــدة خيال ــتبدال وح اس
                   

ــم وضــع هــذه ــل أي العــب. يت ــم التحكــم بهــا مــن قب ــون األبيــض( هــي وحــدات ال يت  الوحــدات العســكرية المســتقلة )بالل
 الوحــدات فــي مقاطعــات معينــة فــي بدايــة اللعبــة )انظــر صفحــة رقــم 8( وتخــدم هــذه الوحــدات كجيــوش مســتقلة تدافــع عــن
 مقاطعاتهــا. يجــب علــى الاعــب أن يهــزم هــذه الوحــدات مســتخدماً قــوة أكبــر ليتمكــن مــن المــرور مــن خــال مقاطعاتهــا

 أو احتالهــا
 علــى ســبيل المثــال: علــى الاعــب ان يحــوز جيشــه علــى قــوة أعظــم مــن قــوة الوحــدات المســتقلة وأي وحــدات دفاعيــة
 إضافيــة قــد تكــون فــي حوزتهــا. عنــد هزيمتهــا٬ يتــم إزالــة الوحــدات المســتقلة نهائيــاً مــن اللعبــة. ال يلعــب الاعــب النــرد
 وال يتكبــد خســائر عنــد النصــر. باالضافــة٬ ال يســطيع الاعــب الهجــوم مــرة اخــرى خــال هــذه الجولــة وال يحصــل علــى

عملــة نقديــة بعــد تحقيــق النصــر

الوحدات العسكرية

ــاك نوعــان للوحــدات العســكرية التــي يمكــن ــون الوحــدات العســكرية للســيطرة والتحكــم بالمقاطعــات. هن  يســتخدم الاعب
 تجنيدهــا

 لــدى الجيــش المســتقل فــي أســيا الصغــرى
ــة قــوة 4+ ــا خيال وحدت

ــى ــة عظم ــان عــن قلع ــا تدافع ــث انهم  وحي
 )كبيــرة(٬ يتــم إضافــة قوتيــن دفاعتيــن )2+(

إلــى المقاطعــة
 إذا تحــوز الوحــدات العســكرية المســتقلة
األول الاعــب  يســتطيع   +6 قــوة   علــى 
الوحــدات يهــزم  أن  األســود(   )باللــون 
ــش ــى جي ــاز عل ــتقلة إذا ح ــكرية المس  العس

.أقــوى - قــوة 7+ أو أكبــر

مثال: الهجوم على الوحدات المستقلة

الوحدات العسكرية المستقلة
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 ١. قبــل البــدء باللعــب وعلــى الاعبيــن أن يختــاروا أيــة دولــة ســيمثلونها. أرجــو ماحظــة ان بــاد الغــول ممكــن ان تلعــب فقــط
فــي حالــة كان عــدد الاعبيــن ســتة. أمــا عــن بــاد الفــرس٬ فيمكــن ان تلعــب إذا كان عــدد الاعبيــن 6-5 العبيــن

 ٢. يتــم لعــب النــرد مــن قبــل كل العــب٬ والاعــب الــذي يحصــل علــى أعلــى عــدد يبــدأ اللعــب أوالً ويختــار ايــة دولــة يريــد ان
يمثلهــا أوالً. امــا الاعــب ذا الرقــم أألدنــى يكــون األخيــر ليختــار

 ٣.بعــد ان يختــار كل العــب دولــة٬ يقــوم كل العــب بســحب بطاقــة مــن بطاقــات المهمــات اإلضافيــة بطريقــة عشــوائية. كمــا_
يســتطيع كل العــب ان يســتعرض بطاقــات األبطــال الخاصــة بدولتــه فــي أي وقــت

 ٤. أخيرا٬ً يضع الاعبون وحدات البداية الخاصة بهم على لوح اللعبة )حسب جدول “جيش الاعب “( وتبدأ اللعبة

 يتــم وضــع قطــع اللعــب لدولــة معينــة إذا كان هنــاك العــب يلعــب عنهــا. علــى ســبيل المثــال٬ال يتــم وضــع قطــع اللعــب الخاصــة
 ببــاد الغــول أو بريطانيــا إذا كان عــدد الاعبيــن مــن 5-3 العبيــن ألن بــاد الغــول ال يمكــن اللعــب بهــا إذا لــم يكن عــدد الاعبين

ســتة العبيــن. بــدالً مــن ذلــك ويتــم وضــع الوحــدات المســتقلة هنــاك كمــا هــو موضــح فــي جــدول الوحــدات المســتقلة

 وضع أماكن الوحدات المستقلة 
)ماحظة: الوحدات المستقلة لونها ابيض(

اسم المنطقة / االقليم عدد الاعبين ٦ عدد الاعبين ٥ عدد الاعبين ٤ عدد الاعبين ٣

Asia Minor ٢ خيالة ٢ خيالة ٢ خيالة ٢ خيالة

Alpes ١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

Iberia ١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

- -

Palestina ١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

- -

Gaul -
١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

١ خيالة
١ مشاة

Carthage - - - ــل ــار قرطــاج مــن قب ــي حــال عــدم اختي  ف
الاعبيــن٬ ضــع ١ خيالــة ووحــدة مشــاة ١

Macedonia - - - ــل ــن قب ــان م ــار اليون ــي حــال عــدم اختي  ف
الاعبيــن٬ ضــع ١ خيالــة ووحــدة مشــاة ١

Alexandria - - - ــل ــن قب ــر م ــار مص ــدم اختي ــال ع ــي ح  ف
الاعبيــن٬ ضــع ١ خيالــة ووحــدة مشــاة ١

Rome - - - ــل ــن قب ــروم م ــار ال ــدم اختي ــال ع ــي ح  ف
الاعبيــن٬ ضــع ١ خيالــة ووحــدة مشــاة ١
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 بطاقات تسجيل األحداث: هي أحداث تؤثر على
 مجريات اللعبة. يتم سحب هذه البطاقة في بداية كل
 جولة ابتداًء من الجولة الثانية. سيؤثر ما يترتب من
 هذه البطاقة على جميع الاعبين خال الجولة كاملًة
 حتى تنتهي هذه الجولة ويتم سحب بطاقة جديدة في

بداية جولة جديدة

Plague Spreads!

Players cannot recruit any 
units this round

Age of Heroes!

All Hero cards purchased this 
round cost 2 currency less than 

their original price

 ١. ضــع لــوح اللعبــة علــى ســطح مســتِو. إذا كان 
 عــدد الاعبيــن خمســة الــى ســتة العبين٬اســتعمل الحمــاة العظمــى

لكبيــرة ))ا

 ٢. امــا إذا كان عــدد الاعبيــن ثاثــة الــى أربعــة العبين٬ اســتعمل
خريطــة الحملــة العادية

اماكنهــا  فــي  المســتقلة  الوحــدات  كل  ضــع   .٣ 
ــي أســفل ــتقلة ف ــل حســب جــدول الوحــدات المس  المخصصــة له

لصفحــة  ا

 ٤. تختلــف أماكــن الوحــدات المســتقلة بنــاًء علــى عــدد 
عبيــن لا .ا

ــم  ــداث وضعه ــات تســجيل األح ــط ورق بطاق  ٥. اخل
اللعــب لــوح   بجــان 

 ٦.ضــع البطاقــات النقديــة و بطاقــات المهمــات اإلضافيــة بجانــب 
 لــوح اللعــب

 لنبدأ اللعب

 المهمــات اإلضافيــة: هــي مهمــات غيــر إلزاميــة
 لــكل واحــد مــن الــدول. يســحب الاعــب بطاقــة

“مهمــة إضافيــة” فــي بدايــة اللعبــة
ــة ــة “مهم ــحب بطاق ــب أن يس ــتطيع اللع  ال يس
ــة ــل المهم ــال أكم ــي ح ــرى إال ف ــة” أخ  إضافي
مهمــة الاعــب  أكمــل  إذا  بنجــاح.   األولــى 
 إضافية٬يتــم مكافئتــه الاعــب بمكافئــة نقديــة

ــة ــي البطاق ــددة ف مح

 المهمات وبطاقات تسجيل األحداث
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الرشوة 

 إذا تجــاوز الاعــب الوقــت المســموح لــه خــال مرحلــة ال تخطيــط وفشــل فــي ان يبــادر باتخــاذ الخطــوة األولــى فــي مرحلــة
 الهجــوم عــن طريــق تحــرك الوحــدات العســكرية او الهجــوم خــال الوقــت المحدد٬يســتطيع الاعبــون األخــرون أن يرشــوا
ــك ــم الســيطرة لتل  وحــدة عســكرية مــن الوحــدات العســكرية التــي تخــص الاعــب المتأخــر. إذا تمــت الرشــوة بنجــاح٬ يت

 .الوحــدة والمقاطعــة التــي تتواجــد فيهــا الــى الاعــب الراشــي

ــة الوحــدة ــن الراشــي عــن هوي ــر الرشــوة ناجحــة إذا أعل  تعتب
 العســكرية التــي تقــوم برشــوتها٬ وأعطــى العمــات النقديــة
 البنــك قبــل ان ينســى الاعــب المتأخــر البــدء بمرحلــة التنفيــذ٬

ــاح أو أن ينســى الاعــب آخــر ان يرشــى بنج
ــى ــى ال ــد أقص ــدة كح ــة واح ــر مقاطع ــب المتأخ ــر الاع  يخس
ــام أكثــر مــن ــة التخطيــط٬ إذا ق  الاعــب الراشــي خــال مرحل
 العــب بالرشــوة بنجــاح وقــام الخــاف علــى مــن قــام بالرشــوة

ــُت فــي االمــر بنجــاح اوال٬ً لعــب النــرد يب
الوحــدات قــوة  مجمــوع  هــي  الصحيحــة  الرشــوة   مقــدار 
ــوة أي ــمح برش ــة. ُيس ــك المقاطع ــي تل ــدة ف ــكرية المتواج  العس
المتواجــدة فــي عاصمــة تلــك   وحــدات عســكرية باســتثناء 
 الاعــب. ُيســمح أيضــاً برشــوة الوحــدات العســكرية )الجيــوش(
 فــي مرحلــة التنفيــذ. راجــع صفحــة 13 لمزيــد مــن التفاصيــل
 ماحظــة: نقتــرح ان يكــون الاعــب المختــار إلدارة البنــك هــو

نفســه المســؤول عــن إدارة الوقــت

مثال: الرشوة

 أمضــى الاعــب األول )١ باللــون األحمــر( دقيقــة 
ــي ــدأ ف ــر أن يب ــط مــن غي ــة التخطي ــي مرحل  واحــدة ف
 مرحلــة التنفيــذ. الحــظ الاعــب الثانــي أن الوقــت قــد
ــش الاعــب األول المتواجــد ــام برشــوة جي ــى وق  انته
 فــي “ســيرين”. لتتــم هــذه العمليــة بنجاح٬عــرض ثــاث
 عمــات نقديــة )حيــث ان جيــش لديــه قــوة ٣( وأعلــن
 أنــه رشــى الجيــش قبــل أن يقــول الاعــب األول بأيــة
ــاً ــوا تلقائي ــك ســيرين وجيشــها انتقل  خطــوة. نتيجــة لذل

 الــى ســلطة الاعــب الثانــي
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 لعبــة المنتصريــن هــي لعبــة تعتمــد علــى تنــاوب كل العــب لينتهــي دوره قبــل أن يبــدأ دور
الاعــب الــذي يليــه يقســم دور الاعــب إلــى مرحلتيــن

- مرحلة التخطيط
   -مرحلة التنفيذ  

 فــي بدايــة دور الاعــب٬ يدخــل الاعــب فــي مرحلــة التخطيــط حيــث يقــوم بتجنيــد الوحــدات العســكرية )مــن القــاع( علــى
 شــرط ان ال يتعــدى العــدد حصــة المــوارد المســموحة بهــا. ثــم٫ يحصــل علــى العملــة مــن المقاطعــات التــي يســيطر عليهــا
 الاعــب )عملــة نقديــة واحــدة لــكل مصــدر او رمــز عمــات واحــد يتحكــم بــه الاعــب(. ثــم٬ مــن الممكــن شــراء بطاقــة

البطــل. واخيــرا٫ التخطيــط باســتخدام اإلســتراتيجية المناســبة لاعــب

ــر ــق الشــروع فــي اللعــب )عب ــة التخطيــط عــن طري ــم قياســها بجهــاز التوقيت٬لينهــي مرحل ــة واحــدة يت ــدى اللعــب دقيق  ل
 تحريــك الوحــدات العســكرية الخاصــة بــه(. عندمــا تبــدأ مرحلــة التنفيــذ وتنتهــي مرحلــة التخطيط٬يفقــد الاعــب القــدرة علــى
تجنيــد ايــة وحــدات٬ الحصــول علــى العمــات أو شــراء بطاقــة البطــل حتــى لــو نســي ان يقــوم بذلــك خــال مرحلــة التخطيــط

كيف اللعب؟

 مرحلة التخطيط

 جدول جيش الاعب
الدولة وحدات البداية لكل العب حسب دولته

الروم  ضع وحدة خيالة في الروم ووحدة مشاة في برندوسيم

قرطاج  ضع وحدة خيالة في قرطاج ووحدة مشاة في نوميديا

الفرس  ضع وحدة خيالة في بابل ووحدة مشاة في كبدوكيا

اليونان  ضع وحدة خيالة في مسيدونيا ووحدة مشاة في رودز

مصر  ضع وحدة خيالة في االسكندرية ووحدة مشاة في ثيبز

الغال  ضع وحدة خيالة في الغول ووحدة مشاة في برطانيا
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 نتائج المعركة

 ١. إذا هاجم العب العباً آخراً وفاز٬ يخول له االنتصار اآلتي

 أ – يحصل الاعب المنتصر على عملة نقدية واحدة

 ب – تحصــل القــوات المنتصــرة علــى حركــة واحــدة إضافيــة٬ وهــي
 تختــار الرغبــة فــي الهجــوم علــى مقاطعــة جديــدة مجــاورة للمقاطعــة
ــة. إذا قــرر الاعــب الهجــوم مــرة اخــرى٬ ســينتهي دور هــذه  الُمحتل
 القــوات بغــض النظــر عــن نتائــج المعركــة الثانيــة٬ ويتــم قلبهــا علــى
ــم ــع قس ــى. راج ــد انته ــي التحــرك ق ــا ف ــأن دوره ــارة ب ــا لإلش  جانبه

التحــرك

ــد ــة٬ يفق ــي المعرك ــه ف ــع عــن مقاطعت  ج – إذا خســر الاعــب الُمداف
 هــذا الاعــب الســيطرة علــى مقاطعتــه٬ تســتطيع الوحــدات العســكرية
 المُدافعــة التــي لــم يتــم قتلهــا فــي المعركــة أن تنســحب الــى مقاطعــات
 مجــاورة خاليــة أو تابعــة للماعــب٬ ال تســتطيع القــوات االنســحاب من
 األراضــي الــى المســطحات المائيــة٬ إذا كان االنســحاب مســتحيا٬ً يتــم

إزالــة كل القــوات الُمدافعــة مــن اللعبــة

٢. يؤدي التعادل الى 

 آ. عــدم وقــوع ايــة قتلــى لــكا الجانبين وبقــاء المقاطعات تحت ســيطرة
الاعبيــن ذاتهم٬

ــم ــة ويت  ب. ال تســتطيع الوحــدات المُهاجمــة التحــرك فــي هــذه الجول
قلبهــا علــى جانبهــا - انظــر صفحــة 12 التحــرك

٣. إذا تم التغلب على الُمهاجم

 ال يطــرأ أي تغييــر علــى المقاطعــات٬ ولكــن يكبــد المهاجــم الخســائر
 المترتبــة علــى المعركــة. يســتطيع الاعــب إنهــاء دوره فــي أي وقــت

يشــاء٬ كمــا ينتهــي دوره إذا أتمــت جميــع قواتــه التحــرك

الرشوة خالل مرحلة التنفيذ

ــام ــه ق ــى ان ــذ )بمعن ــة التنفي ــي مرحل ــب ف  إذا كان اللع
 بتحريــك إحــدى قواتــه أو قــام بالهجــوم( ولكنــه توقــف
 عــن القيــام بخطــوة أخــرى )كان يكــون قــد توقــف عــن
ــة وأطــال ــي الخطــوة التالي ــر ف ــن بالتفكي ــب ليتمع  اللع
 التفكيــر( يســتطيع الاعبــون األخــرون إصــدار تحذيــر
 وبــدء عــداد الوقــت لحســاب دقيقــة واحــدة طبقــاً لقوانيــن
إذا فشــل التخطيــط.  المتبعــة فــي مرحلــة   الرشــوة 
 الاعــب فــي اتخــاذ أيــة خطــوة أو فــي انهــاء دوره قبــل
 نفــاذ الوقت٬يســتطيع أي العــب آخــر أن يتقــدم برشــوة
ــل راجــع قســم ــد مــن التفاصي ــه )للمزي  إحــدى مقاطعات

)الرشــوة صفحــة 9
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 تبــدأ مرحلــة التنفيــذ عندمــا يقــوم الاعــب بأخــذ خطــوة عمليــة. ُيســمح لــكل
 وحــدة عســكرية أن تقــوم بعمــل واحــٍد لــكل جولــة

تستطيع الوحدات العسكرية أن: 1_ تتحرك      2_ تهاجم

 ١. التحــرك: تحريــك وحــدة عســكرية الــى مقاطعــة مجــاورة )مقاطعــات
)تتشــارك بنفــس الحــدود الجغرافيــة أو المائيــة مــع الوحــدة المتحركــة

لانتقال مقاطعة مجاورة٬ يجب أن تتوفر الشروط التالية في المقاطعة

.أ -  أن تكون تحت سيطرة الاعب    

.ب-  أن تكون غير ُمحتلة من قبل العب آخر أو جيش ُمستقل    

 تحريــك وحــدة عســكرية الــى مقاطعــة مجــاورة غيــر ُمحتلــة ســيجعل هــذه
المقاطعــة تحــت ســيطرة الاعــب تلقائيــاً

 ال ُيســمح للوحــدة العســكرية بالتحــرك ثانيــًة بعــد تحركهــا فــي تلــك الجولــة.
ــتطيع ــا ال تس ــارة بأنه ــا لإلش ــى جانبه ــة عل ــدة المتحرك ــب الوح  يجــب قل
ــد ــي بع ــا الحال ــى وضعه ــود ال ــة٬ تع ــك الجول ــي تل  الحــراك أو الهجــوم ف

ــاء دور الاعــب انته

٢. الهجوم: يستطيع الاعبون مهاجمة

 أ – المقاطعــات المجــاورة الُمســيطر عليهــا مــن ِقبــل جيــوش ُمســتقلة٬ ال   
 تســتطيع الوحــدات العســكرية أن تتحــرك مــرة أخــرى فــي هــذه الجولة ويتم

قلبهــا علــى جانبها

 ب – ارض مجــاورة أو ُمســطح مائــي مجــاور ُمســيطر عليهــا \ عليــه مــن
ِقبــل العبيــن آخريــن

مرحلة التنفيذ

 يســتطيع الاعــب اختيــار عــدد يرغــب مــن الوحــدات العســكرية المتوفــرة لتهاجــم مــًع علــى شــرط ان تهاجــم مــن المقاطعــة نفســها. إذا
 حقــق الاعــب االنتصــار عليــه أن ُيحــرك جميــع الوحــدات العســكرية الُمهاجمــة الــى المقاطعــة الجديــدة٬ ولكنــه يســتطيع ان يتــرك وحــدة
 عســكرية ُمنتصــرة واحــدة إذا أراد ذلــك. ال يســتطيع الاعــب أن ُيغيــر رأيــه إذا حـــرك وحــدات عســكرية أو أعلــن أنــه يهاجــم العبــاً

آخــرا٬ً التحــركات المتخــذة واإلعــان عــن الهجــوم تعتبــر قــرارات نهائيــة وال ُيســمح الرجــوع عنهــا

مثال: التحرك والهجوم

 الاعب األول )باللون االسود( يستطيع احتال ساردينا
 او ان يتحرك الى البحر او ان يهاجم االعب الثاني
 )باللون االحمر( او ان يهاجب الجيش المستقل في

 منطقة االلبس. اذا هاجم االعب الاعب اآلخر بنجاح٬
 من الممكن ان يهاجم مرة اخرى )فقط( خال هذه

 المرحلة. على سبيل المثال٬ من الممكن الهجوم على
 الجيش المستقل ومن ثم ال يستطيع تحريك جيشه هذا

في هذه المرحلة
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 ماحظات إضافية
نهر دانوب

 يصــل نهــر دانــوب بيــن ســيلتيكا وثراســيا والبحــر األســود بخطــوة واحــدة.
 بذلــك يســتطيع الاعــب أن يســتعمل نهــر دانــوب لينتقــل بخطــوة واحــدة مــن
 طــرف الخريطــة الــى الطــرف اآلخــر٬ أي أن يتحــرك مــن ســيلتيكا ليهاجــم
ــة ــذه الحرك ــاب ه ــم احتس ــح٬ يت ــس صحي ــود٬ والعك ــر الس ــيا أو البح  ثراس

 كخطــوة واحــدة

الجسور

 تصــل الجســور بيــن مقاطعتيــن )أرضتيــن( يفصلهمــا بحــر٬ وبذلــك تســتطيع
 وحــدة عســكرية أن تســتعمل جســراً للتحــرك مــن مقاطعــة الــى أخــرى٬ ويتــم

احتســاب ذلــك كخطــوة واحــدة

 معظــم بطاقــات تســجيل األحــداث )راجــع صفحــة 8 ( هــي أحــداث ُتأثــر علــى تحــركات
 الاعبيــن فــي تلــك الجولة٬ولكن هنــاك ثاث بطاقات تحمل معها هجومــاً داخليــاً أو خارجياً
 يهــدد كل الاعبيــن. هــذه البطاقــات تحتــوي على رمــز الرماح فــي اعلــى الزاوية اليمنى من
 البطاقــة. بطاقــة تســجيل االحــداث )علــى اليســار( توضــح هــذه النقطــة٬ حيــث تدل علــى أن

هنــاك ثــورة عبيد تهــدد العالم كله

 بطاقــات تســجيل األحــداث الخاصــة هذه تحدد كمية العمــات النقدية المطلوب جمعها لدحر
 هــذا الهجــوم “الحــد األدنــى”. فــي هــذا المثــال٬ يتــم هزيمة العبيــد إذا جمع 6 عمات نقديــة أو
 أكثــر فيمــا بينهــم المزايــدة٬ بســريًة تامــه٬ ُيزايــد كل العب ببعــض ٍ من عماتــه النقدية وبا
 شــيء بــأن يضــع المبلــغ فــي قبضته الُمغلقــة. عندما يقــوم الجميــع بذلك٬ يفتــح كل الاعبين
 قبضاتهــم فــي نفــس الوقــت ليظهــر المبلغ المعــروض من قبــل الاعــب. ال يجــوز لاعبين

.اإلفصــاح عــن المبلــغ قبل عمليــة المزايدة

ــغ ــل المبل ــد. إذا ق ــة العبي ــم هزيم ــة٬ يت ــغ المعــروض عــن 6 عمــات نقدي  إذا زاد المبل
 المعــروض عــن 6 عمــات نقديــة يفــوز العبيــد. تنــص البطاقــة علــى نتائــج الفــوز أو
 الهزيمــة. علــى ســبيل المثــال٬ إذا عــرض الاعبون ســت عمــات كحد أدنــي٬ يتم هزيمة
 العبيــد ويكســب الُمزايــد بأكبــر مبلغ المزايــا اإلضافية المذكــورة في البطاقــة. إذا قل المبلغ
 المعــروض عــن المبلــغ األدنــى )5 على ســبيل المثــال( يتعرض جميع الاعبيــن لعقوبة٬
 ويتعــرض الاعــب الُمزايــد بأقــل مبلــغ الــى عقوبــة أكبــر كمــا هــو مبيــن علــى بطاقــة

ــجيل الحدث .تس

 مــن المهــم التنويــه أن أي مبلــغ يتم الُمزايدة به )ســواء كان فوز أو خســارة( يعــود “ يذهب”
الــى البنك وليــس الى الاعبين

 مخاطر خارجية 

Slave Revolt!

Players need to bid a combined total of 6 
currency to defeat the slave army

If slaves are victorious:
Every player loses 3 currency

Lowest bidder loses 6 currency
 

If players are victorious:
Highest bidder gains 5 currency
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ــرا٬ً ــاً آخ ــم العب ــب ان يهاج ــار الاع ــا يخت  عندم
 يبــدأ المعركــة. تتوقــف نتيجــة المعركــة علــى القوة
 النهائيــة لــكا الجيشــين. يفــوز الجيــش الــذي يحوز
 علــى القــوة التراكميــة األعلــى في نهائيــة المعركة.
تعتمــد قــوة المعركــة النهائيــة علــى أربعــة عوامــل

القــوات  وقــوة  المهاجمــة  للقــوات  القــوة   .١ 
  الُمدافعــة

قــوة واحــدة )+١( المدافعيــن   ٢. يكتســب كل 
 كفــوة ُمدافعــة. عندمــا الدفــاع عــن قلعــة ُعظمــى
دفاعتيــن قوتيــن  المدافعــون   )كبيرة(٬يكتســب 
العاصمــة٬ يكتســب الدفــاع عــن   )+٢(. عنــد 

 المدافعــون أربــع قــوات دفاعيــة )+٤(٬
 ٣. بطاقــات األبطــال: تلعــب خــال المعركــة ممــا
ــم تطبيــق هــذه ــة .يت ــوة إضافي  يكســب الاعــب ق
 النقطــة إذا تــم اللعــب ببطاقــة البطــل )للمزيــد مــن
 التفاصيل٬راجــع قســم بطاقــات األبطــال(. يجــب
 علــى الُمهاجميــن ان يفصحــوا عــن رغبتهــم فــي
 اســتخدام بطاقــة البطــل الخاصــة بهم٬علــى ان ال
ــم ــى يت ــة البطــل حت  يفصــح أي العــب عــن هوي

لعــب النــرد
ــة ــي هــذه اللعب ــرد ف ــوي الن ــرد: يحت  ٤. لعــب الن
 علــى اثنيــن – رقــم ١٬ واحــد رقــم ٢ وواحــد
 رقــم ٣٬ اثنيــن رقــم ٤. نتيجــة لعــب النــرد ســيتم
 إضافتهــا الــى قــوة الجيــش لحســاب القــوة النهائيــة

للمعركــة

 تفقــد القــوات المنهزمــة وحداِت عســكرية تتناســب
 طرديــاً مــع حجــم الخســارة الُمتكبــدِة٬ وهــي الفرق
 بيــن القــوة النهائيــة لــكا الجيشــين فــي نهايــة
 المعركــة. ال يفقــد اللعــب الفائــز ايــة وحــدات
ــة ــم انســحاب أي ــع٬ يت  عســكرية. إذا خســر الُمداف
 وحــدات متبقيــة )لــم تقتــل( مــن ســاحة المعركــة -
انظــر نتائــج المعركــة٬ شــروط الفــوز صفحــة ١٣

 مثال: المعركة بين العبين

المعارك 

 الاعــب األول )باللــون األخضــر( لديــه جيــش يحتــوي علــى فرقتي خيالة
 وفرقتــي وحــدة مشــاة٬ تقعــان فــي اســبانيا٬ وبذلــك يتمتــع جيشــه بقــوة 6+
 )تتمتــع كل قــوة خيالــة بقــوة 2+ )4كمجمــوع( باإلضافــة الــى فرقتــي مشــاة +
 1لــكل واحــدة منهــا )2كمجمــوع((٬ يختــار ان يهاجــم بربــر > وهــي مقاطعــة
ــة ــدى الاعــب 2 فرقــة خيال ــون األحمــر(. ل ــم 2 )بالل  يتحكــم بهــا الاعــب رق
 وفرقــة مشــاة فــي تلــك المقاطعــة )قــوة 3+( ولديــه قــوة دفاعيــة إضافيــة )1+(

 عندمــا يدافــع. وبذلــك لــدى اللعــب قــوة 4+ فــي هــذه المعركــة

 يفصــح الاعــب األول أنــه ال يريــد أن يســتعمل بطاقــة البطــل الخاصــة
 بــه. ُيفصــح الاعــب الثانــي انــه يريــد ان يســتعمل بطاقــة البطــل الخاصــة بــه٬
 وبذلــك يحصــل علــى قــوة إضافيــة 1+ حســب البطاقة المســتخدمة. قــوة الاعب
 الثانــي اآلن هــي 5+. ماحظــة: ال يســتطيع الاعــب رقــم 1 اآلن ان يســتعمل
 بطاقــة البطــل. كان يجــب عليــه ان يقــرر اســتعمال بطاقــة البطــل قبــل أن ُيفصــح
 الُمدافــع عــن نيتــه فــي ذلــك٬ ثــم يقــوم كل العــب بلعــب النــرد. إذا رمــى الاعــب
ــه اآلن ٬+10 اي +6 مــن جيشــه ــح قوت ــم 4٬ تصب ــى الرق ــرد وحصــل عل  الن

+4 مــن النــرد

 اذا رمــى الاعــب رقــم 2 النــرد وحصــل علــى الرقــم 3٬ تصبــح قوتــه +8
 )+5 مــن جيشــه وقوتــه الدفاعيــة وبطاقــة البطــل و +3 مــن النــرد( . يفــوز
 الاعــب رقــم 1 علــى الاعــب رقــم 2 بــأن تفــوز 10 علــى 8 . خســر الاعــب
 رقــم 2 المعركــة بهامــش 2 . فــي هــذه الحالــة٬ عليه ان يخســر وحدات عســكرية

بقــوة 2 مثــل إزالــة فرقــة الخيالــة من جيشــه

 باإلضافــة الــى ذلــك٬ يجــب علــى بقيــة فــرق المشــاة أن تنســحب الــى مقاطعــة
 مجــاورة خاليــة أو تحــت ســيطرة الاعــب الُمنســحب وذلــك ألنــه خســر المعركة
 )ينســحب الــى نوميديــا و قرطــاج (٬ يختــار الاعــب رقــم 2 أن ينســحب الــى
ــة٬ ــة نقدي ــم 1 عمل ــب رق ــب اللع ــراً يكس ــه. أخي ــد جيش ــث يتواج ــاج حي  قرط
ــبانيا ــي اس ــكرية ف ــدة عس ــرك وح ــد ان يت ــا إذا كان يري ــرر م ــتطيع أن يق  ويس
 ويحــرك بقيــة جيشــه الــى بربــر. يســتطيع أيضــا ان يهاجــم قرطــاج فــي هــذه

ــر ــة إذا أراد٬ مســتخدماً جيشــه المنتصــر المتواجــد اآلن فــي برب  الجول
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