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If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

 Australia 1300 365 911 
  Calls charged at local rate

 Belgique/België/Belgien   011 516 406 
Tarif appel local/Lokale kosten

 Česká republika 0225341407

 Danmark 90 13 70 13 
  Pris: 6 kr.min, support@dk.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 Deutschland (+49) 0180-6000 106 
  Anrufertarif aus dem dt. Festnetz 0,20 Euro je Anruf,  

aus dem dt. Mobilfunknetz 0,60 Euro je Anruf

 España 902 102 102 
  Tarifa nacional

 Ελλάδα 801 11 92000

 France 0820 31 32 33 
  prix d’un appel local – ouvert du lundi au vendredi

ישרא ל – ישפאר מוצרי צריכה 
טלפון תמיכה 09-9711710    פקס 09-9560957

www.isfar.co.il או בקרו באתר

 Ireland  0818 365065 
  All calls charged at national rate

 Italia 199 116 266  
  Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro  

+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro  
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

 Malta 234 36 000 
  Local rate

 Nederlands 0495 574 817 
  Interlokale kosten

 New Zealand 09 415 2447 
  National Rate 

  0900 97669 
  Call cost $1.50 (+ GST) per minute

 Norge 820 68 322 
  Pris: 6,50 kr.min, support@no.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 Österreich 0820 44 45 40 
  0,116 Euro/Minute

 Portugal  (+351) 707 23 23 10 
the email: (internal) playstationpt@stockuno.net  

(external) suportederede@pt.playstation.com 
the opening hours: Monday-Friday 9-21h. (only) 

the cost of the call (local rate): 0.25 €/m aprox

 Россия + 7 (495) 981-2372

 Suisse/Schweiz/Svizzera  0848 84 00 85 
  Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

 Suomi 0600 411 911 
  0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com 

maanantai – perjantai 12–18

 Sverige 0900-20 33 075 
  Pris 7,50 kr.min, support@se.playstation.com  

 Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 UK 0844 736 0595 
  National rate

For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.
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االفتراضية المرتبطة بحساب المستخدم الخاص بك. ومع ذلك، وباستثناء ما هو محظور بموجب القانون المعمول به، فإنه إذا تم حذف حساب المستخدم الخاص بك بعد إنهاء هذه االتفاقية، ألي سبب كان، فإنه سيتم 
حذف جميع العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية المرتبطة بحساب المستخدم الخاص بك أيًضا، ولن تتمكن بعد ذلك من استخدام البرنامج أو أي عمالت افتراضية أو بضائع افتراضية مرتبطة بحساب 
المستخدم الخاص بك. إذا تم إنهاء هذه االتفاقية بسبب انتهاك هذه االتفاقية، فقد يمنعك المرخص من إعادة التسجيل أو إعادة الوصول إلى البرنامج. بعد أي إنهاء لهذه االتفاقية، يجب أن تقوم بتدمير أو إعادة النسخة 
المادية من البرنامج إلى المرخص، وتدمير جميع نسخ البرنامج والمستندات المرفقة معه والمواد المرتبطة به وجميع أجزاء مكوناته التي تمتلكها أو تتحكم بها بصورة نهائية، وذلك يشمل تلك الموجودة على أي 
خادم للعميل، أو الكمبيوتر، أو وحدة اللعب، أو الجهاز المحمول الذي تم التثبيت عليه. بعد إنهاء هذه االتفاقية، فإنه سيتم إنهاء حقوقك في استخدام البرنامج، وذلك يتضمن أي عمالت افتراضية أو بضائع افتراضية 

مرتبطة بحساب المستخدم الخاص بك، على الفور، ويجب أن تتوقف عن استخدام البرنامج بالكامل. لن يؤثر إنهاء هذه االتفاقية على حقوقنا والتزاماتك الواردة في هذه االتفاقية.
الحقوق المقيدة الخاصة بالحكومة األمريكية

تم وضع البرنامج والمستندات بالكامل بنفقات خاصة ويتم توفيرها على أنها “برنامج كمبيوتر تجاري” أو “برنامج كمبيوتر مقيد”. ويخضع االستخدام أو النسخ أو الكشف بواسطة الحكومة األمريكية أو مقاولي 
الحكومة األمريكية من الباطن إلى القيود الموضحة في الفقرة الفرعية (c))1))ii( من فقرات الحقوق في البيانات الفنية وبرنامج الكمبيوتر في DFARS 252.227-7013 أو كما هو موضح إلى الفقرة الفرعية 

)c))1( و(2( من فقرات الحقوق المقيدة لبرنامج الكمبيوتر التجاري في FAR 52.227-19، حسبما ينطبق. يعد المقاول/المصّنع هو المرخص في المكان المدرج أدناه.
احللول املنصفة

أنت توافق بموجب ذلك على أنه إذا لم يتم تطبيق شروط هذه االتفاقية بصورة خاصة، فإن المرخص سيتعرض لضرر غير قابل لإلصالح، وبالتالي أنت توافق على أن يكون المرخص مخوالً، بدون سند أو ضمان 
أو إثبات لألضرار، للحلول المنصفة المرتبطة لما يتعلق بأي جزء من هذه االتفاقية، وذلك يشمل اإلعانات الصادرة بأمر من المحكمة، باإلضافة إلى أي حلول أخرى متاحة.

الضرائب والمصاريف
يجب أن تتحمل المسؤولية تجاه جميع الضرائب والرسوم والمبالغ المفروضة التي يتم فرضها بواسطة كيان حكومي على المرخص وأي وجميع مرخصيه، وشركائه، وموظفيه، ومديريه وموظفيه، ودفعها وتعويضهم 
عنها وعدم تعريضهم لها، لما يتعلق بالمعامالت التي تتم بموجب هذه االتفاقية، وذلك يشمل الفوائد والعقوبات القائمة على ذلك (باستثناء الضرائب والدخل الصافي للمرخص(، بغض النظر عما إذا كانت مضمنة في 
أي فاتورة يتم إرسالها إليك في أي وقت بواسطة المرخص. يجب أن توفر نسخ من أي وجميع شهادات اإلعفاء إلى المرخص إذا كنت مخوالً باإلعفاء. وتتحمل أنت وحدك مسؤولية جميع النفقات والمصاريف التي 

تتكبدها لما يتعلق بأنشطتك الواردة بموجب هذه االتفاقية، إن وجدت. وأنت غير مخول للحصول على تعويض من المرخص عن أي نفقات، ويجب أن تحافظ على عدم تعريضه لها.
شروط اخلدمة

تخضع جميع عمليات الوصول إلى البرنامج واستخدامه إلى هذه االتفاقية، ومستندات البرنامج المعمول بها، وشروط خدمة المرخص، وسياسة خصوصية المرخص، ويتم تضمين جميع الشروط واألحكام الخاصة 
بشروط الخدمة في هذه االتفاقية بواسطة هذا المرجع. تمثل هذه االتفاقيات االتفاق الكامل بينك وبين المرخص لما يتعلق باستخدام البرنامج والخدمات والمنتجات المرتبطة وهي تحل محل وتستبدل أي اتفاقيات سابقة 

بينك وبين المرخص، سواء كانت كتابية أو شفهية. إلى المدى الذي يكون هناك فيه تعارض بين االتفاقية وشروط الخدمة، فإن هذه االتفاقية هي التي تسود.
أمور متنوعة

إذا أصبح أي بند من بنود هذه االتفاقية غير ساٍر ألي سبب كان، فإنه يجب إعادة صياغة هذا البند إلى المدى الالزم فقط لجعله سارًيا، وال تتأثر البنود المتبقية من هذه االتفاقية.
القانون الحاكم

يجب تفسير هذه االتفاقية (بدون اعتبار التعارضات أو اختيار المبادئ القانونية( بموجب قوانين والية نيويورك، حيث يتم تطبيق هذا القانون على االتفاقيات التي يتم إبرامها بين سكان نيويورك ويتم تنفيذها داخل والية 
نيويورك، باستثناء ما يحكمه القانون الفيدرالي. وباستثناء ما يتم التنازل عنه صراحة من المرخص بصورة كتابية لحالة معينة أو بصورة تتعارض مع القانون المحلي، فإن االختصاص القضائي الوحيد والحصري 
ومكان اإلجراءات المرتبطة بهذا الموضوع ستكون محاكم الوالية والمحاكم الفيدرالية القائمة في مكان عمل الشركة الرئيسية للمرخص (مقاطعة نيويورك، بوالية نيويورك، في الواليات المتحدة األمريكية(. وتوافق 
أنت والمرخص على االختصاص القضائي لهذه المحاكم وتتفقان على أن يتم تقديم العملية بالطريقة الواردة في هذا المستند لتقديم اإلخطارات أو غيره بما يسمح به قانون والية نيويورك أو القانون الفيدرالي. وتوافق 

أنت والمرخص على أال تسري معاهدة األمم المتحدة الخاصة بالبيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980( على هذه االتفاقية أو على أي نزاع أو معاملة ناجمة عن هذه االتفاقية.
.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 622 BROADWAY, NEW YORK, NY 10012 :إذا كانت لديك أية أسئلة متعلقة بهذه االتفاقية، فيمكنك االتصال بنا بصورة كتابية على

جميع الشروط واألحكام األخرى الخاصة باتفاقية ترخيص المستخدم النهائي تسري على استخدامك للبرنامج.
© Take-Two Interactive Software 2005-2015 والشركات التابعة لها. 2K، و2K logo، وTake-Two Interactive Software جميعها عالمات تجارية و/أو عالمات تجارية مسجلة لصالح 
شركة  .Take-Two Interactive Software, Inc جميع برمجيات WWE، وأسماء المواهب، والصور، واألشكال، والعالمات، وحركات المصارعة، والعالمات التجارية، والشعارات، وحقوق الطبع والنشر 

هي ملكية حصرية لصالح WWE والشركات التابعة لها. © WWE 2015. جميع الحقوق محفوظة. جميع العالمات التجارية األخرى هي ملكية لمالكيها المعنيين. جميع الحقوق محفوظة. 
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مصرح بها، فإنك توافق على أنه يحق للمرخص، حسب تقديره وحده، تقييد وصولك إلى العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية المتاحة في حساب المستخدم الخاص بك، أو إنهاء حساب المستخدم الخاص بك 
وحقوقك تجاه أي عمالت افتراضية وبضائع افتراضية، والعناصر األخرى المرتبطة بحساب المستخدم الخاص بك أو تعليقها.

الموقع: تتوافر العملة االفتراضية للعمالء في بعض األماكن فقط. ال يحق لك شراء العمالت االفتراضية أو استخدامها إذا لم تكن في موقع معتمد.
شروط متجر البرامج

تخضع هذه االتفاقية وتوفير البرنامج من خالل أي متجر للبرامج (وذلك يشمل شراء العمالت االفتراضية أو البضائع االفتراضية( للشروط واألحكام اإلضافية الموضحة فيما يلي أو المطلوبة بموجب متجر البرامج 
المعني ويتم تضمين جميع هذه الشروط واألحكام المعمول بها في هذا المستند بواسطة هذا المرجع. ال يتحمل المرخص المسؤولية أو المساءلة تجاه أي مصاريف مرتبطة ببطاقة االئتمان أو البنك أو أي مصاريف 
أو نفقات أخرى مرتبطة بمعامالت الشراء الخاصة بك في البرنامج أو من خالل متجر البرامج. تتم إدارة جميع هذه المعامالت بواسطة متجر البرامج، وليس المرخص. يتنصل المرخص صراحة من أي مسؤولية 

تجاه هذه المعامالت، وتوافق أنت على أن الحل الوحيد المتعلق بجميع المعامالت يكون من أو من خالل متجر البرامج.
يتم إبرام هذه االتفاقية بينك وبين المرخص فقط، وليس مع أي متجر للبرامج. أنت تقر أن متجر البرامج غير ملزم بتوفير أي خدمات صيانة أو دعم لك لما يتعلق بالبرنامج. باستثناء ما سبق، وإلى الحد الذي يسمح 
به القانون المعمول به، ال يقع على متجر البرامج أي التزام آخر بالضمان من أي نوع لما يتعلق بالبرنامج. تحكم هذه االتفاقية أي مطالبة متعلقة بالبرنامج فيما يخص مسؤولية المنتج، أو عدم التوافق مع المتطلبات 
القانونية أو التشريعية المعمول بها، أو المطالبات بموجب قانون حماية المستهلك أو أي قانون مماثل، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وال يتحمل متجر البرامج مسؤولية هذه المطالبات. يجب أن تمتثل لشروط 
الخدمة الخاصة بمتجر البرامج وأي قواعد أو سياسات أخرى تسري على متجر البرامج. الترخيص الخاص بالبرنامج هو ترخيص غير قابل للنقل الستخدام البرنامج على جهاز مالئم تمتلكه أنت أو تتحكم به فقط. 
أنت تقر بأنك غير متواجد في الدول المفروض عليها حظر لبيع السلع بواسطة الواليات المتحدة األمريكية أو أي مناطق جغرافية أخرى أو ضمن قائمة وزارة المالية األمريكية لألشخاص المحددين بصورة خاصة 

أو قائمة األشخاص المحظورين أو الكيانات المحظورة الخاصة بوزارة التجارة األمريكية. متجر البرامج هو جهة خارجية مستفيدة من هذه االتفاقية وقد تفرض هذه االتفاقية عليك.
تجميع المعلومات واستخدمها

بتثبيت البرنامج أو استخدامه، فإنك توافق على شروط تجميع المعلومات واستخدامها الموضحة في هذا القسم وسياسة الخصوصية، وذلك يشمل (حسبما ينطبق( (1( نقل أي معلومات شخصية وأي معلومات 
أخرى إلى المرخص وشركائه، والبائعين وشركاء العمل، وإلى جهات خارجية أخرى معينة، مثل السلطات الحكومية داخل الواليات المتحدة األمريكية والدول األخرى الواقعة خارج أوروبا أو بلدك األم، وذلك 
يشمل الدول التي قد يكون لديها معايير أقل لحماية الخصوصية، و(2( العرض العام لبياناتك، مثل تحديد هوية المحتوى المنشأ بواسطة المستخدم الخاص بك، أو عرض نتائجك،وتصنيفك، وإنجازاتك، وبيانات 
اللعب األخرى على مواقع الويب و المنصات األخرى، و(3( مشاركة بيانات اللعب الخاصة بك مع مصنعي األجهزة، ومستضيفي المنصة، وشركاء التسويق التابعين للمرخص، و(4( عمليات االستخدام األخرى 
والكشف عن معلوماتك الشخصية أو المعلومات األخرى كما هو محدد في سياسة الخصوصية المشار إليها أعاله، في صورتها المعدلة من وقت آلخر. إذا كنت ال ترغب في استخدام معلوماتك أو مشاركتها بهذه 

الطريقة، فإنه يجب عليك عدم استخدام البرنامج.
www. لجميع األغراض المرتبطة بمشاكل خصوصية البيانات، وذلك يشمل تجميع المعلومات الشخصية، واستخدامها، والكشف عنها، ونقلها، والمعلومات األخرى، فإن سياسة الخصوصية الموجودة على موقع

take2games.com/privacy، في صورتها المعدلة من وقت آلخر، تكون لها األولوية عن أي نص آخر في هذه االتفاقية.
الضمان

الضمان المحدود: يضمن لك المرخص (إذا كنت المشتري األول واألصلي للبرنامج، وليس إذا حصلت على البرنامج المسجل سابًقا والمستندات المرفقة به كنقل من المشتري األصلي( خلو وسائط التخزين 
األصلية التي تحتوي على البرنامج من أي عيوب في المادة والصناعة في ظل االستخدام العادي والخدمة لمدة 90 يوًما من تاريخ الشراء. يضمن لك المرخص توافق البرنامج مع الكمبيوتر الشخصي الذي يالقي 
الحد األدنى من متطلبات النظام المدرجة في مستندات البرنامج أو اعتماده من قبل منتج وحدة اللعب على أنه متوافق مع وحدة اللعب التي تم نشره من أجلها. ومع ذلك، نظًرا لالختالفات في األجهزة والبرامج 
واتصاالت اإلنترنت واالستخدام الفردي، ال يضمن المرخص أداء البرنامج على جهازك الخاص أو وحدة األلعاب الخاصة بك. ال يقدم المرخص أي ضمان تجاه التدخل مع استمتاعك بالبرنامج، أو استيفاء البرنامج 
لمتطلباتك، أو عدم انقطاع عمل البرنامج، أو خلوه من األخطاء، أو توافق البرنامج مع برامج أو أجهزة الجهات الخارجية، أو تصحيح األخطاء الموجودة في البرنامج. وال يشكل توفير أي نصيحة شفهية أو كتابية 
بواسطة المرخص أو أي ممثل معتمد ضماًنا. نظًرا ألن بعض االختصاصات القضائية ال تسمح باستثناء أو تقييد الضمانات الضمنية أو القيود على حقوق المستهلك التشريعية المعمول بها، فإن بعض االستثناءات 

والقيود الواردة أعاله قد ال تسري عليك.
إذا وجدت عطالً، ألي سبب كان، في وسائط التخزين أو البرنامج أثناء فترة الضمان، فإن المرخص يوافق على استبدال أي برنامج ُيكتشف أنه تالف خالل فترة الضمان، بدون مقابل، طالما أنه يتم تصنيع البرنامج 
في الوقت الحالي بواسطة المرخص. إذا لم يعد البرنامج متوفًرا، فإن المرخص يحتفظ بالحق في استبدال قطعة مماثلة من البرنامج بقيمة مماثلة أو أكبر. هذا الضمان مقتصر على وسائط التخزين والبرنامج في 
صورته األصلية المقدمة بواسطة المرخص وال يسري على البلي أو االستهالك الطبيعي. ال يسري هذا الضمان ويعد ملغى إذا كان التلف ناجًما عن سوء االستخدام أو سوء التعامل أو اإلهمال. أي ضمانات ضمنية 

محددة بموجب القانون تكون محدودة صراحة على الفترة البالغة 90 يوًما الواردة أعاله.
باستثناء ما هو محدد أعاله، فإن هذا الضمان يحل محل جميع الضمانات األخرى، الشفهية أو الكتابية، والصريحة أو الضمنية، وذلك يشمل أي ضمان آخر المالئمة للتجارة، أو المالئمة لغرض معين، أو عدم 

االنتهاك، وال تعد أي تعهدات أو ضمانات أخرى من أي نوع ملزمة للمرخص.
عند إعادة البرنامج من أجل الضمان المحدود الوارد أعاله، يرجى إرسال البرنامج األصلي فقط إلى عنوان المرخص المحدد أدناه مع تضمين ما يلي: اسمك وعنوان اإلعادة، وصورة فوتوغرافية إليصال البيع 

المؤرخ لديك، ومالحظة مختصرة تصف التلف والنظام الذي تشغل عليه البرنامج.
التعويض

أنت توافق على تعويض المرخص، وشركائه، ومرخصيه، والشركات التابعة له، ومقاوليه، ورؤسائه، ومديريه، وموظفيه، ووكالئه عن جميع األضرار والخسائر والنفقات الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
عن أفعالك وإهمالك في استخدام البرنامج والدفاع عنهم وعدم تعريضهم لها بموجب شروط هذه االتفاقية.

ال يتحمل المرخص بأي حال من األحوال مسؤولية األضرار الخاصة أو العرضية أو التبعية الناجمة عن امتالك البرنامج أو استخدامه أو تصنيعه، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، إتالف الممتلكات، وفقد 
النية الحسنة، وتلف الكمبيوتر أو تعطله، وإلى المدى الذي يسمح به القانون، األضرار الناجمة عن اإلصابات الشخصية، أو تلف الممتلكات، أو األرباح، أو األضرار التأديبية بسبب أي أفعال ناجمة عن أو مرتبطة 
بهذه االتفاقية أو البرنامج، سواء كانت ناجمة عن الضرر (بما في ذلك اإلهمال(، أو التعاقد، أو المسؤولية الصارمة، أو غير ذلك، سواء تم توجيه النصيحة إلى المرخص باحتمال حدوث هذه األضرار أم ال. ال 

تتعدى مسؤولية المرخص تجاه جميع األضرار، بأي حال من األحوال، (باستثناء ما ينص عليه القانون المعمول به(، السعر الفعلي المدفوع بواسطتك الستخدام البرنامج.
ال تتجاوز مسؤولية المرخص المجمعة تجاه أي وجميع المطالبات الخاصة بك، بغض النظر عن صورة اإلجراء، الرسوم التي تقوم بدفعها إلى المرخص في الفترة السابقة البالغة اثني عشر (12( شهًرا مقابل أي 

شيء مرتبط بالبرنامج أو 200 دوالر أمريكي، أيهما أكبر.
نظًرا ألن بعض الواليات/الدول ال تسمح بوجود قيود على مدة العمل بالضمان الضمني و/أو استثناء أو تقيد المسؤولية تجاه األضرار العرضية أو التبعية، أو الوفاة، أو اإلصابات الشخصية الناجمة عن اإلهمال أو 
التزوير أو سوء السلوك المتعمد، فإن القيود و/أو االستثناءات وأي استثناء أو تقييد آخر ناتج عن التعويض الوارد أعاله قد ال يسري عليك. ال يسري هذا الضمان وحده إلى المدى الذي يكون فيه أي بند من بنود 
هذا الضمان محظوًرا بموجب أي قانون فيدرالي أو محلي أو خاص بالوالية، والذي ال يمكن منعه. يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية محددة، وقد تكون لديك حقوق أخرى تختلف من اختصاص قضائي إلى آخر.

نحن ال نتحكم، وال يمكننا أن نتحكم، في تدفق البيانات إلى أو من شبكتنا أو األجزاء األخرى من اإلنترنت، أو الشبكات الالسلكية، أو شبكات الجهات الخارجية األخرى. حيث يعتمد هذا التدفق بصورة كبيرة على أداء 
اإلنترنت والخدمات الالسلكية المقدمة بواسطة جهات خارجية أو المتحكم فيها بواسطة جهات خارجية. أحياًنا تتسبب اإلجراءات أو عدم تنفيذ اإلجراءات من هذه الجهات الخارجية في إضعاف اتصاالتك باإلنترنت 
أو الخدمات الالسلكية أو أجزاء منها أو انقطاعها. ونحن ال نضمن عدم حدوث هذه األحداث. وعليه، نحن نتنصل من أي مسؤولية وجميع المسؤوليات الناجمة عن أو المرتبطة بإجراءات الجهات الخارجية أو عدم 

تنفيذها لإلجراءات والتي قد تضعف اتصاالتك باإلنترنت أو الخدمات الالسلكية أو أجزاء منها أو استخدام البرنامج والخدمات والمنتجات المرتبطة به أو انقطاعها.
اإلنهاء

تشغيل خوادم البرنامج (لأللعاب التي يتم تشغيلها حصرًيا عبر اإلنترنت(، إذا قرر المرخص أو اعتقد أن استخدامك للبرنامج يتضمن أو قد يتضمن التزوير أو غسيل األموال أو أي نشاط آخر غير مشروع، أو عندما 
ال تمتثل إلى شروط وأحكام هذه االتفاقية، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، شروط الترخيص الواردة أعاله. يحق لك إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق (1( طلب المرخص إلنهاء وحذف حساب 
المستخدم الذي يتم استخدامه للوصول إلى البرنامج واستخدامه باستخدام الطريقة المحددة في شروط الخدمة أو (2( تدمير و/أو حذف أي من نسخ البرنامج أو جميع نسخ البرنامج التي تمتلكها أو الموجود بحيازتك 
أو التي تتحكم بها. إن حذف البرنامج من منصة األلعاب الخاصة بك لن تؤدي إلى حذف المعلومات المرتبطة بحساب المستخدم، وذلك يشمل أي عمالت افتراضية أو بضائع افتراضية مرتبطة بحساب المستخدم 
الخاص بك. إذا قمت بإعادة تثبيت البرنامج باستخدام نفس حساب المستخدم، فإنه قد يظل يتوافر لديك حق الوصول إلى معلومات حساب المستخدم السابق الخاص بك، وذلك يشمل المعلومات االفتراضية والبضائع 
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المحتوى المنشأ بواسطة المستخدم: قد يتيح لك البرنامج إنشاء محتوى، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، خريطة اللعب، أو سيناريو، أو لقطة شاشة، أو تصميم سيارة، أو عنصًرا، أو فيديو للعبك. في 
مقابل استخدام البرنامج، وإلى المدى الذي تتسبب فيه مساهماتك عبر استخدام البرنامج إلى االهتمام بحقوق الطبع والنشر، فإنك بموجب هذا المستند تمنح المرخص حًقا وترخيًصا حصرًيا ودائًما، وغير قابل لإللغاء، 
وقابالً للنقل بصورة كاملة، وقابالً للترخيص من الباطن في جميع أنحاء العالم الستخدام مساهماتك بأي طريقة وألي غرض يتعلق بالبرنامج ومرتبًطا بالبضائع والخدمات، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، 
الحقوق في إعادة إنتاج مساهماتك، أو نسخها، أو تهيئتها، أو تعديلها، أو تنفيذها، أو عرضها، أو نشرها، أو بثها، أو نقلها، أو نقلها إلى العامة بأي طريقة سواء كانت معروفة أو غير معروفة، وتوزيعها بدون أي 
إخطار أو تعويض لك من أي نوع طوال مدة الحماية الممنوحة إلى حقوق الملكية الفكرية بموجب القوانين والمعاهدات الدولية. أنت بموجب ذلك تتنازل وتوافق على عدم ادعاء أي حقوق معنوية خاصة بالمنشأ، أو 
النشر، أو السمعة، أو النسب لما يتعلق باستخدام المرخص والالعبين اآلخرين واستمتاعهم بهذه األصول لما يتعلق بالبرنامج والبضائع والخدمات المرتبطة بموجب القانون المعمول به. إن منح هذا الترخيص إلى 

المرخص، والبنود المتعلقة بأي حقوق معنوية معمول بها، ستتجاوز أي إنهاء لهذه االتفاقية.
االتصال باإلنترنت: قد يتطلب البرنامج اتصاالً باإلنترنت للوصول إلى الميزات القائمة على اإلنترنت أو مصادقة البرنامج أو تنفيذ وظائف أخرى. حسابات المستخدم: الستخدام البرنامج أو ميزة البرنامج أو لكي 
تعمل ميزات معينة من البرنامج بطريقة صحيحة، قد يتطلب منك الحصول على حساب مستخدم بخدمة اإلنترنت نشط وصالح والحفاظ عليه، مثل منصة ألعاب جهة خارجية أو حساب شبكات التواصل االجتماعي 
(“حساب الجهات الخارجية”( أو حساب مع المرخص أو شريك المرخص، كما هو موضح في مستندات البرنامج. إذا كنت ال تحتفظ بهذا الحساب، فقد ال تعمل بعض ميزات البرنامج أو قد تتوقف عن العمل بطريقة 
صحيحة، بصورة كلية أو جزئية. قد يتطلب منك البرنامج أيًضا إنشاء حساب مستخدم خاص بالبرنامج مع المرخص أو شريك المرخص (“حساب المستخدم”( من أجل الوصول إلى البرنامج ووظائفه وميزاته. 

قد يرتبط تسجيل دخول حساب المستخدم مع حساب جهة خارجية. وتتحمل أنت مسؤولية االستخدام واألمان بالكامل لحسابات المستخدم وأي حسابات جهات خارجية تستخدمها للوصول إلى البرنامج واستخدامه.
العملة االفتراضية والبضائع االفتراضية

إذا كان البرنامج يتيح لك شراء و/أو كسب ترخيص الستخدام العملة االفتراضية والبضائع االفتراضية من خالل اللعب، فإنه تسري الشروط واألحكام التالية.
العملة االفتراضية والبضائع االفتراضية: قد يمّكن البرنامج المستخدمين من (1( استخدام عملة افتراضية كوسيلة تبادل حصرًيا داخل البرنامج (“العملة االفتراضية” أو “VC”( و(2( الحصول على إمكانية الوصول 
إلى (وبعض الحقوق المحدودة الستخدام( البضائع االفتراضية داخل البرنامج (“البضائع االفتراضية” أو “VG”(. بغض النظر عن المصطلحات المستخدمة، تمثل VC وVG حق ترخيص محدود محكوم بهذه 
االتفاقية. بموجب شروط االمتثال الواردة في هذه االتفاقية، يقوم المرخص بموجب هذه االتفاقية بمنحك حًقا وترخيًصا غير حصري، وغير قابل للنقل، وغير قابل للترخيص من الباطن، ومحدوًدا الستخدام VC و

VG التي يتم الحصول عليها بواسطتك من أجل اللعب الشخصي وغير التجاري داخل البرنامج بصورة حصرية. باستثناء ما هو محظور بموجب القانون المعمول به، فإن VC وVG التي تحصل أنت عليها تكون 
.VGو VC أو تعيينها بموجب هذا المستند. يجب أال تفسر هذه االتفاقية على أنها بيع ألي حقوق في VG أو VC مرخصة لك أنت، وتقر بموجب ذلك عدم نقل ملكية أو حيازة

ال توجد قيمة مقابلة للعمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية بالعمالت الحقيقية وهي ال تعمل كبديل للعمالت الحقيقية. أنت تقر وتوافق على أنه يحق للمرخص عمل مراجعة أو اتخاذ إجراء يؤثر على القيمة 
المعلومة ألي عملة افتراضية و/أو بضائع افتراضية أو سعر شرائها في أي وقت باستثناء ما هو محظور بموجب القانون المعمول به. ال يتم فرض رسوم على عدم استخدام العمالت االفتراضية والبضائع 
االفتراضية؛ إال أنه سيتم إنهاء الترخيص الممنوح بموجب ذلك للعمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية وفًقا للشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية ومستندات البرنامج، عندما يتوقف المرخص عن توفير 
البرنامج أو عند إنهاء هذه االتفاقية. يحتفظ المرخص، حسب تقديره وحده، بالحق في فرض رسوم من أجل توفير حق الوصول إلى العمالت االفتراضية أو البضائع االفتراضية أو استخدامها و/أو يحق له توزيع 

العمالت االفتراضية أو البضائع االفتراضية بمقابل أو بدون مقابل.
الحصول على العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية وشراؤها: قد تتوافر لديك القدرة على شراء العمالت االفتراضية أو الحصول عليها من المرخص من أجل إكمال أنشطة أو إنجازات محددة في البرنامج. 
على سبيل المثال، يحق للمرخص توفير العمالت االفتراضية أو البضائع االفتراضية بعد إكمال أحد األنشطة في اللعبة، مثل الوصول إلى مستوى جديد، أو إكمال مهمة، أو إنشاء محتوى خاص بالمستخدم. وبمجرد 
الحصول عليها، سيتم إنشاء العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية لحساب المستخدم الخاص بك. يحق لك شراء العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية داخل البرنامج فقط، أو من خالل إحدى المنصات، 
أو المشاركة في متجر متاح عبر اإلنترنت لجهة خارجية، أو متجر للتطبيقات، أو أي متجر آخر مصرح به بواسطة المرخص (يشار إلى كل ذلك في المستند باسم “متجر البرامج”(. شراء العناصر أو العمالت 
داخل اللعبة أو استخدامها من خالل متجر البرامج يخضع إلى المستندات التي تحكم متجر البرامج، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، شروط الخدمة واتفاقية المستخدم. تم ترخيص هذه الخدمة المتاحة عبر 
اإلنترنت من الباطن لك بواسطة “متجر البرامج”. ويحق للمرخص أن يقدم خصومات أو عروًضا على شراء العمالت االفتراضية، وقد يتم تعديل هذه الخصومات أو العروض أو إيقافها بواسطة المرخص في 
أي وقت بدون تقديم إخطار إليك. بعد إكمال الشراء المصرح به للعملة االفتراضية من متجر التطبيقات، سيتم إضافة مقدار العمالت االفتراضية التي تم شراؤها في حساب المستخدم الخاص بك. يحق للمرخص 
تحديد حد أقصى للمبلغ الذي تريد إنفاقه لشراء العمالت االفتراضية لكل معاملة و/أو لكل يوم، والذي قد يتغير وفًقا للبرنامج المرتبط. يحق للمرخص، حسب تقديره وحده، فرض حدود إضافية على مقدار العمالت 
االفتراضية التي يمكنك شراؤها أو استخدامها، أو طريقة استخدام العمالت االفتراضية، والحد األقصى من رصيد العمالت االفتراضية الذي يمكن إضافته إلى حساب المستخدم الخاص بك. تتحمل وحدك مسؤولية 

جميع عمليات شراء العمالت االفتراضية من خالل حساب المستخدم الخاص بك بغض النظر عما إذا كان ذلك بتصريح منك أم ال.
حساب الرصيد: يمكنك الوصول وعرض العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية في حساب المستخدم الخاص بك عند تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك. يحتفظ المرخص بالحق، حسب تقديره 
وحده، لعمل جميع الحسابات المتعلقة بالعمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية المتاحة في حساب المستخدم. كما يحتفظ المرخص بالحق، حسب تقديره وحده، لتحديد مقدار العمالت االفتراضية وطريقة إضافتها 
وخصمها من حساب المستخدم الخاص بك لما يتعلق بشراء البضائع االفتراضية أو ألي أغراض أخرى. وعلى الرغم من أن المرخص يسعى جاهًدا لجعل جميع الحسابات تسير بصورة ثابتة ومعقولة، إال أنك 
تقر بموجب ذلك وتوافق على أن تحديد المرخص للعمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية المتاحة في حساب المستخدم الخاصة بك هو أمر نهائي، إال إذا كان بإمكانك تقديم المستندات إلى المرخص التي تثبت 

أن هذا الحساب غير صحيح عمًدا.
استخدام العملة االفتراضية والبضائع االفتراضية: يمكن استهالك جميع العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية التي تم شراؤها في اللعبة أو فقدها بواسطة العبين في مسار اللعبة وفًقا لقواعد اللعبة المعمول 
بها تجاه العمالت والبضائع، والتي قد تختلف وفًقا للبرنامج المرتبط. يمكن استخدام العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية داخل البرنامج فقط، ويحق للمرخص، حسب تقديره وحده، تحديد استخدام العمالت 
االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية إلى لعبة واحدة. قد تتغير االستخدامات واألغراض الخاصة بالعمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية في أي وقت. وسيتم تقليل العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية 
كما هو موضح في حساب المستخدم الخاص بك في كل مرة تستخدم فيها العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية داخل البرنامج. إن استخدام أي من العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية يشكل 
طلًبا وسحًبا من العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية في حساب المستخدم الخاص بك. يجب أن تتوافر لديك عمالت افتراضية و/أو بضائع افتراضية كافية متاحة في حساب المستخدم الخاص بك من أجل 
إكمال المعاملة في البرنامج. يمكن أن تقل العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية في حساب المستخدم الخاص بك بدون إخطار بعد وقوع أحداث معينة مرتبطة باستخدامك للبرنامج: على سبيل المثال، يمكن 
أن تفقد عمالت افتراضية أو بضائع افتراضية بعد خسارة مباراة أو وفاة الشخصية الخاصة بك. وتتحمل أنت مسؤولية جميع االستخدامات الخاصة بالعمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية من خالل حساب 
المستخدم الخاص بك بغض النظر عما إذا كان ذلك بتصريح منك أم ال. يجب أن تخطر المرخص على الفور عند اكتشاف االستخدام غير المصرح به ألي عمالت افتراضية و/أو البضائع االفتراضية التي تتم عبر 

.www.take2games.com/support حساب المستخدم الخاص بك عن طريق إرسال طلب دعم على الموقع
عدم قابلية االسترداد: ال يمكن استرداد العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية إال في صورة البضائع والخدمات داخل اللعبة. ال يحق لك بيع أو إيجار أو ترخيص أو تأجير العمالت االفتراضية أو البضائع 
االفتراضية، أو تحويلها إلى عملة افتراضية قابلة للتحليل. ال يمكن استرداد العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية إال في صورة بضائع وخدمات داخل اللعبة وهي غير قابلة لالسترداد مقابل أي مبلغ مالي 
أو قيمة مالية أو أي بضائع أخرى من المرخص أو أي شخص أو كيان آخر في أي وقت، باستثناء ما هو موضح صراحة في هذه االتفاقية أو ما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به. العمالت االفتراضية 
والبضائع االفتراضية ليس لها أي قيمة نقدية، وال يوجد أي التزام تجاه المرخص أو أي شخص آخر لتبديل العمالت االفتراضية الخاصة بك أو البضائع االفتراضية مقابل أي شيء ذي قيمة، وذلك يشمل على 

سبيل المثال ال الحصر، العمالت الحقيقية.
عدم إمكانية استرداد األموال: جميع عمليات شراء العمالت االفتراضية والبضائع االفتراضية نهائية ولن يتم استرداد األموال أو تحويلها أو تبديلها تحت أي ظرف من الظروف. باستثناء ما هو محظور بموجب 
القانون المعمول به، ويمتلك المرخص الحق المطلق إلدارة هذه العمالت االفتراضية و/أو البضائع االفتراضية و/أو تنظيمها و/أو التحكم بها و/أو تعديلها و/أو تعليقها و/أو حذفها حسبما يرى ذلك مناسًبا في تقديره 

هو وحده، وال يتحمل المرخص أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر لممارسة هذه الحقوق.
عدم إمكانية التحويل: ال يجيز المرخص أي تحويل أو تجارة أو بيع أو تبادل ألي من العمالت االفتراضية أو البضائع االفتراضية ألي شخص، بخالف اللعب باستخدام البرنامج كما هو مصرح به صراحة بواسطة 
المرخص (“المعامالت غير المصرح بها”( وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، بين المستخدمين اآلخرين للبرنامج، وهو أمر محظور تماًما. يحتفظ المرخص بالحق، حسب تقديره وحده، في إنهاء حساب 
المستخدم والعملة االفتراضية والبضائع االفتراضية الخاصة بك أو تعليقها أو تعديلها، وإنهاء هذه االتفاقية إذا اشتركت في أي معامالت غير مصرح بها أو ساعدت فيها أو طلبتها. جميع المستخدمين المشتركين في 
هذه األنشطة يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة ويوافقون بموجب ذلك على تعويض المرخص، وشركائه، ومرخصيه، والشركات التابعة له، ومقاوليه، ورؤسائه، ومديريه، وموظفيه، ووكالئه عن جميع المخاطر 
والخسائر والنفقات الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن هذه اإلجراءات وعدم تعرضهم لها. أنت تقر بأن المرخص قد يطلب إيقاف متجر التطبيقات المعمول به، أو تعليقه، أو إنهاءه، أو حجبه، أو عكس أي 
معاملة غير مصرح بها، بغض النظر عن موعد حدوث هذه المعاملة غير المصرح بها (أو التي سوف تقع( عندما يشتبه أو يمتلك دليالً على وجود خداع أو انتهاكات في هذه االتفاقية، أو انتهاكات ألي قانون أو 
لوائح معمول بها، أو أي عمل متعمد بغرض التدخل بأي طريقة في عمل البرنامج أو له تأثير على ذلك أو سيكون له تأثير على ذلك. إذا اعتقدنا أو تكونت لدينا أسباب لالشتباه في أنك قد اشتركت في معاملة غير 
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ضمان البرنامج احملدود واتفاقية الترخيص
يمكن تحديث ضمان البرنامج المحدود هذا واتفاقية الترخيص هذه (“االتفاقية”( بصورة دورية وسيتم نشر اإلصدار الحالي على موقع www.take2games.com/eula (“موقع الويب”(. إن استمرارك في 

استخدام البرنامج بعد نشر االتفاقية التي تمت مراجعتها يشكل موافقتك على شروطها.
يشتمل “البرنامج” على جميع البرمجيات المضمنة في هذه االتفاقية، والدليل (األدلة( المصاحب، والغالف، والملفات األخرى الكتابية، والمواد أو المستندات اإللكترونية أو المتاحة عبر اإلنترنت، وأي نسخ من 

هذا البرنامج والمواد الخاصة به وجميعها.
شركة مع  االتفاقية  هذه  بشروط  االلتزام  على  توافق  فإنك  البرنامج،  مع  مضمنة  أخرى  مواد  وأي  استخدامه،  أو  نسخه  أو  تثبيته  أو  تنزيله  أو  البرنامج  بفتح  مبيًعا.  وليس  مرخص،   البرنامج 

 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. األمريكية (“المرخص”(، باإلضافة إلى سياسة الخصوصية الموجودة على موقع www.take2games.com/privacy وشروط الخدمة 
.www.take2games.com/legal الموجودة على موقع

يرجى قراءة هذه االتفاقية بعناية. إذا كنت ال توافق على جميع الشروط الخاصة بهذه االتفاقية، فإنه ال يسمح لك بفتح البرنامج أو تنزيله أو تثبيته أو نسخة أو استخدامه.
الترخيص

بموجب هذه االتفاقية وشروطها وأحكامها، فإن المرخص يمنحك بموجب ذلك حًقا وترخيًصا غير حصرًي وغير قابٍل للنقل وغير قابٍل لإللغاء الستخدام نسخة واحدة من البرنامج من أجل استخدامك الشخصي 
وغير التجاري للعب على منصبة ألعاب واحدة (مثل الكمبيوتر أو الجهاز المحمول أو وحدة األلعاب( إال إذا تم تحديد غير ذلك صراحة في مستندات البرنامج. تخضع حقوق الترخيص الخاصة بك إلى امتثالك لهذه 

االتفاقية. تبدأ مدة الترخيص بموجب هذه االتفاقية من تاريخ تثبيت البرنامج أو استخدامه وتنتهي في التاريخ السابق لتخلصك من البرنامج أو إنهاء االتفاقية (انظر أدناه(.
هذا البرنامج مرخص، وليس مبيًعا، لك، وأنت تقر بموجب ذلك أنه لن يتم نقل ملكية البرنامج أو حيازته أو تخصيصها، ويجب عدم تفسير هذه االتفاقية على أنها بيع ألي حقوق في البرنامج. يحتفظ المرخص 
بالحق والملكية والفائدة من البرنامج بالكامل، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، جميع حقوق الطبع والنشر، والعالمات التجارية، واألسرار التجارية، واألسماء التجارية، وحقوق الملكية، وبراءات االختراع، 
والملكيات، وأكواد الكمبيوتر، والمؤثرات الصوتية والبصرية، والسمات، والشخصيات، وأسماء الشخصيات، والقصص، والحوارات، واإلعدادات، والعمل الفني، والمؤثرات الصوتية، واألعمال الموسيقية، والحقوق 
المعنوية. البرنامج محمي بقانون حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية بالواليات المتحدة األمريكية والقوانين والمعاهدات المعمول بها في جميع أنحاء العالم. ال يجوز نسخ البرنامج أو إعادة إنتاجه أو توزيعه 
بأي طريقة أو وسيلة، بصورة جزئية أو كلية، بدون الحصول على موافقة كتابية سابقة من المرخص. أي شخص يقوم بنسخ البرنامج بالكامل أو جزء منه أو إعادة إنتاجه أو توزيعه بأي طريقة أو بأي وسيلة، فإنه 
ينتهك قوانين حقوق الطبع والنشر عن قصد، وقد يخضع إلى عقوبات مدنية وجنائية داخل الواليات المتحدة األمريكية أو في البلد الخاصة به. اعلم أن انتهاكات حقوق الطبع والنشر في الواليات المتحدة األمريكية 
تخضع لعقوبات تشريعية 150000 دوالر أمريكي عن كل انتهاك. يشتمل البرنامج على مواد مرخصة معينة، ويحق للمرخصين التابعين للمرخص أيًضا حماية حقوقهم في حالة حدوث أي انتهاك لهذه االتفاقية. 

يتم االحتفاظ بجميع الحقوق التي ال يتم منحها بصورة صريحة بموجب هذه االتفاقية بواسطة المرخص، والمرخصين التابعين له، حسبما ينطبق.
شروط الترخيص

أنت توافق على عدم القيام بما يلي:
استخدام البرنامج تجارًيا؛ أو

توزيع البرنامج أو أي نسخة منه، أو تأجيره، أو ترخيصه، أو بيعه، أو إيجاره، أو تحويله إلى عملة قابلة للتحويل، أو نقله، أو تعيينه، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، البضائع االفتراضية أو العمالت 
االفتراضية (معرفة أدناه( بدون الحصول على موافقة كتابية سابقة صريحة أو كما هو موضح صراحة في هذه االتفاقية؛ أو

عمل نسخة من البرنامج أو أي جزء منه (بخالف ما هو موضح في هذا المستند(؛ أو
عمل نسخة من البرنامج المتاح على الشبكة الستخدامه أو تنزيله بواسطة العديد من المستخدمين؛ أو

باستثناء ما هو محدد خالف ذلك بصورة خاصة بواسطة البرنامج أو هذه االتفاقية، استخدام البرنامج أو تثبيته (أو السماح لألشخاص اآلخرين بفعل ذلك( على شبكة، من أجل االستخدام عبر اإلنترنت، أو على 
أكثر من جهاز كمبيوتر واحد أو وحدة لعب في نفس الوقت؛ أو

نسخ البرنامج على محرك أقراص صلبة أو أي جهاز تخزين آخر من أجل تمرير المتطلبات لتشغيل البرنامج من CD-ROM أو DVD-ROM المضمن (ال يسري هذا الحظر على النسخ بصورة كلية أو بصورة 
جزئية والتي قد تتم بواسطة البرنامج نفسه خالل التثبيت من أجل التشغيل بكفاءة أكثر(؛ أو

استخدام أو نسخ البرنامج على مركز لعب خاص بالكمبيوتر أو أي موقع قائم على مكان؛ شريطة أن يقدم لك المرخص اتفاقية ترخيص منفصلة لجعل البرنامج متاًحا لالستخدام التجاري؛ أو
عكس التصميم الهندسي، أو إلغاء التحويل البرمجي، أو إلغاء التجميع، أو عرض، أو تنفيذ، أو تجهيز أعمال مشتقة بناًء على البرنامج، أو تعديله، بصورة كلية أو جزئية؛

إزالة أو تعديل أي إخطارات أو عالمات أو تسميات خاصة بالملكية والتي تكون متضمنة على البرنامج أو بداخله؛
تقييد أو منع أي مستخدم آخر من استخدام أي ميزات متاحة عبر اإلنترنت للبرنامج واالستمتاع بها؛ أو

الغش أو استخدام أي روبوت غير مصرح بها أو Spider أو أي برنامج آخر متعلق بأي ميزات متاحة عبر اإلنترنت للبرنامج؛
انتهاك أي شروط أو سياسات أو تراخيص أو مدونة أخالقيات متعلقة بالميزات المتاحة عبر اإلنترنت للبرنامج؛ أو

النقل أو التصدير أو إعادة التصدير (بصورة مباشرة أو غير مباشرة( إلى أي دولة ممنوعة من استالم البرنامج بموجب قوانين أو لوائح التصدير األمريكية أو العقوبات االقتصادية األمريكية أو انتهاك أي قوانين 
أو لوائح، أو قوانين الدولة التي تم الحصول على البرنامج منها، والتي قد يتم تعديلها من وقت آلخر.

الوصول إلى الميزات و/أو الخدمات الخاصة، وذلك يشمل النسخ الرقمية: قد يتطلب تنزيل البرنامج، أو استرداد كود تسلسلي مميز، أو تسجيل البرنامج، أو العضوية في إحدى خدمات الجهات الخارجية و/أو 
العضوية في إحدى خدمات المرخص (وذلك يشمل قبول الشروط والسياسات المطلوبة( من أجل تنشيط البرنامج، أو الوصول إلى النسخ الرقمية من البرنامج، أو الوصول إلى محتوى معين غير قابل إللغاء القفل 
أو قابل للتنزيل أو متاح عبر اإلنترنت، أو محتوى و/أو خدمات و/أو وظائف أخرى خاصة (يشار إليها جميًعا باسم “الميزات الخاصة”(. يقتصر الوصول إلى الميزات الخاصة على حساب مستخدم واحد (كما هو 
محدد أدناه( لكل كود تسلسلي، وال يمكن نقل الوصول إلى الميزات الخاصة، أو بيعها، أو تأجيرها، أو ترخيصها، أو إيجارها، أو تحويلها إلى عملة افتراضية قابلة للتحويل، أو إعادة تسجيلها بواسطة مستخدم آخر، 

إال إذا تم تحديد ذلك صراحة. شروط هذه الفقرة تحل محل أي شروط أخرى واردة في هذه االتفاقية.
نقل ترخيص النسخ المسجل مسبًقا: يحق لك نقل النسخة المادية بالكامل من البرنامج المسجل مسبًقا والمستندات المرفقة معه بصورة دائمة إلى شخص آخر طالما أنك ال تحتفظ بأي نسخ (وذلك يشمل النسخ األرشيفية 
أو النسخ االحتياطية( من البرنامج، أو المستندات المرفقة به، أو أي جزء أو مكون من البرنامج أو المستندات المرفقة معه، ويوافق المستلم على شروط هذه االتفاقية. قد يتطلب منك نقل ترخيص النسخة المسجلة 
مسبًقا اتخاذ إجراءات خاصة، كما هو موضح في مستندات البرنامج. وال يحق لك القيام بنقل أي عملة افتراضية أو بضائع افتراضية أو بيعها أو إيجارها أو ترخيصها أو تحويلها إلى عملة افتراضية قابلة للتحويل، 
باستثناء ما هو موضح صراحة في هذه االتفاقية أو بوجود موافقة كتابية سابقة من المرخص. الميزات الخاصة، التي تشمل المحتوى غير المتاح بدون كود تسلسلي لالستخدام الواحد، غير قابلة للنقل إلى شخص 
آخر تحت أي ظرف من الظروف، وقد تتوقف الميزات الخاصة عن العمل إذا تم حذف نسخة التثبيت األصلية من البرنامج أو إذا كانت النسخة المطلوبة مسبًقا غير متاحة للمستخدم. البرنامج مخصص لالستخدام 

الشخصي فقط. على الرغم مما سبق، ال يحق لك نقل أي نسخ سابقة لإلصدار من البرنامج.
الحماية الفنية: قد يتضمن البرنامج إجراءات للتحكم في الوصول إلى البرنامج، أو التحكم في الوصول إلى ميزات أو محتويات معينة، أو منع النسخ غير المرخصة، أو محاولة منع أي شخص من تجاوز الحقوق 
المحددة والتراخيص الممنوحة بموجب هذه االتفاقية. قد تتضمن هذه اإلجراءات تضمين إدارة الترخيص، وتنشيط المنتج، وتقنيات األمان األخرى في البرنامج ومراقبة االستخدام، وذلك يشمل على سبيل المثال ال 
الحصر، الوقت أو التاريخ أو الوصول أو الضوابط األخرى، و/أو العدادات، و/أو األرقام المسلسلة، و/أو األجهزة األمنية المصممة لمنع الوصول غير المصرح للبرنامج واستخدامه ونسخه، أو أي أجزاء أو مكونات 
منه، وذلك يتضمن أي انتهاكات لهذه االتفاقية. يحتفظ المرخصون بالحق في مراقبة استخدام البرنامج في أي وقت. وال يحق لك التعارض مع إجراءات التحكم في الوصول أو محاولة تعطيل ميزات األمان هذه 
أو التحايل عليها، وإذا فعلت ذلك، فقد ال يعمل البرنامج بطريقة صحيحة. إذا سمح البرنامج بالوصول إلى ميزات خاصة، فإنه يحق لنسخة واحدة فقط من البرنامج الوصول إلى هذه الميزات الخاصة في كل مرة. 
قد يتطلب شروًطا إضافية وتسجيالً إضافًيا للوصول إلى الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت وتنزيل تحديثات البرنامج وملفات تصحيحه. يمكن استخدام البرنامج الذي يخضع إلى ترخيص صالح فحسب للوصول إلى 
الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت، وذلك يشمل تنزيل التحديثات أو ملفات التصحيح. باستثناء ما هو محظور بموجب القانون المعمول به، يحق للمرخص تحديد الترخيص الممنوح بموجب هذا المستند إلى البرنامج 

أو تعليقه أو إنهاؤه، وذلك يشمل على سبيل المثال ال الحصر، أي خدمات ومنتجات مرتبطة، في أي وقت وبدون إخطار ألي سبب أًيا كان.
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POMPOSER EMPFANG
PURE COURAGE
PUSHING THE CHAINS
RISE OF THE DRAGON
ROCKSTEP 
ROUGH TIME
RULE BRITANNIA
SALVATION
SAMURAI SIGH
SCAPE SHIFT
SCARS AND BRUISES
SCION
SILENCE
STAR TRIPPER
STORM MACHINE
SWITCHED OFF BACH
TAMURE
THIS ENDS NOW
TOO TOUGH TO DIE
U.S.A.
VELVET KISS
WAR MONGER
WRATH

INTERNATIONAL COPYRIGHTS 
SECURED. USED BY PERMISSION.
ALL RIGHTS RESERVED. DO NOT 
DUPLICATE.

WARNING: IT IS A VIOLATION 
OF FEDERAL COPYRIGHT LAW TO 
SYNCHRONIZE THIS VIDEO GAME 
WITH VIDEO TAPE OR FILM, OR 
TO PRINT THE COMPOSITION(S) 
EMBODIED ON THIS VIDEO GAME 
IN THE FORM OF STANDARD MUSIC 
NOTATION, WITHOUT THE EXPRESS 
WRITTEN PERMISSION OF THE 
COPYRIGHT OWNER.

ZLIB COPYRIGHT (C) 1995-2014 
JEAN-LOUP GAILLY  AND MARK 
ADLER 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED 
‘AS-IS’, WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTY.  IN NO EVENT 
WILL THE AUTHORS BE HELD LIABLE 
FOR ANY DAMAGES ARISING FROM 
THE USE OF THIS SOFTWARE.

PERMISSION IS GRANTED TO 
ANYONE TO USE THIS SOFTWARE 
FOR ANY PURPOSE, INCLUDING 
COMMERCIAL APPLICATIONS, AND 
TO ALTER IT AND REDISTRIBUTE 
IT FREELY, SUBJECT TO THE 
FOLLOWING RESTRICTIONS:

1. THE ORIGIN OF THIS SOFTWARE 
MUST NOT BE MISREPRESENTED; 
YOU MUST NOT CLAIM THAT YOU 
WROTE THE ORIGINAL SOFTWARE. 
IF YOU USE THIS SOFTWARE IN A 
PRODUCT, AN ACKNOWLEDGMENT 
IN THE PRODUCT DOCUMENTATION 
WOULD BE APPRECIATED BUT IS 
NOT REQUIRED.
2. ALTERED SOURCE VERSIONS MUST 
BE PLAINLY MARKED
AS SUCH, AND MUST NOT BE 
MISREPRESENTED AS BEING THE 
ORIGINAL SOFTWARE.
3. THIS NOTICE MAY NOT BE 
REMOVED OR ALTERED FROM ANY 
SOURCE DISTRIBUTION.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS AS IS AND ANY 
EXPRESS OR  IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO 
EVENT SHALL THE FOUNDATION 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OROTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE.

ALL TRADEMARKS ARE THE 
PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE 
OWNERS.

THE NAMES AND LOGOS OF ALL 
STADIUMS ARE TRADEMARKS OF 
THEIR RESPECTIVE OWNERS AND 
ARE USED BY PERMISSION.
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TERMINATOR 2 JUDGMENT DAY 
MAIN THEME
COMPOSED BY BRAD FIEDEL (ASCAP)
1991 © 1 P STUDIOCANAL (CAROLCO) 

THE GAME 
PERFORMED BY MOTÖRHEAD
WRITTEN BY JIM JOHNSTON 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

THE GRAND OPENING
WRITTEN BY RALF WEIGAND
PUBLISHED BY SONOTON APM (BMI)
COURTESY OF APM MUSIC

THE SECOND COMING
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

THE TIME IS NOW
PERFORMED BY JOHN CENA & THA 
TRADEMARC
WRITTEN BY JOHN CENA, MARC 
JOSEPH PREDKA, BOBBY RUSSELL
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI); 
BMG GOLD SONGS (ASCAP) O/B/O 
PREDKA MUSIC PUBLISHING 
(ASCAP) AND PIX-RUSS MUSIC 
(ASCAP)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

TIME TO RISE
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

TIME TO ROCK & ROLL  
(FEAT. LIL KIM)
WRITTEN AND PERFORMED BY JIM 
JOHNSTON
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

TOKIWAKITA (TIME HAS COME)
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

TURBO CHARGED 
WRITTEN BY PETER HINTON (PRS)
PUBLISHED BY ZFC MUSIC (ASCAP)
COURTESY OF FIRSTCOM MUSIC

VAU DE VIRE
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

VOICES (FEAT. RICH LUZZI  
OF REV THEORY)
WRITTEN AND PERFORMED BY JIM 
JOHNSTON
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

WHAT’S UP?
PERFORMED BY R-TRUTH
WRITTEN BY RON KILLINGS
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

WHOLE LOTTA GROOVE 
WRITTEN BY OLIVER MAUNICK 
(SACEM)
PUBLISHED BY FIRSTCOM 
MUSIC O/B/O MUSIQUE CINEMA 
TELEVISION SARL (SACEM)
COURTESY OF FIRSTCOM MUSIC
WORLDS APART
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

YOU CAN LOOK (BUT YOU CAN’T 
TOUCH) (FEAT. KIM SOZZI)
WRITTEN AND PERFORMED BY JIM 
JOHNSTON
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

Внимание! (ROAR OF THE LION)
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

ADDITIONAL MUSIC

THE FOLLOWING SONGS ARE 
COURTESY OF APM MUSIC.

A PERFECT STORM
ACT OF WAR
ADVANCING DISCOVERY
AETEMA (NO RISE)
AGENT 54
AND NOW WAR
ANNIHILATION
ANOTHER TRAGIC STORY
ANTIOCHUS (PERCUSSION MIX)
ARCTURUS CALLS
AS ONE
AVALANCHE
BAREKNUCKLED
BATTLE ACTION
BATTLE FOR IMMORTALITY
BATTLE PULSE
BIG MUSCLE
BLOOD OF THE HYDRA

BORN A HERO
BREAKAWAY
BROKEN SYNTAX
BUILDING ACTION
BULLFIGHT
CAME TO PLAY
CATACLYSM
CELLO ENCHANTMENT
CHANT ARCHAIOS
CIRCUS MAXIMUS
COLD SWEAT
CRUSADER
DAY OF JUDGMENT
DEATH MARCH FANTASY G
DESTINED FOR VICTORY 
DETERMINED
DIRT
DONE AND DUSTED 
DRIVER
END OF THE RAINBOW
ENTER THE COMBAT
EPIC POWERS
EPICENTRE (BED VERSION)
ERA
EVE OF BATTLE
EXTERMINATE
EXTREME BRUTALITY
FEVER PITCH
FIGHT TO THE DEATH
FORTITUDE 
FRENCH NATIONAL ANTHEM
FULL ARMOR FULL FORCE
FUNERAL MARCH
GORILLA
GREAT CHAMPIONS
GRIND LOW
HAIL TO THE CHIEF
HAMMER
HEART OF DARKNESS
HELL’S ARMY
HEROIC MODERN TRAILER
HIDE OUT
HOPE WILL RISE
HUMOURS OF GLEN DART
HYBRID SCORE
IN THE LIGHT
INTO THE VOID
JUBILATION
LEGENDS REMEMBERED
LEGION OF FIRE
LOADED
MILITARY X
MISTER UNSTOPPABLE
MORTAL VENDETTA
MY MONEY
MYSTERIOUS FORCE
NASTY GIRL
OCTANE HIGH
OTHER WORLDS
OUTBREAK
PACECAR
PARANOID SUICIDE
PHANTOM
PIZZA DANCE
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NOBLE OCCASION
WRITTEN AND PERFORMED BY 
STEVE HODGES
COURTESY OF 5 ALARM MUSIC 
PUBLISHED BY OCEAN RIDGE MUSIC 
1 (SOCAN) / CYPRESS CREEK MUSIC 
(ASCAP)

OPENING CEREMONY
WRITTEN BY DAUM GERHARD, 
HEINZ NEU
PUBLISHED BY SONOTON APM (BMI)
COURTESY OF APM MUSIC

PATRIOT
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

RAP SHEET
WRITTEN BY RENE DE WAEL, 
DIDIER GILBERT LEGLISE
COURTESY OF APM MUSIC

REAL DEAL
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

REBEL SON
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

REBELLION
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

REBORN
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

RETALIATION
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

RETRO DRUMROLL
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

RIGHT HERE, RIGHT NOW
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

ROLLIN’ 
PERFORMED BY LIMP BIZKIT
WRITTEN BY SAMUEL ROBERT 
RIVERS, CLIFFORD SMITH, 
KASSEEM DEAN, EARL SIMMONS, 
LEOR DIMANT, JOHN EVERETT 
OTTO, REGGIE NOBLE, WILLIAM 
FREDERICK DURST, WESLEY LOUDEN 
BORLAND
PUBLISHED BY UNIVERSAL MUSIC 
Z-SONGS (BMI), LETHAL DOSE MUSIC 
(BMI), BIG BIZKIT MUSIC (ASCAP), 
SWIZZ BEATZ (ASCAP), UNIVERSAL 
MUSIC Z-TUNES LLC (ASCAP), 
UNIVERSAL MUSIC CORPORATION 
(ASCAP) COURTESY OF INTERSCOPE 
RECORDS

RULE BRITANNIA
WRITTEN BY DE WILDE, GRAHAM 
FRANCIS DE WILDE (PRS) (C)
PUBLISHED BY KPM APM (ASCAP)
COURTESY OF APM MUSIC 

RUSH OF POWER
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

SATAN’S SISTER
WRITTEN AND PERFORMED BY 
CHRISTOPHER GOULSTONE
PUBLISHED BY SOHO PRODUCTION 
MUSIC USA (BMI)
COURTESY OF APM MUSIC

SAWFT IS A SIN  
(FEAT. ENZO AMORE)
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

SCATTERED
WRITTEN BY CHRIS MANY AND 
GEOFF LEVIN
PUBLISHED BY ZFC MUSIC (ASCAP)
COURTESY OF FIRSTCOM MUSIC
SEXY BOY (FEAT. SHAWN 
MICHAELS)
WRITTEN AND PERFORMED BY 
JIMMY HART AND JOHN J. MAGUIRE
PUBLISHED BY BMG SILVER SONGS 
(SESAC) O/B/O PILEDRIVER MUSIC 
(SESAC) COURTESY OF WWE MUSIC 
GROUP

SHOOT FOR THE STARS
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

SKANK
WRITTEN AND PERFORMED BY 
WILLIAM ALLAN BOOKHEIM
PUBLISHED BY BRIAN-PAUL 
PUBLISHING COURTESY OF 
AIRCRAFT MUSIC LIBRARY

SLAMMER
WRITTEN AND PERFORMED BY D. 
TODD SORENSEN
COURTESY OF WARNER CHAPPELL 
PRODUCTION MUSIC O/B/O NON-
STOP MUSIC
PUBLISHED BY NON-STOP 
OUTRAGEOUS PUBLISHING (ASCAP) 

SO CLOSE NOW
PERFORMED BY DAVID DALLAS
WRITTEN BY JIM JOHNSTON
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

SOME BODIES GONNA GET IT
WRITTEN BY JIM JOHNSTON, 
JORDAN HOUSTON AND PAUL D. 
BEAUREGARD
PERFORMED BY THREE 6 MAFIA
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) AND 
TEFNOISE PUBLISHING LLC (BMI) 
C/O BMG RIGHTS MANAGEMENT 
(US) LLC
COURTESY OF COLUMBIA 
RECORDS, A UNIT OF SONY MUSIC 
ENTERTAINMENT
BY ARRANGEMENT WITH SONY 
MUSIC LICENSING

STARS IN THE NIGHT
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

STING THEME
WRITTEN AND PERFORMED BY 
JIMMY HART AND HOWARD HELM
PUBLISHED BY RET MUSIC, INC. 
(ASCAP)

SUPERHUMAN
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

SWISS MADE
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 
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ENTRANCE THEMES
WWE SUPERSTAR AND DIVA 
ENTRANCE THEMES COMPOSED BY
 JIM JOHNSTON, PUBLISHED BY BMG 
PLATINUM SONGS
(BMI) O/B/O STEPHANIE MUSIC 
PUBLISHING, INC. (BMI),
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP, 
EXCEPT AS NOTED BELOW:

#GIRLBYE
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

#MMMGORGEOUS
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

AMAZING
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

AVE SATANUS
WRITTEN BY CHRIS PAYNE
PUBLISHED BY BRUTON APM 
(ASCAP)
COURTESY OF APM MUSIC 

BEAUTIFUL LIFE
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

BREAK AWAY
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

BREAK IT DOWN  
(FEAT. CHRIS WARREN)
WRITTEN AND PERFORMED BY JIM 
JOHNSTON
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

BREAK ORBIT
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

CATCH YOUR BREATH
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION
COOL, COCKY, BAD
WRITTEN AND PERFORMED BY 
JIMMY HART AND JOHN J. MAGUIRE
PUBLISHED BY BMG SILVER SONGS 
(SESAC) O/B/O PILEDRIVER MUSIC 
(SESAC)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

CRANK IT UP
PERFORMED BY BRAND NEW SIN
WRITTEN BY JIM JOHNSTON 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

CRAZED
WRITTEN AND PERFORMED BY D. 
TODD SORENSEN
COURTESY OF WARNER CHAPPELL 
PRODUCTION MUSIC O/B/O NON-
STOP MUSIC
PUBLISHED BY NON-STOP 
OUTRAGEOUS PUBLISHING (ASCAP)

EYES POPPED OUT
WRITTEN AND PERFORMED BY 
CRISTOPHER GOULSTONE
PUBLISHED BY CARBERT MUSIC 
INC (BMI)
COURTESY OF APM MUSIC

GLASS SHATTERS
PERFORMED BY DISTURBED
WRITTEN BY JIM JOHNSTON, 
DAN DONEGAN, DAVID MICHAEL 
DRAIMAN, STEVE KMAK, MICHAEL 
WENGREN 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) AND 
BMG GOLD SONGS O/B/O SCREECH 
MUSIC (ASCAP)
COURTESY OF WARNER BROS. 
RECORDS BY ARRANGEMENT WITH 
WARNER MUSIC GROUP VIDEO GAME 
LICENSING
(P) 2001 GIANT RECORDS

HELLFIRE
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION 

HERE TO SHOW THE WORLD 
PERFORMED BY DOWNSTAIT
WRITTEN BY JIM JOHNSTON 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

HITMAN
WRITTEN AND PERFORMED BY 
JIMMY HART AND JOHN J. MAGUIRE
PUBLISHED BY BMG SILVER SONGS 
O/B/O PILEDRIVER MUSIC (SESAC) 

I CAME TO PLAY
PERFORMED BY DOWNSTAIT
WRITTEN BY JIM JOHNSTON 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

I WALK ALONE 
PERFORMED BY SALIVA
WRITTEN BY JIM JOHNSTON, 
CHRISTOPHER JON D’ABALDO, 
DAVID A. NOVOTNY, JOSEPH SCOTT 
SAPPINGTON, PAUL ALLEN CROSBY, 
AND WAYNE A. SWINNY 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI); 
BMG GOLD SONGS (ASCAP) O/B/O 
SCREECH MUSIC (ASCAP)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

JUST CLOSE YOUR EYES
PERFORMED BY STORY OF THE YEAR
WRITTEN BY JIM JOHNSTON 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

KING OF KINGS 
PERFORMED BY MOTÖRHEAD
WRITTEN BY JIM JOHNSTON 
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

LIVE IN FEAR
WRITTEN AND PERFORMED BY MARK 
CROZER
PUBLISHED BY BMG GOLD SONGS 
(ASCAP) O/B/O SCREECH MUSIC 
(ASCAP)
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

LUCHA LUCHA
CFO$
A WWE AND WIND-UP SONGS 
PRODUCTION

MAKING MOVES
PERFORMED BY SUGAR TONGUE 
SLIM
WRITTEN BY JIM JOHNSTON
PUBLISHED BY BMG PLATINUM 
SONGS (BMI) O/B/O STEPHANIE 
MUSIC PUBLISHING, INC. (BMI) 
COURTESY OF WWE MUSIC GROUP

METALINGUS
PERFORMED BY ALTER BRIDGE
WRITTEN BY MARK TREMONTI, 
THOMAS PHILLIPS, BRIAN 
MARSHALL AND MYLES KENNEDY
PUBLISHED BY RESERVOIR 
416 (BMI) O/B/O ITSELF, MARK 
TREMONTI MUSIC, OPEN WATER 
MUSIC, BASS GROOVE MUSIC, AND 
SIGGY PIGGY MUSIC
COURTESY OF THE BICYCLE MUSIC 
COMPANY
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DEEP SIX
PERFORMED BY MARILYN MANSON
WRITTEN BY TYLER LEE BATES AND 
BRIAN HUGH WARNER
PUBLISHED BY FIGS. D MUSIC (BMI) 
C/O THE BICYCLE MUSIC COMPANY 
ON BEHALF OF SONGS OF GOLGOTHA 
(BMI) AND BOX CUTTER MUSIC (BMI)
COURTESY OF LOMA VISTA 
RECORDINGS
BY ARRANGEMENT WITH CONCORD 
MUSIC GROUP, INC.

HEAVYDIRTYSOUL
PERFORMED BY TWENTY ONE PILOTS
WRITTEN BY TYLER JOSEPH
PUBLISHED BY WARNER-
TAMERLANE PUBLISHING CORP. 
(BMI) ON BEHALF OF ITSELF AND 
STRYKER JOSEPH MUSIC
COURTESY OF ATLANTIC 
RECORDING CORP.
BY ARRANGEMENT WITH WARNER 
MUSIC GROUP VIDEO GAME 
LICENSING
(P) 2015 FUELED BY RAMEN LLC

HEAVY IS THE HEAD
PERFORMED BY ZAC BROWN BAND 
FEATURING CHRIS CORNELL
WRITTEN BY ZAC BROWN, JIMMY DE 
MARTINI, WYATT DURRETTE, JOHN 
DRISKELL HOPKINS, NIKO MOON 
AND JAMES DARRELL SCOTT
PUBLISHED BY BRIGHTER SHADE 
PUBLISHING (BMI); I IMAGINE 
MUSIC (ASCAP); DAY FOR THE DEAD 
PUBLISHING (SESAC); SOUTHERN 
GROUNDED (SESAC); ISLAND SOUTH 
MUSIC/ROSEST MUSIC (SESAC); 
JIMMY DEMARTINI PUBLISHING 
(BMI).
COURTESY OF UNIVERSAL REPUBLIC 
NASHVILLE RECORDS UNDER 
LICENSE FROM UNIVERSAL MUSIC 
ENTERPRISES

HELLO WORLD
PERFORMED BY KID INK
WRITTEN BY RINALDO CERRI, 
BRIAN COLLINS, GEORGES 
FRANCOIS LOUIS GRANIER, JOE 
KHAJADOURIAN, ALEX SCHWARTZ
PUBLISHED BY WB MUSIC CORP. 
(ASCAP) ON BEHALF OF ARTIST 
PUBLISHING GROUP WEST, 
SCHWEEZY BEATS AND PANIC 
ATTACK PUBLISHING; ALUMNI 
INK PUBLISHING (ASCAP); SONY/
ATV MUSIC PUBLISHING (ASCAP); 
CHICAGO 2000 DU GROUPE CRC 
(SACEM)*.
*”HELLO WORLD” INTERPOLATES 
SWEET MELODIE WRITTEN BY 
RINALDO CERRI (SACEM) AND 
GEORGES GRANIER (SACEM), 
PUBLISHED BY CHICAGO 2000 DU 
GROUPE CRC (SACEM).
COURTESY OF THA ALUMNI MUSIC 
GROUP/88 CLASSIC/RCA RECORDS 
BY ARRANGEMENT WITH SONY 
MUSIC ENTERTAINMENT

IT’S TRICKY
PERFORMED BY RUN-DMC
WRITTEN BY JASON WILLIAM 
MIZELL, DARRYL MATTHEWS 
MCDANIELS, JOSEPH WARD 
SIMMONS AND RICK RUBIN
PUBLISHED BY UNIVERSAL MUSIC 
CORP. (ASCAP) ON BEHALF OF 
PROTOONS, INC.
COURTESY OF RCA RECORDS, A UNIT 
OF SONY MUSIC ENTERTAINMENT
BY ARRANGEMENT WITH SONY 
MUSIC LICENSING

REBEL YELL
PERFORMED BY BILLY IDOL
WRITTEN BY BILLY IDOL AND STEVE 
STEVENS
PUBLISHED BY BMG MONARCH 
(ASCAP), BONEIDOL MUSIC (ASCAP) 
AND WB MUSIC CORP (ASCAP)
COURTESY OF CAPITOL RECORDS 
UNDER LICENSE FROM UNIVERSAL 
MUSIC ENTERPRISES

REVOLUTION (FEAT.  
FAUSTIX & IMANOS AND KAI)
PERFORMED BY DIPLO
WRITTEN BY ALESSIA PATRIZIA 
DEGASPERIS, MORTEN BRANGSTRUP 
OLSEN, THOMAS WESLEY PENTZ AND 
HUSSAIN SOMANI
PUBLISHED BY I LIKE TURTLES 
MUSIC (ASCAP); SONGS OF SMP 
(ASCAP); DISCO WAX PUBLISHING 
(KODA); HUSSAIN SOMANI (BMI)
COURTESY OF MAD DECENT

SOMETHING TO BELIEVE IN
PERFORMED BY FASHAWN 
FEATURING NAS AND ALOE BLACC
WRITTEN BY SANTIAGO LEYVA, ALOE 
BLACC, NASIR JONES, MARCELLOUS 
DEMITRIUS BERRY AND RASHID 
HADEE
PUBLISHED BY WB MUSIC CORP 
(ASCAP) ON BEHALF OF ITSELF AND 
ALOE BLACC PUBLISHING (ASCAP); 
SHIELDS AVE (ASCAP); UNIVERSAL 
MUSIC - Z SONGS (BMI) ON BEHALF 
OF ITSELF AND SUN SHINING, INC.
COURTESY OF MASS APPEAL 
RECORDS

TILL IT’S GONE (DAN HEATH REMIX)
PERFORMED BY YELAWOLF
WRITTEN BY MICHAEL ATHA, 
WILLIAM BOOKER WASHINGTON, 
MATT HAYES AND MICHAEL D 
HARTNETT
PUBLISHED BY BMG BUMBLEBEE 
(BMI); ARCHIBALD HIGHWATER 
(BMI), BMG CICADA (SESAC); MY 
INHERITANCE (SESAC); MIKE 
HARTNETT MUSIC PUBLISHING 
(BMI) SONGS OF KOBALT MUSIC 
PUBLISHING; MILK MONEY 
CONSULTING, INC.
COURTESY OF INTERSCOPE 
RECORDS UNDER LICENSE FROM 
UNIVERSAL MUSIC ENTERPRISES

TRANSMISSION 
PERFORMED BY ZEDD FEATURING 
LOGIC AND X AMBASSADORS
WRITTEN BY ROBERT HALL, ANTON 
ZASLAVSKI, SAMUEL NELSON 
HARRIS, TIM JAMES AND ANTONINA 
ARMATO 
PUBLISHED BY WARNER-
TAMERLANE PUBLISHING CORP. 
(BMI) OBO ITSELF AND THREE 
OH ONE PRODUCTIONS; AKASHIC 
FIELD MUSIC (BMI), ANTONINA 
SONGS (ASCAP); SONGS MP (BMI); 
ZEDD MUSIC EMPIRE (ASCAP), 
ADMINISTERED BY KOBALT MUSIC 
PUBLISHING AMERICA, INC.
COURTESY OF INTERSCOPE 
RECORDS UNDER LICENSE FROM 
UNIVERSAL MUSIC ENTERPRISES
LOGIC APPEARS COURTESY OF DEF 
JAM RECORDINGS

YOUTH GONE WILD
PERFORMED BY SKID ROW
WRITTEN BY DAVID MICHAEL SABO 
AND RACHEL BOLAN SOUTHWORTH
PUBLISHED BY NEW JERSEY 
UNDERGROUND MUSIC (ASCAP) AND 
WORDIKS MUSIC (ASCAP)
COURTESY OF ATLANTIC 
RECORDING CORP.
BY ARRANGEMENT WITH WARNER 
MUSIC GROUP VIDEO GAME 
LICENSING
(P) 1989 ATLANTIC RECORDING 
CORP.
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Jonathan Washburn
David Boutry
Barry Charleton
Juan Chavez
Rajesh Joseph
Gaurav Singh
Gail Hamrick
Tony Macneill
Christina Vu
Sotika Nou
Chris Bigelow
Brooke Grabrian
Katie Nelson
Chris Burton
Aly Fidiam-Smith
Betsy Ross
Oliver Hall
Gwendoline Oliviero

WORLD 
WRESTLING 
ENTERTAINMENT
EVP OF CONSUMER PRODUCTS 
Casey Collins

VP OF INTERACTIVE LICENSING 
Ed Kiang

DIRECTOR OF GAMES
David Woldman

SR. BRAND EqUITY ANALYST
Ashley Zuzik

INTERACTIVE PRODUCT 
COORDINATOR
Ignacio Borbolla

POST AUDIO MIXERS
Chris Argento
Tim Roche
Chuck Cavanaugh
Ray Jackson
Peter Buccellato
James Widman

VP OF PRODUCTION STRATEGY
Mark Hamilton

SENIOR PRODUCERS
Mike Calabrese
Jason Gomez

CREATIVE DIRECTORS
Dan Pucherelli
Rob Cinguina

MANAGING PRODUCER
Chris Lawler

ASSOCIATE PRODUCERS
Kaitlin Harrigan
Matt Braine
Christin Mone
Paul Erlick
Mike Spasiuk
David Vega
Alex Pierce
Ed Smyth
Dan Glowacki
Steve Conoscenti

PRODUCTION ASSISTANTS
Dave Walsh
Jose Moreno
Maria Abreu
Christian Silva
Kevin Sutton
Tim Dayton
Dennis Skartsilas
Garrett Beltis
Rachel Verrier
Matt Stansfield
Kristin Greco

SENIOR DIRECTOR, EDITING 
Slim Simon

VICE PRESIDENT,  
PRODUCTION AND GRAPHICS
Chris Siciliano

SENIOR DIRECTOR, 3D
Kevin Callahan

DIRECTOR, 2D
Dan Ormsby

LEAD 3D DESIGNERS
Daniel Cerasale
Jacques Broquard

SR. 3D GRAPHIC DESIGNERS
Matt Thurber
Sean Thorpe

3D GRAPHIC DESIGNERS
Mathew Gleason
Gibney Patterson

LEAD 2D DESIGNERS
Soyon Yun
SJ Deluise

SENIOR 2D GRAPHIC DESIGNERS
Dionisios Efkarpidis
Matthew Swinford
Mike Kinney

2D GRAPHIC DESIGNERS
Sean Matos
Derek Ragos
Paul Robinson
Gaetan Desimone
Corey Petrini

VICE PRESIDENT,  
INTELLECTUAL PROPERTY
Lauren A. Dienes-Middlen

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Frank Vitucci

SENIOR PHOTO EDITOR
Jamie Nelson

PHOTO EDITOR
Melissa Halladay

ASSOCIATE PHOTO ARCHIVISTS
Joshua Tottenham
JD Sestito 

CREATIVE DIRECTOR
John F Jones II

CREATIVE DIRECTOR  
GLOBAL LICENSING
Joe Giorno

PRODUCTION DIRECTOR
Liz Montgomery

SENIOR VICE PRESIDENT,  
CREATIVE SERVICES
Stan Stanski

VP, TALENT OPERATIONS
Mark Carrano

MUSIC
WWE 2K16 SOUNDTRACK 
MUSIC

A LITTLE MORE
PERFORMED BY MACHINE GUN 
KELLY FEATURING VICTORIA MONET
WRITTEN BY RICHARD COLSON 
BAKER, THOMAS LEE BROWN, 
THOMAS WESILY LUMPKINS, AND 
VICTORIA MCCANTS
PUBLISHED BY FOR CASIE 
PUBLISHING, LLC (BMI) 
ADMINISTERED BY SONGS OF 
KOBALT MUSIC PUBLISHING; EMI 
APRIL MUSIC INC. 
(ASCAP); DARKCHILD SONGS 
(ASCAP); TBHITS (ASCAP); MAGIC 
SOUL MUSIC (ASCAP); VICTORIA 
MCCANTS MUSIC PUBLISHING 
(ASCAP). 
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LOCALIZATION TOOLS  
AND SUPPORT 
Provided By Xloc Inc.  

2K INTERNATIONAL  
QUALITy ASSURANCE

LOCALIZATION qA MANAGER
José Miñana

MASTERING ENGINEER
Wayne Boyce

MASTERING TECHNICIAN
Alan Vincent

LOCALIZATION qA SENIOR LEAD
Oscar Pereira 

LOCALIZATION qA PROJECT LEAD
Florian Genthon 

LOCALIZATION qA LEADS
Elmar Schubert
Fabrizio Mariani
Karim Cherif

ASSOCIATE LOCALIZATION qA 
LEAD
Cristina La Mura

SENIOR LOCALIZATION  
qA TECHNICIANS
Alba Loureiro
Christopher Funke
Enrico Sette
Harald Raschen
Jihye Kim
Johanna Cohen
Jose Olivares
Pierre Tissot

LOCALIZATION qA TECHNICIANS
Christina Molin
David Swan
Dimitri Gerard
Etienne Dumont
Gabriel Uriarte
Giuliano Cataford
Iris Loison
Javier Vidal
Julien Le Tohic
Julio Calle Arpon
Luca Magni
Manuel Aguayo
Martin Schücker
Namer Merli
Nicolas Bonin
Norma Hernandez
Pablo Menéndez
Roland Habersack
Rüdiger Kolb
Samuel Franca
Seon Hee C. Anderson

Sergio Accettura
Shawn Williams-Brown
Sherif Mahdy Farrag
Stefan Rossi
Timothy Cooper

DESIGN TEAM
James Quinlan
Tom Baker

2K INTERNATIONAL TEAM
Adam Merrett
Agnès Rosique
Alan Moore
Aaron Cooper
Belinda Crowe
Ben Seccombe
Bernardo Hermoso
Carlo Volz
Caroline Rajcom
Chris Jennings
Chris White
Dan Cooke
Daniel Hill
Dennis De Bruin
Devon Stanton
Diana Freitag
Jan Sturm
Jean Paul Hardy
Jesús Sotillo
Julien Brossat
Lieke Mandemakers
Maria Martinez
Oliver Keller
Richie Churchill
Sandra Melero
Sean Phillips
Simon Turner
Stefan Eder
Tim Smith
Warner Guinée

TAKE-TWO INTERNATIONAL 
OPERATIONS
Anthony Dodd
Nisha Verma
Phil Anderton
Robert Willis
Denisa Polcerova

2K ASIA TEAM

ASIA SR. PUBLISHING DIRECTOR
Jason Wong

ASIA SR. MARKETING MANAGER
Diana Tan

ASIA MARKETING MANAGER
Daniel Tan

JAPAN MARKETING MANAGER
Maho Sawashima

PRODUCT EXECUTIVE
Rohan Ishwarlal
Sharon Lim
LOCALIZATION MANAGER
Yosuke Yano

LOCALIZATION COORDINATOR
Pierre Guijarro

LOCALIZATION ASSISTANT
Yasutaka Arita

TAKE-TWO ASIA OPERATIONS
Eileen Chong
Veronica Khuan
Chermine Tan
Takako Davis
Ryoko Hayashi

TAKE-TWO ASIA  
BUSINESS DEVELOPMENT
Erik Ford
Syn Chua
Ellen Hsu
Kelvin Ahn
Paul Adachi
Fumiko Okura
Hidekatsu Tani
Fred Johnson
Julius Chen
Ken Tilakaratna
Albert Hoolsema

VOICE OVER TALENTS
Jerry ”King” Lawler
Michael Cole
JBL
Jim Ross
Triple H
Jason Albert
Renee Young
Steven Westdahl
Lilian Garcia

SPECIAL THANKS
Strauss Zelnick
Karl Slatoff
Lainie Goldstein
Seth Krauss
Jordan Katz 
David Cox
Take-Two Sales Team
Take-Two Digital Sales Team
Take-Two Channel Marketing Team
Siobhan Boes
Hank Diamond
Alan Lewis
Daniel Einzig
Christopher Fiumano
Pedram Rahbari
Jenn Kolbe
2K IS Team
Greg Gibson
Take-Two Legal Team
Justyn Sanderford
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2K IT

DIRECTOR, 2K IT
Rob Roudebush

IT MANAGER
Bob Jones
SR. NETWORK/SYSTEMS ENGINEER
Russell Mains

SYSTEMS ENGINEERS
Jon Heysek
Lee Ryan

SYSTEMS ADMINISTRATOR
Fernando Ramirez
JR. SYSTEMS ADMINISTRATORS
Tareq Abbassi
Scott Alexander
Davis Krieghoff

IT ANALYST
Michael Caccia

2K LAS VEgAS  
QUALITy ASSURANCE

SR. VICE PRESIDENT  
OF qUALITY ASSURANCE
Alex Plachowski

qUALITY ASSURANCE  
TEST MANAGER
Jeremy Ford

qUALITY ASSURANCE TEST 
MANAGER - SUPPORT TEAMS
Scott Sanford

PROJECT LEAD
Shant Boyatzian

LEAD TESTERS
Chris Adams
Nathan Bell

ASSOCIATE LEAD TESTERS
Matthew Newhouse
Alexander Coffin
Jorge Corpeño
Phylicia Fletcher
Luis Nieves
Dewayne Roberto Wilbert Jr
Jordan Wineinger

SENIOR TESTERS
David Drake
Andrew Garrett
Zack Gartner
Jared Shipps
Tim Jones
Justin Wolf
Robert Klempner
Philip Lui

Robert Marrazzo
Nicole Millette
Kristine Naces
Michael Newsom
Michelle Paredes
Marcial Pasek
Bar Peretz
Jeffery Schrader
Jonathan Williams

qUALITY ASSURANCE TESTERS
Carlos Anaya
Todd Phillips
Bojan Krkic
Kyle Bellas
Anthony Zaragoza
Eduardo Bancud
David Hoffman
Mailanee Anderson
Matt Cates
Joshua K. Collins 
Hugh Cortney 
Nathan Craig
Zach Griffin
Pele Henderson 
David Lotruglio 
Cesar Martinez
Lin Mei
Enrique Meza 
Josh Ray 
Erick Rogers 
Marci Sousa
SPECIAL THANKS
Leslie Cullum
Alex Belk
Louis Napolitano
Joe Bettis
David Barksdale
Ashley Carey
Rachel Hajewski
Chris Jones
Kris Jolly
Juan Corral
Eric Chung
Todd Ingram

2K ChINA ChENgDU  
QUALITy ASSURANCE

qUALITY ASSURANCE DIRECTOR
Zhang Xi Kun

qUALITY ASSURANCE SUPERVISOR
Steve Manners

qUALITY ASSURANCE LEAD
Gao You Ming

qUALITY ASSURANCE  
SENIOR TESTERS
Deng Jian
Ji Yang
Shao Bang Zhu

qUALITY ASSURANCE TESTERS
Cai Kuang Yu
Deng Chen Chao
Deng Yang
Fan Fu Qiang
Gong Yan Jia
Kong Wei Yu
Luo Yi
Wang Dan Yang
Xiang Gao Jie
Xiao Meng
Yang Ke
Zhang Jiu Si
Zhou Tao
Zhu Qiu Song

SPECIAL THANKS
Zhao Hong Wei
Hu Xiang
Xie Ya Xi
Su Wan Qing
Li Hua

2K 
INTERNATIONAL
GENERAL MANAGER
Neil Ralley

INTERNATIONAL  
PRODUCT MANAGER
Sam Woodward

INTERNATIONAL PR MANAGER
Richie Churchill

INTERNATIONAL SOCIAL MEDIA  
AND CONTENT EXECUTIVE
Ibrahim Bhatti

2K INTERNATIONAL  
PRODUCT DEVELOPMENT

INTERNATIONAL PRODUCERS
Lena Brenk
Sajjad Majid

HEAD OF CREATIVE  
SERVICES AND LOCALIZATION
Nathalie Mathews

LOCALIZATION PROJECT MANAGER
Emma Lepeut

EXTERNAL LOCALIZATION TEAMS
Around The Word
Effective Media GmbH
Synthesis Iberia
Synthesis International Srl
Qloc S.A.
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3D PIPELINE TOOLS ENGINEER
Charles Harris III

PRODUCTION ASSISTANT
Colin Duffy

MOTION CAPTURE  
STAGE TECHNICIAN
Emma Castles
Jennie Antonio
Jeremy Schichtel
Christopher Barton
Alexandra Grant

MOTION CAPTURE SPECIALISTS
Jeremy Wages
Gil Espanto
Jose Gutierrez
Ryan Girard
Michelle Hill

MOTION CAPTURE AUDIO
Andrew Hanson

DATABASE PROGRAMMER
Nicholas Longo

2K MARKETINg TEAM

SVP, MARKETING
Sarah Anderson

VP OF INTERNATIONAL MARKETING
Matthias Wehner

VP OF MARKETING
Chris Snyder

DIRECTOR OF MARKETING
Bryce Yang

PRODUCT MANAGER
Philip McDaniel

ASSOCIATE PRODUCT MANAGER
Ediz Basol
MARKETING COORDINATOR
Robert Hearon

VP OF COMMUNICATIONS,  
THE AMERICAS
Ryan Jones

SR. COMMUNICATIONS MANAGER
Jaime Jensen 

SR. DIRECTOR,  
MARKETING PRODUCTION
Jackie Truong

ASSOCIATE MARKETING 
PRODUCTION MANAGER
Ham Nguyen

MARKETING  
PRODUCTION ASSISTANT
Nelson Chao

SR. GRAPHIC DESIGNER
Christopher Maas

PROJECT MANAGER
Heidi Oas

VIDEO PRODUCTION MANAGER
Kenny Crosbie

VIDEO EDITOR/MOTION  
GRAPHICS DESIGNERS
Michael Regelean
Eric Neff

VIDEO EDITOR
Peter Koeppen

ASSOCIATE VIDEO EDITORS
Doug Tyler
Nick Pylvanainen

ART DIRECTOR
Gabe Abarcar

WEB DIRECTOR
Nate Schaumberg

WEB DESIGNER
Keith Echevarria

WEB DEVELOPER
Alex Beuscher

WEB PRODUCER
Tiffany Nelson

CHANNEL MARKETING MANAGERS
Anna Nguyen
Marc McCurdy

SR. DIRECTOR OF EVENTS
Lesley Zinn Abarcar

EVENTS MANAGER
David Iskra

DIRECTOR, CUSTOMER SERVICE
Ima Somers

CUSTOMER SERVICE MANAGER
David Eggers

KNOWLEDGE BASE COORDINATOR
Mike Thompson

SR. MANAGER OF  
PARTNERSHIPS & LICENSING
Jessica Hopp

PARTNER MARKETING MANAGER
Dawn Earp

DIGITAL MARKETING 
COORDINATORS
Ashley Landry
Kelsie Lahti

MARKETING ASSISTANT
Kenya Sancristobal

2K OPERATIONS

VP, STUDIO OPERATIONS
Kate Kellogg

SVP, SENIOR COUNSEL
Peter Welch

SR. DIRECTOR AND COUNSEL,  
2K BUSINESS AFFAIRS
Jerry Wang

COUNSEL
Justyn Sanderford

VP, PUBLISHING, OPERATIONS
Steve Lux

DIRECTOR OF OPERATIONS
Dorian Rehfield

LICENSING/OPERATIONS 
SPECIALIST
Xenia Mul

OPERATIONS MANAGER
Ben Kvalo

OPERATIONS COORDINATOR
Peter Driscoll

2K CORE TECh

VP, TECHNOLOGY
Naty Hoffman

DIRECTOR OF TECHNOLOGY
Mark James

ONLINE ARCHITECT
Louis Ewens

PRINCIPAL TECHNICAL ARTIST
Jonathan Tilden

SR. R&D ENGINEER
Markus Breyer

SOFTWARE ENGINEER
Jack Liu
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LEAD ANIMATOR
Jessica Wu

ANIMATORS
Brian Rust
Darrel Christian
David J. Yuen
Emily Katske
Eric Sturgeon
George Banks
George Fleites
Hannah Addington
Jeremiah Stewart
Jun Park
Liam Murphy
Max Antinone
Preet Uppal
Robert Firestone
Ryan Walker
Tom Van Cise

MANAGER, TRANSLATION
Yuri Tanaka

TRANSLATORS
Akane Yamamoto
Anne Awaya

MUSIC AND TALENT LICENSING
Debbie Fingerman

VISUAL CONCEPTS DEVELOPMENT 
TEAM SPECIAL THANKS
Drew Como
Darin Ito 
Nobu Taguchi
Celian Varini
Isabela Bradley
Kai Cabrera
Jack Leung
Chris Kalos
Sabine Blair
John Friar
Bruno Buzzetti
Josh Atkins
Robert Clarke
Etienne Grunenwald
Eric Massoud
Mark Hamilton
Jason Sereno
Robert Nelson

2K WWE TEAM  
ExTERNAL CONTRACTORS

PHOTOGRAPHER
David Knox

PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT
Shane Bartlett

COMMENTARY WRITERS
Brian Shields, Principal, Mighty Pen & 
Sword, LLC
Kevin Sullivan, Speed Lemon LLC
Patrick Hegarty, Hegarty Creative 
Services LLC

EXTERNAL TRANSLATION 
SERVICES 

EXTERNAL TRANSLATORS
Reiko Fujimoto
Yoshiko Fujii

DIGITAL HEARTS USA INC.
Daniel Castillo
Eric Kwan
John Yamamoto
Satomi Aihara

POLE TO WIN CO., LTD.

POLE TO WIN ASIA PTE. LTD.
Leong Fong Wai

POLE TO WIN AMERICA, INC.
Fumihiro Yamaguchi

MOTION CAPTURE TALENT 
SECTION
Adam Pearce
Alan Ricardez
Brandon Silvestry
Finn Bálor
Gregory Marasciulo
Hassan Hamin Assad
Kevin Owens
Kimberly Gallows
Matt Sydal
Michael Montoya
Michael Sharrer
Mike Brendli
Ryan Clark
Scott Colton
Tj Perkins
Tracy Sharrer
Trevor Mann
Tyshaun Whitson
William Spradlin

ONLINE IMPLEMENTATION 
SERVICES

PIXELTAMER.NET

CEO
Carsten Orthbandt 

NETWORK ENGINEER
Christoph Pech

2K PUBLISHING
PRESIDENT
Christoph Hartmann

C.O.O.
David Ismailer

SVP, SPORTS DEVELOPMENT
Greg Thomas

EVP, SPORTS DEVELOPMENT
Jeff Thomas

2K CREATIVE DEVELOPMENT

VP, CREATIVE DEVELOPMENT
Josh Atkins

DIRECTOR OF  
CREATIVE PRODUCTION
Jack Scalici

MANAGER OF  
CREATIVE PRODUCTION
Josh Orellana

CREATIVE PRODUCTION 
COORDINATOR
Kaitlin Bleier

CREATIVE PRODUCTION 
ASSISTANTS
William Gale
Cathy Neeley
Megan Rohr

DIRECTOR OF RESEARCH  
AND PLANNING
Mike Salmon

SR. MARKET RESEARCHER
David Rees

USABILITY RESEARCHER
Jordan Limor

USER TESTING ASSISTANT
Jonathan Bonillas

MOTION CAPTURE SUPERVISOR
David Washburn  

MOTION CAPTURE STAGE 
MANAGER
Anthony Tominia  

MOTION CAPTURE  
PRODUCTION MANAGER
Charles Ghislandi

MOTION CAPTURE  
MEDIA SUPERVISOR
J. Mateo Baker
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MINELOADER
Xu Zhen
Wang Wei
Hu Haijiang
Zhao Yan
Li Ning
Tian Feng

SHANGHAI WINKING 
ENTERTAINMENT LTD.
Xi Zhang
Sonic Wang
Huanqin Hu
Ji Zhang
Zhiying Cai
Huan Qian 
Yuqi Wang
Jie Gao
Lei Xu
Jiajun Zhang

ORIGINAL FORCE LTD.
Shirley Tang
Cathy Song
Irene Zhang
Susie Wang
Zhiqiang Zhang
Yong Yang
Haibo Zhang
Longfei Li
Jian Su
Yaqi Zhao
Hao Ding
Yicai Wang
Jiaojiao Yang
Shuai Yang

LEMON SKY GAMES & ANIMATION
Wong Cheng Fei
Ken Foong
Ken Lai
Kevin Lai Han Wen
Eng Tzy Ling
Ezerina Tan Li Li
Cres Lim Pooi Leng
Yow Han Yuan
Yow Han Chong
Yap Jin Yang
Keith Tai Siew Kiet
Jake Chin Tian Kiat
Yap Kah Chun
Calvin Pang Yii Haw
Keith Chia Kei Foong
Kong Pui Ling
Saxon Chong Ri Hui
Woon Kok Keong
Tamara Astari
Janice Chong Xzinhui

3D SYSTEMS / GENTLE GIANT 
STUDIOS
Paulie Schrier
Shun Kim
Daniel Stilley
George Georgy

FACIAL SCANNINg

PIXELGUN STUDIO
Timothy Valka
Brian Freisinger
Simranjit “Sunny” Mahil
Lucy Dawson

ADDITIONAL 
COLLAbORATION 
COMPANIES

DIGITAL HEARTS CO., LTD.
G-STYLE CO., LTD.
CREEK & RIVER CO., LTD.
CHARABANS, INC
IMAGINARYPOWER, INC.
ORBITALLINK INC.
VOLTA
TORISAN INC.

SPECIAL THANKS
Yuke Taniguchi
Tatsuhiko Sugimoto
Masamichi Ito
All Yuke’s Staff

PUBLISHED BY 2K
2K IS A PUBLISHING LABEL OF TAKE-
TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

VISUAL CONCEPTS  
DEVELOPMENT TEAM 

PRESIDENT
Greg Thomas

EXECUTIVE PRODUCER
Mark Little

SENIOR PRODUCER
Arnaud Frey

PRODUCER
Alexander Jones

ASSOCIATE PRODUCER
Andrew Krensky

LICENSOR MANAGER
Steve Islas

PRODUCTION ASSISTANT
Dino Zucconi

SENIOR DESIGNER
Jason Vandiver

DESIGNER, 2K SHOWCASE
Jody Hicks

CO-DESIGNER, 2K SHOWCASE
Shane Kemp

DESIGNER, MYCAREER
Ramelle Ballesca

DESIGNER, WWE UNIVERSE
Cristo Kyriazis

DESIGNER
Derek Donahue

DESIGNER ASSISTANT
Laura Schlatmann

SENIOR ONLINE ENGINEER
Igor Pevac

STUDIO AUDIO DIRECTOR, AUDIO
Joel Simmons

AUDIO DIRECTOR, SOUND/AUDIO
Vince Pontarelli

AUDIO MANAGER, AUDIO
Sean Charles

LEAD SOUND/AUDIO DESIGNER
Josh Jones

AUDIO/DIALOGUE SYSTEM 
DESIGNER
Bryan Sherrill

ASSOCIATE AUDIO PRODUCER
Patrick Jarret

AUDIO TECH AND  
ADDITIONAL ENGINEERING
Daniel Gardopee
Todd Gunnerson

AUDIO TEAM SPECIAL THANKS
Ryan Katz

CREATIVE DIRECTOR
Lynell Jinks

LEAD CHARACTER ARTIST
Jonathan Gregory

ANIMATION TEAM LEAD
Shane Kemp
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INTERFACE ARTISTS
Yuzuru Hiroki
Miho Shirota
Naomi Kaneda
Takuya Kawamorita

ASSISTANT ANIMATION DIRECTORS
Mitsuo Shimizu
Takashi Watanabe
Chizuru Ogura
Yuki Akaba

LEAD ANIMATORS
Daijiro Kakinuma
Tatsuya Maki
Takahiro Oshida
Tatsuya Shimozaki

ANIMATORS
Tsuyoshi Fukuhara
Kazuyuki Miyake
Hiroyuki Wada
Yoshiyuki Iwai
Manami One
Masaru Kishi
Naoki Ishiyama
Akie Okaji
Anjelina Quijano
David Ong
Loonie Baranco
Daniel Kitchens
Aggie Christakis
Norimitsu Takahashi
Yuji Unuma
Eri Yamamoto
Fumiaki Enomoto
Makoto Nishide
Kohei Gushiken
Koji Maruyama
Makoto Yamamoto
Akinari Izumi
Kazuya Matsueda
Yasuhiro Kasagi
Yuya Hirota
Takayuki Hirano
Akira Chodo
Naoki Sato
Toshiyuki Utaka
Hiroki Nishida

GAME DEVELOPMENT ASSISTANTS
Naoto Kuge
Munechika Suzuki
Junichi Hiraoka
Sayaka Morishima
Masato Nojiri

qA ASSISTANT DIRECTORS
Masaki Izuoka
Ryo Ohura

LEAD qA MANAGER
Masayuki Soneda

qA MANAGER
Mamoru Ozaki

qA ADMINISTRATORS
Rie Kikuchi
Sumie Ikeda

LEAD TESTERS
Takamasa Uchida
Kino Sakagami

TESTERS
Akimichi Nagayama
Satoko Nagamine
Fumina Kuwahara
Misato Kimizuka
Masaru Yamaguchi
Yudai Terukina
Tatsuaki Tokoda

TRANSLATION MANAGER
Derek Kessler

TRANSLATORS
Leo King
John Daniels
Taiga Koda
Mitsue Otaki

OBJECTIVE PHOTOGRAPHERS
Shun Yamaguchi
Yoko Sato

IT SUPPORT
Kentaro Seto
Koji Tomita
Kazunori Nakagawa
Syuji Matsudaira

ADMINISTRATION SUPPORT
Yukinobu Kimura
Tsuneharu Sasaki
Junko Miyamoto
Satomi Takao
Natsuko Hagiwara

LEGAL DEPARTMENT
Keiko Sakaguchi
Yasuyuki Yamamoto

FINANCE DEPARTMENT
Naoki Hama
Hirotomo Taniguchi

SUGARCUT,LLC.
Ryu Takada
Toshiji Hazumi
Akihisa Shiota
Yuichi Ashibe
Sadato Shinji
Kazuki Mori
Michia Shimazu
Nobuyuki Bansyo

AMZY CO., LTD.
Kazuhiro Matsuda
Kaoru Mizoguchi
Ryusuke Watanabe
Tomohiro Goto
Takahiro Hara

SOUND AMS INC.
Momo Michishita
Yasuhiro Tamaki
Tetsuya Shirakawa
Munenori Nakano
Ayumi Fujiwara
Sara Mihara
Hiroki Saito
Takahiro Suzuki
Sora Endo

LAKSHYA DIGITAL PVT. LTD
Kai Gushima
Neha Bansal
Aroonabh Borah
Gaurav Sharma
Mayank Rajpoot
Surendra Singh
Devanshu Tyagi
Mukul Negi
Bombahadur Gurung
Varish Pratap Singh
Abhas Kumar Garnaik
Varun Kumar
Sautik Chandra
Karan Verma
Surya
Saif Ahmad
Naresh Pawar
Anil Singh
Shaibal Dutta
Anirudh Bhattacharya
Lalitha Chandran
Sujanitha Shankar
Anshu Almeida

KYOS CO., LTD.
Naoko Kino

VIRTUOS LTD.
Y. Peilin
C. Nhung
H. Hashiguchi
R. Nakagawa
T. Dong
Q. Lich
M. Lingchen
Z. Yi
T. Van
H. Huan
Q. Dung
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YUKE’S
PRODUCER/SENIOR  
VICE PRESIDENT
Hiromi Furuta

SENIOR TECHNICAL DIRECTOR
Hiroki Ueno

SENIOR CREATIVE DIRECTOR
Taku Chihaya

SENIOR TECHNICAL  
MANAGEMENT DIRECTOR
Shintaro Matsubara

SENIOR ART DIRECTORS
Yoshio Togiya
George K Ito
Makio Yamanaka

SENIOR TECHNICAL DIRECTORS
Takashi Takezawa
Takanori Morita

TECHNICAL DIRECTORS
Tsukasa Kato
Hiroshi Fukuda

INTERFACE ART DIRECTOR
Kazunari Nike

SENIOR GAME DESIGN DIRECTOR
Naoto Ueno

GAME DESIGN DIRECTOR
Shinsuke Goto

ART DIRECTORS
Koji Makino
Takashi Komiyama
Masahiro Nakatani
Ari Sawada

R&D TEAM

SENIOR TECHNICAL DIRECTORS
Nobuyoshi Ono
Hideki Suzuki
Masamichi Takano
Akitsugu Hirano

LEAD PROGRAMMERS
Ma Wenchao
Yousuke Sawada

TECHNICAL ARTIST
Jason Barnidge

PROGRAMMERS
Kazuki Iiboshi
Hidehiro Bushisue

SENIOR VP/CHIEF  
CREATIVE OFFICER
Norifumi Hara

ASSISTANT TECHNICAL DIRECTORS
Reiji Sato
Koji Hayashi 
Junichi Taguchi
Shunsuke Hanabusa
Kenichi Yamamoto
LEAD PROGRAMMERS
Atsushi Narita
Shotaro Notsu
Takayuki Kiyohara
Masayuki Makita
Takahiro Tanaka
Takuya Suzuki
Yoshiro Aoki
Tsubasa Ando
Takuya Ishibashi

PROGRAMMERS
Hayato Ebina
Koichi Sato
Tsuyoshi Kobayashi
Emi Ishii
Kousuke Hayashi
Toshiaki Ishihara
Koji Kuri
Satoshi Inoue
Takumi Hirokawa
Hidenori Masaki
Youhei Hosokawa
Shingo Sogabe
Hiroshi Kanda
Sotaro Arakawa
Shirou Mikata 
Yusuke Kakumoto
Masanori Fukuda
Yusuke Sasai 
Taichi Nagano
Takafumi Yasuda
Hideyuki Takahashi
Kazuki Omae
Takahiro Odajima
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8

WWE UNIVERSE
يقدم وضع WWE Universe تجربة WWE sandbox النهائية في WWE 2K16. قم بحجز المباريات وتعيين 
الـ Superstars والـ Divas للعروض وPPVs، وإنشاء المنافسات والتحالفات أو مشاهدة ذلك يحدث من تلقاء نفسه. 

االختيار يرجع إليك في التأثير والتحكم في هذا الوضع الذي يشتمل على إمكانيات غير محدودة.
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WWE إنشاءات
إن مجموعة إنشاء WWE 2K16 تتيح لك إضفاء الطابع الخاص على تجربتك في WWE مع وجود خيارات قوية 

وفّعالة. 
Superstar مخصص/Diva مخصصة: قم بإنشاء الـ Superstar المخصص أو الـ Diva المخصصة أو قم 

!Roster في WWE Diva أو WWE Superstar بتخصيص أي
ترابطات الـ Superstar: امنح الـ Superstars والـ Divas المفضلين في WWE مظهًرا جديًدا مع وجود 

خيارات إعادة التلوين لمالبس الدخول ومالبس الحلبة.
دخول مخصص: اختر من بين العديد من خيارات الدخول واجعل دخول الـ Superstar أو الـ Diva مميًزا على 

المنحدر.
 Diva أو الـ Superstar مجموعة حركات مخصصة: حدد من بين مئات الحركات إلعطاء األفضلية إلى الـ

للهيمنة داخل الحلبة.
 WWE بطولة مخصصة: قم بإنشاء ألقاب بطولة مخصصة من األحزمة أو الدروع أو حتى تخصيص ألقاب

موجودة.
.WWE حلبة مخصصة: قم بتصميم حلبة مناسبة للحركة القوية في

شعار مخصص: أظهر إبداعك بتصميم الشعارات المخصصة لك.
!WWE Universe إنشاءات المجتمع: قم بتحميل اإلنشاءات الخاصة بك عبر اإلنترنت وشاركها مع
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Momentum Gauge .1 )مقياس النشاط(: تكوين النشاط عن 
طريق تنفيذ الهجمات وحركات االستهزاء

 R المطالبة بالعكس(: اضغط على( Reversal Prompt .2
في الوقت الصحيح

Adrenaline Meter .3 )مقياس األدرينالين(: عندما ينفد،
فإنك تفقد القدرة على الركض للحظات

Signature/Finisher .4 )حركة توقيع/إنهاء(: اضغط على 
D عندما يظهر

1 3

2

4

2K SHOWCASE - جديد!
يقدم 2K Showcase عرًضا لكل مباراة في المسيرة المهنية لـ Stone Cold Steve Austin أسطورة WWE. وبوجود 

مشاهد سينمائية قوية، وفيديو WWE األسطوري، وأصوات WWE Superstar األصلية، والكثير من العناصر غير 
 Austin العناصر التي يمكن إلغاء قفلها لن يكون هناك أي نقص في المحتويات التي يمكنك اكتشافها. سيستكشف الالعبون ظهور
3:16 في King of the Ring عام 1996 وسيتبعون طريق Stone Cold المثير نحو المجد من خالل مباراته النهائية في 

WrestleMania XIX في عام 2003.
تشتمل كل مباراة على أهداف اختيارية يجب إكمالها للحصول على Superstars ومدراء جدد ومالبس بديلة جديدة، والمزيد 
من األمور األخرى. بإمكان الالعب الوصول إلى المزيد من التفاصيل حول كيفية إكمال هدف معين من قائمة اإليقاف المؤقت. 

كما توجد مباريات إضافية تشتمل على أحداث رئيسية من فترة Austin في WCW وECW في انتظار الالعبين المهرة بدرجة 
كافية إللغاء قفلها.

شاشة اللعب
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رفع األجسام

CHAIN GRAPPLES )االشتباكات بالتقييد(
تبدأ هجمات االشتباك من وضع الوقوف في WWE 2K16 من حالة واحدة من حاالت اشتباكات التقييد األربعة. للدخول في حالة 

.C/V/Z/X  أثناء دفع الذراع األيسر S اشتباك بالتقييد، اقترب من خصم واقف غير مضروب واضغط على
Grapple Attack )هجوم االشتباك( )5 أنواع مختلفة(: S + الذراع األيسر أو S فقط بدون الذراع األيسر

C/V/Z/X تغيير المسكات(: الذراع األيمن( Change Holds
S اضغط مع االستمرار على :Breaking Point Submission

F اضغط مع االستمرار على / F :(ضربة/ضربة قوية) Strike/Strong Strike
سحب الخصم حول الحلبة: اضغط مع االستمرار على R +  W وادفع الذراع األيسر

A : Irish Whip حركة
Q :)التحرر من مسكة التقييد باالشتباك( Release Chain Grapple Hold

STUN GRAPPLES )االشتباكات بالضرب(
 S أو اضغط على S لتنفيذ االشتباك بالضرب، اقترب من الخصم من األمام أو من الخلف وهو مضروب واضغط ببساطة على

وادفع الذراع األيسر C/V/Z/X في أي اتجاه لتنفيذ هجوم اشتباك قوي.
C/V/Z/X الذراع األيسر + S أو S :)هجوم االشتباك( )5 أنواع مختلفة( Grapple Attack

S اضغط مع االستمرار على :Breaking Point Submission
X أو Z تدوير الخصم: الذراع األيمن

V إلى وضع الجلوس: الذراع األيمن Snapmare حركة
Chain Grapple Hold )مسكة التقييد باالشتباك(: اضغط مع االستمرار على R + W وحررهما

REPOSITION OPPONENT )تغيير موضع الخصم(
استخدم الذراع األيمن لتغيير وضع خصم ملقى على األرض أو مضروب.

خصم ملقى على األرض
C رفع الخصم: الذراع األيمن

Z أو X قلب الخصم: الذراع األيمن
V رفع الخصم والوقوف خلفه: الذراع األيمن

خصم مضروب في الزاوية:
Z أو X تدوير الخصم: الذراع األيمن

C الرفع والوضع فوق الشدادة: الذراع األيمن
V التعلق بالمقلوب في الزاوية(: الذراع األيمن( Tree Of Woe وضع في

خصم مضروب على األحبال:
وضع الخصم على منتصف الحبل: الذراع األيمن (أي اتجاه)
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عناصر التحكم في اللعبة
(اضغط مع االستمرار( + الذراع األيسر ركض

رفع األجسام
اضغط على Q + الذراع األيسر

تجاه األحبال: وقوف على طرف الحلبة الخارجي
اضغط مع االستمرار على Q + الذراع 

األيسر
 تجاه األحبال: دخول الحلبة/الخروج من الحلبة

رفع جسم
Taunt (استهزاء(

:B انقر فوق Superstar التحكم في الـ 
 استهداف خصم آخرعند تشغيل االستهداف اليدوي

تغيير وضع االشتباك، تغيير موضع الخصم

العكس

إيقاف مؤقت 

S A F D  اضغط مع االستمرار( مع)
نظام استهداف العضو

Signature/Finisher

اشتباك

ضربة/ضربة قوية 
(اضغط مع االستمرار(

حركة Irish Whip (من وضع الوقوف(
Pin (تثبيت( (خصم قريب من األرض(

دعم المنتج:
http://support.2k.com

يرجى المالحظة أنه من المقرر أن تتوافر ميزات WWE 2K16 عبر اإلنترنت حتى شهر مايو عام 2017، ومع ذلك 
 فإننا نحتفظ بالحق في تعديل الميزات عبر اإلنترنت أو إيقافها بإخطار مدته 30 يوًما. تفضل بزيارة 

www.2k.com/serverstatus للحصول على مزيد من المعلومات.
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PlayStation®3. إن جميع عمليات الوصول غري املعتمد أو استخدام املنتج أو حقوق النسخ والعالمة التجارية املرتبطة به أو نقله محظور. تفضل بزيارة  لالستعامل املنزيل فقط: هذا الربنامج مرخص للتشغيل عىل أجهزة PlayStation®3 املعتمدة فقط. وقد يلزم تحديث برنامج جهاز 

املوقع eu.playstation.com/terms للتعرف عىل حقوق االستخدام كاملة. حقوق النسخ © لربامج املكتبة لعام 2015-1997 لرشكة Sony Computer Entertainment Inc. مرخصة بشكل حرصي لرشكة  SCEE. تخضع PlayStation®Network وPlayStation®Store و

PlayStation®Home لرش وط االستخدام وال يتم توفريها يف كافة الدول و اللغات )eu.playstation.com/terms(. حيث تتطب توافرخدمة إنرتنت واسعة النطاق كام يتحمل الستخدمون كافة رسوم الخدمة واسعة النطاق. ويتم تطبيق الرسوم عىل بعض الحتويات. يجب أن يكون 

 eu.playstation.com/gameservers عمر املستخدم 7 أعوام أو أكرث ويتطلب الحصول عىل موافقة أبوية للمستخدمني ممن هم أصغر من 18 عاًما. قد تطبق قيود إضافية فيام يتعلق باألعامر. قد يتم إلغاء ميزات الشبكة مع إخطار املستخدم قبل ذلك بفرتة معقولة - قم بزيارة

ملعرفة التفاصيل. مرخص للبيع يف الرشق األوسط وأفريقيا فقط.

“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and 
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. WWE 2K16 © 2015 Take-Two Interactive Software. Published by Take-Two Interactive Software. Developed by Yukes. Made in 
Austria. All rights reserved.
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PlayStation®3 
Manual Precautions
v1.9 - 0 - 1

INTRODUCTION See PS3_Guidelines.pdf, page 3

GENERAL INFORMATION pp. 6, 24

А CODE p. 24

Б GAME LEGALS p. 24

В GRIEF REPORTING p. 24

To find out how to use this template 
download the latest instructions by 
clicking on the button below:

or overview of the latest updates:

INTRODUCTION See PS3_Guidelines.pdf, page 3

GENERAL INFORMATION pp. 6, 24

А CODE p. 24

Б GAME LEGALS p. 24

В GRIEF REPORTING p. 24
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Arabic

¢•Jr «ü°U¡

|•∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «∞LFb… ±º∂IÎU Ë«∞∑w ¢IuÂ ́Kv «∞L•∑uÈ. |LJs {∂j ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv 3®noitatSyalP ∞•Ed ¢AGOq ±M∑Z –Í leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «_´Kv ±s «∞Lº∑uÈ «∞LFb ≠w ≤EUÂ ™3SP. ∞K∑Fd· ́Kv 

«∞Le|b ±s «∞LFKu±U‹, |d§v «∞d§uŸ ≈∞v œ∞Oq ¢FKOLU‹ ≤EUÂ ™3SP.

≥c« «∞LM∑Z ±BMn Ë≠IÎU ∞MEUÂ «∞∑Ib|d IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW «∞AU±KW). ¢ENd ËßUzq ¢u{Ò «∞Fö±U‹ «∞∑Ib|d|W Ë±•∑uÈ IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW 

«∞AU±KW) ́Kv ́∂u… «∞LM∑Z (≈ô ≠w •U∞W ßd|UÊ ≤EUÂ ¢Ib|d ¬îd °LI∑Cv «∞IU≤uÊ). Ë¢∑L∏q «∞FöÆW «∞∑w ¢d°j °Os ≤EUÂ «∞∑Ib|d IGEP Ë±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv «∞M•u «∞∑U∞w:

≠w •UôX ≤Uœ¸…, ¥§u“ √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≥–« «KM∑Z √́Kv ±Ê ¢ÅMOn «_´LU̧ «KM©∂‚ ≠w °Kb„ °º∂V «ôî∑ö≠U‹ «∞IUzLW ±U °Os √≤kLW ¢ÅM}· «_´LU̧ ≠w «∞∂Kb«Ê «Kî∑KHW «∞∑w 

¥Ô∂U Ÿ ≠}NU ≥c« «KM∑Z. Æb ¢∫∑U Ã ≈∞v ≈́Uœ… ¢F}Os ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≤kUr ™3SP «∞îU’ °p ∞∑LJOs ¢AG}q «KM∑Z.
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±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ¢Ib|d IGEP ∞KHµW «∞FLd|W

«ù§d«¡«‹ «ô•∑OU©OW

• |A∑Lq ≥c« «∞Id’ ́Kv «∞∂d≤U±Z «∞ªU’ °πNU“ 3®noitatSyalP. ¢πMV «ß∑ªb«±t ≠w √Í ≤EUÂ ¬îd, _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢Kn ≥c« «∞MEUÂ. • |∑u«≠o ≥c« «∞Id’ ±l ±u«ÅHU‹ §NU“ 

3®noitatSyalP _ßu«‚ √≤ELW  LAP ≠Ij. Ëô |LJs «ß∑ªb«±t ±l ≈Åb«̧«‹ «∞Lu«ÅHU‹ «_îdÈ ∞πNU“ 3®noitatSyalP. • |πV Æd«¡… œ∞Oq ¢FKOLU‹ §NU“ 3®noitatSyalP 

°FMU|W ∞CLUÊ «ôß∑ªb«Â «∞B•Ò. • ́Mb ≈œîU‰ ≥c« «∞Id’ ≠w §NU“ 3®noitatSyalP, «•d’ œ«zLÎU ́Kv Ë{Ft °•OY |JuÊ §U≤V «∞∑AGOq «∞LDKu» _ßHq. • ́Mb «∞∑FU±q ±l 

«∞Id’; ¢πMV ∞Lf «∞ºD`. «±ºp °U∞Id’ ±s •U≠∑t. • «•∑Hk °U∞Id’ ≤EOHÎU ËîU∞OÎU ±s √Í îbË‘. ≠SÊ ¢Fd÷ «∞ºD` ∞ö¢ºUŒ; «±º•t °d≠o °Uß∑ªb«Â ÆDFW ÆLU‘ ≤ÚLW §U≠W.  • ô 

¢∑d„ «∞Id’ °U∞Id» ±s ±BUœ¸ «∞•d«̧… √Ë ≠w {u¡ «∞ALf «∞L∂U®d √Ë «∞d©u°W «∞LHd©W. • ô ¢º∑ªbÂ ÆdÅÎU ̈d|V «∞AJq ±M∑Er «∞AJq √Ë ÆdÅÎU ±AIuÆÎU √Ë ±K∑u|ÎU √Ë «∞cÍ ¢r ≈Åö•t 

°U∞Lu«œ «∞öÅIW _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢FDq «∞MEUÂ.

¢•c|d «∞B•W

ô ¢º∑ªbÂ «∞πNU“ ≈ô ≠w ±JUÊ §Ob «ù{U¡…. «ß∑dÕ ∞Lb… 51 œÆOIW Øq ßÚW °U≤∑EUÂ. ¢uÆn ́s «∞KFV ≈–« ®Fd‹ °U∞bÔË«̧ √Ë «∞G∏OUÊ √Ë «∞∑FV √Ë °b√‹ ¢AFd °Bb«Ÿ. Æb |FU≤w «∞∂Fi ±Ls 

∞b|Nr •ºUßOW ±s «_{u«¡ «∞∂d«ÆW √Ë «∞u«±CW √Ë ±s «_®JU‰ Ë«∞MLU–Ã «∞NMbßOW ±s ±d÷ «∞BÒdŸ ̈Od «∞LK•uÿ, ËÆb |BU°uÊ °Mu°U‹ ±s «∞BÒdŸ ́Mb ±AU≥b… §NU“ «∞∑KHU“ √Ë ́Mb ±LU̧ßW 

√∞FU» «∞HOb|u. «ß∑Ad «∞D∂OV Æ∂q ∞FV √∞FU» «∞HOb|u ≈–« ØMX ¢FU≤w ±s ≈•bÈ •Uô‹ «∞BdŸ, ØLU |πV «ß∑AU̧… «∞D∂OV ́Kv «∞Hu¸ ≠w •U∞W «∞AFu¸ °QÍ ±s «_´d«÷ «∞∑U∞OW √£MU¡ «∞KFV: 

«{Dd«°U‹ «∞dƒ|W Ë/√Ë «̧¢FU‘ «∞FCö‹ √Ë ̈Od≥U ±s «∞•dØU‹ «∞ö≈̧«œ|W Ë/√Ë ≠Ib«Ê «∞úw Ë/√Ë «∞∑Au‘ Ë/√Ë «∞∑AMZ.

«∞IdÅMW

Æb |RœÍ «∞Mºa ̈Od «∞LºLuÕ ∞Jq «_∞FU» √Ë °FCNU Ë«∞∑w ≥w §e¡ ±s ≥c« «∞LM∑Z Ë«ôß∑ªb«Â ̈Od «∞LºLuÕ ∞KFö±U‹ «∞∑πU̧|W «∞LºπKW ≈∞v «∞∑Fd÷ ∞KFIu°W «∞πMUzOW. «∞IdÅMW ¢Cd 

°U∞Lº∑NKJOs Ë«∞L∂d±πOs «∞Ad́OOs Ë«∞MU®d|s Ë«∞∂UzFOs. ≈–« ØMX ¢Ap √Ê ±M∑Z ≥cÁ «∞KF∂W ≥u ≤ºªW ̈Od ±BdÕ °NU; √Ë ¢u≠d‹ ∞b|p √|W ±FKu±U‹ √îdÈ •u‰ ±M∑Z ¢r ́s ©d|o «∞IdÅMW, 

≠Od§v «ô¢BU‰ °dÆr îb±W «∞FLö¡ «∞L•Kw ≠w ™Nd ≥c« «∞b∞Oq.

≤EUÂ «∞∑BMOn «∞FLd Í 

noitamrofnI semaG naeporuE naP )IGEP(
¥∫Lw≤kUr «∞∑BMOn «∞FLdÍ «∞îU’ °‡ IGEP «∞IUBd¥s ±s √∞FU» ô ¢∑MUßV ±l ®d¥∫W ́Ld ≥r «KFOMW. ¥d§v «Kö•kW: ≈≤t ô ¥AJÒq œ∞OöÎ ∞∑BMOn ÅFu°W «_∞GU». ∞K•Bu‰ ́Kv ±e¥b 

±s «KFKu±U‹, ¥d•v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w ofni.igep.www.

¥∫∑uÍ IGEP ´Kv £ö£W √§e«¡, Ë|ºL̀ ∞Ku«∞b¥s Ë∞ú®îU’ «∞cOs ¥®∑dËÊ «_∞FU» ∞úËôœ °S§d«¡ «î∑OU̧ ±jKl ¥∑MUßV ±l ´Ld «∞öV́ «∞cÍ ßO∑KIv «∞πe¡ «_Ë‰

 ́∂U̧… ́s ¢BM}n ́LdÍ:

¥∑Q∞n «∞∏U≤w ±s Ë«•b √Ë √J∏d ∞û®U̧… ≈∞v ≤uŸ «K∫∑uÈ ≠w «∞KF∂W. ËÆb ¥î∑Kn ́bœ ¢Kp «∞u«ÅHU ‹ Ë≠IUÎ ∞KF∂W. |FJf «∞∑BM}n «∞FLdÍ ∫b… ≥c« «K∫∑uÈ. «∞u«ÅHU‹ ≥w:

√±U «∞πe¡ «∞∏U∞Y ≠Nu ́ö±W ¢AOd ≈∞v √Ê «∞KF∂W ¥LJs ¢AGOKNU ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X. ô |LJs «ß∑îb«r ≥cÁ «∞Fö±W ßuÈ ±s Æ∂q ±u≠dÍ «_∞FU» ́Kv ®JW «ù≤∑d≤X «∞∑c¥s «∞∑e±u« °UK•U≠kW ́Kv 

«KFU¥Od «∞∑w ¢ALq •LU¥W «∞IUÅd¥s √£MU¡ «∞KFV ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X:- 

∞K•Bu‰´Kv±e¥b ±s «KFKu±U‹, ¥d§v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w  

ue.enilnoigep.www

«≤Ed «∞BH•W «∞ªKHOW ±s ≥c« «∞b∞Oq ∞K∑Fd· ́Kv √̧ÆUÂ îb±W «∞FLö¡.

¢•b|∏U‹  °d«±Z «∞πNU“ 

 ∞LFd≠W «∞∑HUÅOq ́s ØOHOW ¢MHOc ́LKOW ¢•b|Y  °d«±Z «∞πNU“  ∞πNU“ 3®noitatSyalP; |d§v “|U̧…  3sp/moc.noitatsyalp.ue √Ë «∞d§uŸ ≈∞v

moc.noitatsyalp.ue «∞LKn  ±d§l ßd|l  ≠w «∞πNU“ ™3SP.
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“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Ô” is a registered 
trademark of Sony Corporation. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. [insert Game title] ©[insert year] [insert game copyright holder].  

Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by [insert Developer name]. [insert additional legal line if required]. Made in Austria. All rights reserved.

∞öß∑îb«Â «∞LMe∞w ≠ID: |d îh ≤∑AGOq ≥c« «∞∂d≤U±Z ́Kv √§Ne… ±F∑Lb… ∞∂öÍ 3®noitatSyalP ≠ID. Ë¥LMl §L}l ́LK}U‹ «∞∑uÅq Ë«ôß∑ªb Ë «∞MIq ̈}dîBW ∞KLM∑Z √Ë •Iu‚ «∞Md«∞Fö±W «∞∑πU̧¥W «∞L∑FKIW ≤t. «Kd§U¡ ¢BH̀ ±uÆ̀

smret/moc.noitatsyalp.ue ∞LFd≠W ØU±q •Hu‚ «ôß∑îb«Â. °d«±Z «∞LJ∑∂W ]raey[-7991© ∞Ad ØW ßu≤w Øu±∂}u¢d ≈≤∑d¢}ML}MX ≈≤p ±d •Bd¥U ∞ºu°w Ë«∞∑Q§}d °bËÊ «∞∑dî}h «∞Bd|̀ ±s Æ∂q ßu≤w Øu±∂}u¢d «≤∑d¢}ML}MX ¥u¸Ë» 

)EECS( eporuE tnemniatretnE retupmoC ynoS. ¢ªCl krowteN®noitatSyalP Ë erotS®noitatSyalP Ë emoH®noitatSyalP ∞®d Ë © «ôß∑îb«r Ëô |∑Â ¢u ≠Od ≥U ≠w JU≠W «∞bu‰ Ë «∞KGUX 

(smret/moc.noityatsyalp.ue). •OY ¢∑DV ¢u«≠d ªb±W ≈≤∑d≤X Ë«ßFW «∞MDUo. ØLU  |∑∫Lq «Kº∑ªb±uÊ ØU≠W ̧ßuÂ «∞ªb±W Ë«ßFW «∞MDU‚. Ë¥∑r ¢D∂Oo«∞dßur ́Uv °Fi «K∫∑u|U‹. |∫∑UÃ «Kº∑îb±uÊ ±Ê «∞HµW «∞FLd|W 7 ßMu«‹ ≠LU ≠u‚ ËØc« «_Æq ±s 

81 ́U±ÎU ≈∞v ±u«≠IW √°u|W. ¥dîÒh ∞K∂}l ≠w √Ë¸Ë°U Ë«∞Ad ‚ «_ËßD Ë√≠d|I}U Ë«∞NMb Ë√Ë Æ}U≤uß}U ≠ID.
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Arabic

¢•Jr «ü°U¡

|•∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «∞LFb… ±º∂IÎU Ë«∞∑w ¢IuÂ ́Kv «∞L•∑uÈ. |LJs {∂j ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv 3®noitatSyalP ∞•Ed ¢AGOq ±M∑Z –Í leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «_´Kv ±s «∞Lº∑uÈ «∞LFb ≠w ≤EUÂ ™3SP. ∞K∑Fd· ́Kv 

«∞Le|b ±s «∞LFKu±U‹, |d§v «∞d§uŸ ≈∞v œ∞Oq ¢FKOLU‹ ≤EUÂ ™3SP.

≥c« «∞LM∑Z ±BMn Ë≠IÎU ∞MEUÂ «∞∑Ib|d IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW «∞AU±KW). ¢ENd ËßUzq ¢u{Ò «∞Fö±U‹ «∞∑Ib|d|W Ë±•∑uÈ IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW 

«∞AU±KW) ́Kv ́∂u… «∞LM∑Z (≈ô ≠w •U∞W ßd|UÊ ≤EUÂ ¢Ib|d ¬îd °LI∑Cv «∞IU≤uÊ). Ë¢∑L∏q «∞FöÆW «∞∑w ¢d°j °Os ≤EUÂ «∞∑Ib|d IGEP Ë±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv «∞M•u «∞∑U∞w:

≠w •UôX ≤Uœ¸…, ¥§u“ √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≥–« «KM∑Z √́Kv ±Ê ¢ÅMOn «_´LU̧ «KM©∂‚ ≠w °Kb„ °º∂V «ôî∑ö≠U‹ «∞IUzLW ±U °Os √≤kLW ¢ÅM}· «_´LU̧ ≠w «∞∂Kb«Ê «Kî∑KHW «∞∑w 

¥Ô∂U Ÿ ≠}NU ≥c« «KM∑Z. Æb ¢∫∑U Ã ≈∞v ≈́Uœ… ¢F}Os ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≤kUr ™3SP «∞îU’ °p ∞∑LJOs ¢AG}q «KM∑Z.
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±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ¢Ib|d IGEP ∞KHµW «∞FLd|W

«ù§d«¡«‹ «ô•∑OU©OW

• |A∑Lq ≥c« «∞Id’ ́Kv «∞∂d≤U±Z «∞ªU’ °πNU“ 3®noitatSyalP. ¢πMV «ß∑ªb«±t ≠w √Í ≤EUÂ ¬îd, _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢Kn ≥c« «∞MEUÂ. • |∑u«≠o ≥c« «∞Id’ ±l ±u«ÅHU‹ §NU“ 

3®noitatSyalP _ßu«‚ √≤ELW  LAP ≠Ij. Ëô |LJs «ß∑ªb«±t ±l ≈Åb«̧«‹ «∞Lu«ÅHU‹ «_îdÈ ∞πNU“ 3®noitatSyalP. • |πV Æd«¡… œ∞Oq ¢FKOLU‹ §NU“ 3®noitatSyalP 

°FMU|W ∞CLUÊ «ôß∑ªb«Â «∞B•Ò. • ́Mb ≈œîU‰ ≥c« «∞Id’ ≠w §NU“ 3®noitatSyalP, «•d’ œ«zLÎU ́Kv Ë{Ft °•OY |JuÊ §U≤V «∞∑AGOq «∞LDKu» _ßHq. • ́Mb «∞∑FU±q ±l 

«∞Id’; ¢πMV ∞Lf «∞ºD`. «±ºp °U∞Id’ ±s •U≠∑t. • «•∑Hk °U∞Id’ ≤EOHÎU ËîU∞OÎU ±s √Í îbË‘. ≠SÊ ¢Fd÷ «∞ºD` ∞ö¢ºUŒ; «±º•t °d≠o °Uß∑ªb«Â ÆDFW ÆLU‘ ≤ÚLW §U≠W.  • ô 

¢∑d„ «∞Id’ °U∞Id» ±s ±BUœ¸ «∞•d«̧… √Ë ≠w {u¡ «∞ALf «∞L∂U®d √Ë «∞d©u°W «∞LHd©W. • ô ¢º∑ªbÂ ÆdÅÎU ̈d|V «∞AJq ±M∑Er «∞AJq √Ë ÆdÅÎU ±AIuÆÎU √Ë ±K∑u|ÎU √Ë «∞cÍ ¢r ≈Åö•t 

°U∞Lu«œ «∞öÅIW _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢FDq «∞MEUÂ.

¢•c|d «∞B•W

ô ¢º∑ªbÂ «∞πNU“ ≈ô ≠w ±JUÊ §Ob «ù{U¡…. «ß∑dÕ ∞Lb… 51 œÆOIW Øq ßÚW °U≤∑EUÂ. ¢uÆn ́s «∞KFV ≈–« ®Fd‹ °U∞bÔË«̧ √Ë «∞G∏OUÊ √Ë «∞∑FV √Ë °b√‹ ¢AFd °Bb«Ÿ. Æb |FU≤w «∞∂Fi ±Ls 

∞b|Nr •ºUßOW ±s «_{u«¡ «∞∂d«ÆW √Ë «∞u«±CW √Ë ±s «_®JU‰ Ë«∞MLU–Ã «∞NMbßOW ±s ±d÷ «∞BÒdŸ ̈Od «∞LK•uÿ, ËÆb |BU°uÊ °Mu°U‹ ±s «∞BÒdŸ ́Mb ±AU≥b… §NU“ «∞∑KHU“ √Ë ́Mb ±LU̧ßW 

√∞FU» «∞HOb|u. «ß∑Ad «∞D∂OV Æ∂q ∞FV √∞FU» «∞HOb|u ≈–« ØMX ¢FU≤w ±s ≈•bÈ •Uô‹ «∞BdŸ, ØLU |πV «ß∑AU̧… «∞D∂OV ́Kv «∞Hu¸ ≠w •U∞W «∞AFu¸ °QÍ ±s «_´d«÷ «∞∑U∞OW √£MU¡ «∞KFV: 

«{Dd«°U‹ «∞dƒ|W Ë/√Ë «̧¢FU‘ «∞FCö‹ √Ë ̈Od≥U ±s «∞•dØU‹ «∞ö≈̧«œ|W Ë/√Ë ≠Ib«Ê «∞úw Ë/√Ë «∞∑Au‘ Ë/√Ë «∞∑AMZ.

«∞IdÅMW

Æb |RœÍ «∞Mºa ̈Od «∞LºLuÕ ∞Jq «_∞FU» √Ë °FCNU Ë«∞∑w ≥w §e¡ ±s ≥c« «∞LM∑Z Ë«ôß∑ªb«Â ̈Od «∞LºLuÕ ∞KFö±U‹ «∞∑πU̧|W «∞LºπKW ≈∞v «∞∑Fd÷ ∞KFIu°W «∞πMUzOW. «∞IdÅMW ¢Cd 

°U∞Lº∑NKJOs Ë«∞L∂d±πOs «∞Ad́OOs Ë«∞MU®d|s Ë«∞∂UzFOs. ≈–« ØMX ¢Ap √Ê ±M∑Z ≥cÁ «∞KF∂W ≥u ≤ºªW ̈Od ±BdÕ °NU; √Ë ¢u≠d‹ ∞b|p √|W ±FKu±U‹ √îdÈ •u‰ ±M∑Z ¢r ́s ©d|o «∞IdÅMW, 

≠Od§v «ô¢BU‰ °dÆr îb±W «∞FLö¡ «∞L•Kw ≠w ™Nd ≥c« «∞b∞Oq.

≤EUÂ «∞∑BMOn «∞FLd Í 

noitamrofnI semaG naeporuE naP )IGEP(
¥∫Lw≤kUr «∞∑BMOn «∞FLdÍ «∞îU’ °‡ IGEP «∞IUBd¥s ±s √∞FU» ô ¢∑MUßV ±l ®d¥∫W ́Ld ≥r «KFOMW. ¥d§v «Kö•kW: ≈≤t ô ¥AJÒq œ∞OöÎ ∞∑BMOn ÅFu°W «_∞GU». ∞K•Bu‰ ́Kv ±e¥b 

±s «KFKu±U‹, ¥d•v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w ofni.igep.www.

¥∫∑uÍ IGEP ´Kv £ö£W √§e«¡, Ë|ºL̀ ∞Ku«∞b¥s Ë∞ú®îU’ «∞cOs ¥®∑dËÊ «_∞FU» ∞úËôœ °S§d«¡ «î∑OU̧ ±jKl ¥∑MUßV ±l ´Ld «∞öV́ «∞cÍ ßO∑KIv «∞πe¡ «_Ë‰

 ́∂U̧… ́s ¢BM}n ́LdÍ:

¥∑Q∞n «∞∏U≤w ±s Ë«•b √Ë √J∏d ∞û®U̧… ≈∞v ≤uŸ «K∫∑uÈ ≠w «∞KF∂W. ËÆb ¥î∑Kn ́bœ ¢Kp «∞u«ÅHU ‹ Ë≠IUÎ ∞KF∂W. |FJf «∞∑BM}n «∞FLdÍ ∫b… ≥c« «K∫∑uÈ. «∞u«ÅHU‹ ≥w:

√±U «∞πe¡ «∞∏U∞Y ≠Nu ́ö±W ¢AOd ≈∞v √Ê «∞KF∂W ¥LJs ¢AGOKNU ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X. ô |LJs «ß∑îb«r ≥cÁ «∞Fö±W ßuÈ ±s Æ∂q ±u≠dÍ «_∞FU» ́Kv ®JW «ù≤∑d≤X «∞∑c¥s «∞∑e±u« °UK•U≠kW ́Kv 

«KFU¥Od «∞∑w ¢ALq •LU¥W «∞IUÅd¥s √£MU¡ «∞KFV ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X:- 

∞K•Bu‰´Kv±e¥b ±s «KFKu±U‹, ¥d§v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w  

ue.enilnoigep.www

«≤Ed «∞BH•W «∞ªKHOW ±s ≥c« «∞b∞Oq ∞K∑Fd· ́Kv √̧ÆUÂ îb±W «∞FLö¡.

¢•b|∏U‹  °d«±Z «∞πNU“ 

 ∞LFd≠W «∞∑HUÅOq ́s ØOHOW ¢MHOc ́LKOW ¢•b|Y  °d«±Z «∞πNU“  ∞πNU“ 3®noitatSyalP; |d§v “|U̧…  3sp/moc.noitatsyalp.ue √Ë «∞d§uŸ ≈∞v

moc.noitatsyalp.ue «∞LKn  ±d§l ßd|l  ≠w «∞πNU“ ™3SP.
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“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Ô” is a registered 
trademark of Sony Corporation. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. [insert Game title] ©[insert year] [insert game copyright holder].  

Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by [insert Developer name]. [insert additional legal line if required]. Made in Austria. All rights reserved.

∞öß∑îb«Â «∞LMe∞w ≠ID: |d îh ≤∑AGOq ≥c« «∞∂d≤U±Z ́Kv √§Ne… ±F∑Lb… ∞∂öÍ 3®noitatSyalP ≠ID. Ë¥LMl §L}l ́LK}U‹ «∞∑uÅq Ë«ôß∑ªb Ë «∞MIq ̈}dîBW ∞KLM∑Z √Ë •Iu‚ «∞Md«∞Fö±W «∞∑πU̧¥W «∞L∑FKIW ≤t. «Kd§U¡ ¢BH̀ ±uÆ̀

smret/moc.noitatsyalp.ue ∞LFd≠W ØU±q •Hu‚ «ôß∑îb«Â. °d«±Z «∞LJ∑∂W ]raey[-7991© ∞Ad ØW ßu≤w Øu±∂}u¢d ≈≤∑d¢}ML}MX ≈≤p ±d •Bd¥U ∞ºu°w Ë«∞∑Q§}d °bËÊ «∞∑dî}h «∞Bd|̀ ±s Æ∂q ßu≤w Øu±∂}u¢d «≤∑d¢}ML}MX ¥u¸Ë» 

)EECS( eporuE tnemniatretnE retupmoC ynoS. ¢ªCl krowteN®noitatSyalP Ë erotS®noitatSyalP Ë emoH®noitatSyalP ∞®d Ë © «ôß∑îb«r Ëô |∑Â ¢u ≠Od ≥U ≠w JU≠W «∞bu‰ Ë «∞KGUX 

(smret/moc.noityatsyalp.ue). •OY ¢∑DV ¢u«≠d ªb±W ≈≤∑d≤X Ë«ßFW «∞MDUo. ØLU  |∑∫Lq «Kº∑ªb±uÊ ØU≠W ̧ßuÂ «∞ªb±W Ë«ßFW «∞MDU‚. Ë¥∑r ¢D∂Oo«∞dßur ́Uv °Fi «K∫∑u|U‹. |∫∑UÃ «Kº∑îb±uÊ ±Ê «∞HµW «∞FLd|W 7 ßMu«‹ ≠LU ≠u‚ ËØc« «_Æq ±s 

81 ́U±ÎU ≈∞v ±u«≠IW √°u|W. ¥dîÒh ∞K∂}l ≠w √Ë¸Ë°U Ë«∞Ad ‚ «_ËßD Ë√≠d|I}U Ë«∞NMb Ë√Ë Æ}U≤uß}U ≠ID.

¢•Jr «ü°U¡

|•∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «∞LFb… ±º∂IÎU Ë«∞∑w ¢IuÂ ́Kv «∞L•∑uÈ. |LJs {∂j ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv 3®noitatSyalP ∞•Ed ¢AGOq ±M∑Z –Í leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «_´Kv ±s «∞Lº∑uÈ «∞LFb ≠w ≤EUÂ ™3SP. ∞K∑Fd· ́Kv  

«∞Le|b ±s «∞LFKu±U‹, |d§v «∞d§uŸ ≈∞v œ∞Oq ¢FKOLU‹ ≤EUÂ ™3SP.

≥c« «∞LM∑Z ±BMn Ë≠IÎU ∞MEUÂ «∞∑Ib|d IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW «∞AU±KW). ¢ENd ËßUzq ¢u{Ò «∞Fö±U‹ «∞∑Ib|d|W Ë±•∑uÈ IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW 

«∞AU±KW) ́Kv ́∂u… «∞LM∑Z (≈ô ≠w •U∞W ßd|UÊ ≤EUÂ ¢Ib|d ¬îd °LI∑Cv «∞IU≤uÊ). Ë¢∑L∏q «∞FöÆW «∞∑w ¢d°j °Os ≤EUÂ «∞∑Ib|d IGEP Ë±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv «∞M•u «∞∑U∞w:

≠w •UôX ≤Uœ¸…, ¥§u“ √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≥–« «KM∑Z √́Kv ±Ê ¢ÅMOn «_´LU̧ «KM©∂‚ ≠w °Kb„ °º∂V «ôî∑ö≠U‹ «∞IUzLW ±U °Os √≤kLW ¢ÅM}· «_´LU̧ ≠w «∞∂Kb«Ê «Kî∑KHW «∞∑w 

¥Ô∂U Ÿ ≠}NU ≥c« «KM∑Z. Æb ¢∫∑U Ã ≈∞v ≈́Uœ… ¢F}Os ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≤kUr ™3SP «∞îU’ °p ∞∑LJOs ¢AG}q «KM∑Z.

¢•b|∏U‹  °d«±Z «∞πNU“ 

 ∞LFd≠W «∞∑HUÅOq ́s ØOHOW ¢MHOc ́LKOW ¢•b|Y  °d«±Z «∞πNU“  ∞πNU“ 3®noitatSyalP; |d§v “|U̧…  3sp/moc.noitatsyalp.ue √Ë «∞d§uŸ ≈∞v 

moc.noitatsyalp.ue «∞LKn  ±d§l ßd|l  ≠w «∞πNU“ ™3SP.

3sp/moc.noitatsyalp.ue
™3SP

eu.playstation.com/ps3
PS3TM
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PlayStation®3. إن جميع عمليات الوصول غري املعتمد أو استخدام املنتج أو حقوق النسخ والعالمة التجارية املرتبطة به أو نقله محظور. تفضل بزيارة  لالستعامل املنزيل فقط: هذا الربنامج مرخص للتشغيل عىل أجهزة PlayStation®3 املعتمدة فقط. وقد يلزم تحديث برنامج جهاز 

املوقع eu.playstation.com/terms للتعرف عىل حقوق االستخدام كاملة. حقوق النسخ © لربامج املكتبة لعام 2015-1997 لرشكة Sony Computer Entertainment Inc. مرخصة بشكل حرصي لرشكة  SCEE. تخضع PlayStation®Network وPlayStation®Store و

PlayStation®Home لرش وط االستخدام وال يتم توفريها يف كافة الدول و اللغات )eu.playstation.com/terms(. حيث تتطب توافرخدمة إنرتنت واسعة النطاق كام يتحمل الستخدمون كافة رسوم الخدمة واسعة النطاق. ويتم تطبيق الرسوم عىل بعض الحتويات. يجب أن يكون 

 eu.playstation.com/gameservers عمر املستخدم 7 أعوام أو أكرث ويتطلب الحصول عىل موافقة أبوية للمستخدمني ممن هم أصغر من 18 عاًما. قد تطبق قيود إضافية فيام يتعلق باألعامر. قد يتم إلغاء ميزات الشبكة مع إخطار املستخدم قبل ذلك بفرتة معقولة - قم بزيارة

ملعرفة التفاصيل. مرخص للبيع يف الرشق األوسط وأفريقيا فقط.

“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and 
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. WWE 2K16 © 2015 Take-Two Interactive Software. Published by Take-Two Interactive Software. Developed by Yukes. Made in 
Austria. All rights reserved.
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INTRODUCTION See PS3_Guidelines.pdf, page 3

GENERAL INFORMATION pp. 6, 24

А CODE p. 24

Б GAME LEGALS p. 24

В GRIEF REPORTING p. 24

To find out how to use this template 
download the latest instructions by 
clicking on the button below:

or overview of the latest updates:

INTRODUCTION See PS3_Guidelines.pdf, page 3

GENERAL INFORMATION pp. 6, 24

А CODE p. 24

Б GAME LEGALS p. 24

В GRIEF REPORTING p. 24
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Arabic

¢•Jr «ü°U¡

|•∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «∞LFb… ±º∂IÎU Ë«∞∑w ¢IuÂ ́Kv «∞L•∑uÈ. |LJs {∂j ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv 3®noitatSyalP ∞•Ed ¢AGOq ±M∑Z –Í leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «_´Kv ±s «∞Lº∑uÈ «∞LFb ≠w ≤EUÂ ™3SP. ∞K∑Fd· ́Kv 

«∞Le|b ±s «∞LFKu±U‹, |d§v «∞d§uŸ ≈∞v œ∞Oq ¢FKOLU‹ ≤EUÂ ™3SP.

≥c« «∞LM∑Z ±BMn Ë≠IÎU ∞MEUÂ «∞∑Ib|d IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW «∞AU±KW). ¢ENd ËßUzq ¢u{Ò «∞Fö±U‹ «∞∑Ib|d|W Ë±•∑uÈ IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW 

«∞AU±KW) ́Kv ́∂u… «∞LM∑Z (≈ô ≠w •U∞W ßd|UÊ ≤EUÂ ¢Ib|d ¬îd °LI∑Cv «∞IU≤uÊ). Ë¢∑L∏q «∞FöÆW «∞∑w ¢d°j °Os ≤EUÂ «∞∑Ib|d IGEP Ë±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv «∞M•u «∞∑U∞w:

≠w •UôX ≤Uœ¸…, ¥§u“ √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≥–« «KM∑Z √́Kv ±Ê ¢ÅMOn «_´LU̧ «KM©∂‚ ≠w °Kb„ °º∂V «ôî∑ö≠U‹ «∞IUzLW ±U °Os √≤kLW ¢ÅM}· «_´LU̧ ≠w «∞∂Kb«Ê «Kî∑KHW «∞∑w 

¥Ô∂U Ÿ ≠}NU ≥c« «KM∑Z. Æb ¢∫∑U Ã ≈∞v ≈́Uœ… ¢F}Os ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≤kUr ™3SP «∞îU’ °p ∞∑LJOs ¢AG}q «KM∑Z.
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±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ¢Ib|d IGEP ∞KHµW «∞FLd|W

«ù§d«¡«‹ «ô•∑OU©OW

• |A∑Lq ≥c« «∞Id’ ́Kv «∞∂d≤U±Z «∞ªU’ °πNU“ 3®noitatSyalP. ¢πMV «ß∑ªb«±t ≠w √Í ≤EUÂ ¬îd, _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢Kn ≥c« «∞MEUÂ. • |∑u«≠o ≥c« «∞Id’ ±l ±u«ÅHU‹ §NU“ 

3®noitatSyalP _ßu«‚ √≤ELW  LAP ≠Ij. Ëô |LJs «ß∑ªb«±t ±l ≈Åb«̧«‹ «∞Lu«ÅHU‹ «_îdÈ ∞πNU“ 3®noitatSyalP. • |πV Æd«¡… œ∞Oq ¢FKOLU‹ §NU“ 3®noitatSyalP 

°FMU|W ∞CLUÊ «ôß∑ªb«Â «∞B•Ò. • ́Mb ≈œîU‰ ≥c« «∞Id’ ≠w §NU“ 3®noitatSyalP, «•d’ œ«zLÎU ́Kv Ë{Ft °•OY |JuÊ §U≤V «∞∑AGOq «∞LDKu» _ßHq. • ́Mb «∞∑FU±q ±l 

«∞Id’; ¢πMV ∞Lf «∞ºD`. «±ºp °U∞Id’ ±s •U≠∑t. • «•∑Hk °U∞Id’ ≤EOHÎU ËîU∞OÎU ±s √Í îbË‘. ≠SÊ ¢Fd÷ «∞ºD` ∞ö¢ºUŒ; «±º•t °d≠o °Uß∑ªb«Â ÆDFW ÆLU‘ ≤ÚLW §U≠W.  • ô 

¢∑d„ «∞Id’ °U∞Id» ±s ±BUœ¸ «∞•d«̧… √Ë ≠w {u¡ «∞ALf «∞L∂U®d √Ë «∞d©u°W «∞LHd©W. • ô ¢º∑ªbÂ ÆdÅÎU ̈d|V «∞AJq ±M∑Er «∞AJq √Ë ÆdÅÎU ±AIuÆÎU √Ë ±K∑u|ÎU √Ë «∞cÍ ¢r ≈Åö•t 

°U∞Lu«œ «∞öÅIW _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢FDq «∞MEUÂ.

¢•c|d «∞B•W

ô ¢º∑ªbÂ «∞πNU“ ≈ô ≠w ±JUÊ §Ob «ù{U¡…. «ß∑dÕ ∞Lb… 51 œÆOIW Øq ßÚW °U≤∑EUÂ. ¢uÆn ́s «∞KFV ≈–« ®Fd‹ °U∞bÔË«̧ √Ë «∞G∏OUÊ √Ë «∞∑FV √Ë °b√‹ ¢AFd °Bb«Ÿ. Æb |FU≤w «∞∂Fi ±Ls 

∞b|Nr •ºUßOW ±s «_{u«¡ «∞∂d«ÆW √Ë «∞u«±CW √Ë ±s «_®JU‰ Ë«∞MLU–Ã «∞NMbßOW ±s ±d÷ «∞BÒdŸ ̈Od «∞LK•uÿ, ËÆb |BU°uÊ °Mu°U‹ ±s «∞BÒdŸ ́Mb ±AU≥b… §NU“ «∞∑KHU“ √Ë ́Mb ±LU̧ßW 

√∞FU» «∞HOb|u. «ß∑Ad «∞D∂OV Æ∂q ∞FV √∞FU» «∞HOb|u ≈–« ØMX ¢FU≤w ±s ≈•bÈ •Uô‹ «∞BdŸ, ØLU |πV «ß∑AU̧… «∞D∂OV ́Kv «∞Hu¸ ≠w •U∞W «∞AFu¸ °QÍ ±s «_´d«÷ «∞∑U∞OW √£MU¡ «∞KFV: 

«{Dd«°U‹ «∞dƒ|W Ë/√Ë «̧¢FU‘ «∞FCö‹ √Ë ̈Od≥U ±s «∞•dØU‹ «∞ö≈̧«œ|W Ë/√Ë ≠Ib«Ê «∞úw Ë/√Ë «∞∑Au‘ Ë/√Ë «∞∑AMZ.

«∞IdÅMW

Æb |RœÍ «∞Mºa ̈Od «∞LºLuÕ ∞Jq «_∞FU» √Ë °FCNU Ë«∞∑w ≥w §e¡ ±s ≥c« «∞LM∑Z Ë«ôß∑ªb«Â ̈Od «∞LºLuÕ ∞KFö±U‹ «∞∑πU̧|W «∞LºπKW ≈∞v «∞∑Fd÷ ∞KFIu°W «∞πMUzOW. «∞IdÅMW ¢Cd 

°U∞Lº∑NKJOs Ë«∞L∂d±πOs «∞Ad́OOs Ë«∞MU®d|s Ë«∞∂UzFOs. ≈–« ØMX ¢Ap √Ê ±M∑Z ≥cÁ «∞KF∂W ≥u ≤ºªW ̈Od ±BdÕ °NU; √Ë ¢u≠d‹ ∞b|p √|W ±FKu±U‹ √îdÈ •u‰ ±M∑Z ¢r ́s ©d|o «∞IdÅMW, 

≠Od§v «ô¢BU‰ °dÆr îb±W «∞FLö¡ «∞L•Kw ≠w ™Nd ≥c« «∞b∞Oq.

≤EUÂ «∞∑BMOn «∞FLd Í 

noitamrofnI semaG naeporuE naP )IGEP(
¥∫Lw≤kUr «∞∑BMOn «∞FLdÍ «∞îU’ °‡ IGEP «∞IUBd¥s ±s √∞FU» ô ¢∑MUßV ±l ®d¥∫W ́Ld ≥r «KFOMW. ¥d§v «Kö•kW: ≈≤t ô ¥AJÒq œ∞OöÎ ∞∑BMOn ÅFu°W «_∞GU». ∞K•Bu‰ ́Kv ±e¥b 

±s «KFKu±U‹, ¥d•v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w ofni.igep.www.

¥∫∑uÍ IGEP ´Kv £ö£W √§e«¡, Ë|ºL̀ ∞Ku«∞b¥s Ë∞ú®îU’ «∞cOs ¥®∑dËÊ «_∞FU» ∞úËôœ °S§d«¡ «î∑OU̧ ±jKl ¥∑MUßV ±l ´Ld «∞öV́ «∞cÍ ßO∑KIv «∞πe¡ «_Ë‰

 ́∂U̧… ́s ¢BM}n ́LdÍ:

¥∑Q∞n «∞∏U≤w ±s Ë«•b √Ë √J∏d ∞û®U̧… ≈∞v ≤uŸ «K∫∑uÈ ≠w «∞KF∂W. ËÆb ¥î∑Kn ́bœ ¢Kp «∞u«ÅHU ‹ Ë≠IUÎ ∞KF∂W. |FJf «∞∑BM}n «∞FLdÍ ∫b… ≥c« «K∫∑uÈ. «∞u«ÅHU‹ ≥w:

√±U «∞πe¡ «∞∏U∞Y ≠Nu ́ö±W ¢AOd ≈∞v √Ê «∞KF∂W ¥LJs ¢AGOKNU ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X. ô |LJs «ß∑îb«r ≥cÁ «∞Fö±W ßuÈ ±s Æ∂q ±u≠dÍ «_∞FU» ́Kv ®JW «ù≤∑d≤X «∞∑c¥s «∞∑e±u« °UK•U≠kW ́Kv 

«KFU¥Od «∞∑w ¢ALq •LU¥W «∞IUÅd¥s √£MU¡ «∞KFV ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X:- 

∞K•Bu‰´Kv±e¥b ±s «KFKu±U‹, ¥d§v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w  

ue.enilnoigep.www

«≤Ed «∞BH•W «∞ªKHOW ±s ≥c« «∞b∞Oq ∞K∑Fd· ́Kv √̧ÆUÂ îb±W «∞FLö¡.

¢•b|∏U‹  °d«±Z «∞πNU“ 

 ∞LFd≠W «∞∑HUÅOq ́s ØOHOW ¢MHOc ́LKOW ¢•b|Y  °d«±Z «∞πNU“  ∞πNU“ 3®noitatSyalP; |d§v “|U̧…  3sp/moc.noitatsyalp.ue √Ë «∞d§uŸ ≈∞v

moc.noitatsyalp.ue «∞LKn  ±d§l ßd|l  ≠w «∞πNU“ ™3SP.

- 0

«ù°ö⁄ ́s «ù“́UÃ

≈–« Ë«§NX √Í ßKu„ ̈Od ±I∂u‰ √Ë ̈Od ôzo √Ë ̈Od ÆU≤u≤w √£MU¡ «∞KFV ́∂d «ù≤∑d≤X; ≠Od§v «ô¢BU‰ °MU ́Kv

moc.gnitroper3sp//:ptth

BCES-00000

“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Ô” is a registered 
trademark of Sony Corporation. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. [insert Game title] ©[insert year] [insert game copyright holder].  

Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by [insert Developer name]. [insert additional legal line if required]. Made in Austria. All rights reserved.

∞öß∑îb«Â «∞LMe∞w ≠ID: |d îh ≤∑AGOq ≥c« «∞∂d≤U±Z ́Kv √§Ne… ±F∑Lb… ∞∂öÍ 3®noitatSyalP ≠ID. Ë¥LMl §L}l ́LK}U‹ «∞∑uÅq Ë«ôß∑ªb Ë «∞MIq ̈}dîBW ∞KLM∑Z √Ë •Iu‚ «∞Md«∞Fö±W «∞∑πU̧¥W «∞L∑FKIW ≤t. «Kd§U¡ ¢BH̀ ±uÆ̀

smret/moc.noitatsyalp.ue ∞LFd≠W ØU±q •Hu‚ «ôß∑îb«Â. °d«±Z «∞LJ∑∂W ]raey[-7991© ∞Ad ØW ßu≤w Øu±∂}u¢d ≈≤∑d¢}ML}MX ≈≤p ±d •Bd¥U ∞ºu°w Ë«∞∑Q§}d °bËÊ «∞∑dî}h «∞Bd|̀ ±s Æ∂q ßu≤w Øu±∂}u¢d «≤∑d¢}ML}MX ¥u¸Ë» 

)EECS( eporuE tnemniatretnE retupmoC ynoS. ¢ªCl krowteN®noitatSyalP Ë erotS®noitatSyalP Ë emoH®noitatSyalP ∞®d Ë © «ôß∑îb«r Ëô |∑Â ¢u ≠Od ≥U ≠w JU≠W «∞bu‰ Ë «∞KGUX 

(smret/moc.noityatsyalp.ue). •OY ¢∑DV ¢u«≠d ªb±W ≈≤∑d≤X Ë«ßFW «∞MDUo. ØLU  |∑∫Lq «Kº∑ªb±uÊ ØU≠W ̧ßuÂ «∞ªb±W Ë«ßFW «∞MDU‚. Ë¥∑r ¢D∂Oo«∞dßur ́Uv °Fi «K∫∑u|U‹. |∫∑UÃ «Kº∑îb±uÊ ±Ê «∞HµW «∞FLd|W 7 ßMu«‹ ≠LU ≠u‚ ËØc« «_Æq ±s 

81 ́U±ÎU ≈∞v ±u«≠IW √°u|W. ¥dîÒh ∞K∂}l ≠w √Ë¸Ë°U Ë«∞Ad ‚ «_ËßD Ë√≠d|I}U Ë«∞NMb Ë√Ë Æ}U≤uß}U ≠ID.

14
6 

m
m

118 mm 118 mm

PlayStation®3 
Manual Precautions
v1.9 - 0 - 1

INTRODUCTION See PS3_Guidelines.pdf, page 3
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Arabic

¢•Jr «ü°U¡

|•∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «∞LFb… ±º∂IÎU Ë«∞∑w ¢IuÂ ́Kv «∞L•∑uÈ. |LJs {∂j ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv 3®noitatSyalP ∞•Ed ¢AGOq ±M∑Z –Í leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «_´Kv ±s «∞Lº∑uÈ «∞LFb ≠w ≤EUÂ ™3SP. ∞K∑Fd· ́Kv 

«∞Le|b ±s «∞LFKu±U‹, |d§v «∞d§uŸ ≈∞v œ∞Oq ¢FKOLU‹ ≤EUÂ ™3SP.

≥c« «∞LM∑Z ±BMn Ë≠IÎU ∞MEUÂ «∞∑Ib|d IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW «∞AU±KW). ¢ENd ËßUzq ¢u{Ò «∞Fö±U‹ «∞∑Ib|d|W Ë±•∑uÈ IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW 

«∞AU±KW) ́Kv ́∂u… «∞LM∑Z (≈ô ≠w •U∞W ßd|UÊ ≤EUÂ ¢Ib|d ¬îd °LI∑Cv «∞IU≤uÊ). Ë¢∑L∏q «∞FöÆW «∞∑w ¢d°j °Os ≤EUÂ «∞∑Ib|d IGEP Ë±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv «∞M•u «∞∑U∞w:

≠w •UôX ≤Uœ¸…, ¥§u“ √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≥–« «KM∑Z √́Kv ±Ê ¢ÅMOn «_´LU̧ «KM©∂‚ ≠w °Kb„ °º∂V «ôî∑ö≠U‹ «∞IUzLW ±U °Os √≤kLW ¢ÅM}· «_´LU̧ ≠w «∞∂Kb«Ê «Kî∑KHW «∞∑w 

¥Ô∂U Ÿ ≠}NU ≥c« «KM∑Z. Æb ¢∫∑U Ã ≈∞v ≈́Uœ… ¢F}Os ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≤kUr ™3SP «∞îU’ °p ∞∑LJOs ¢AG}q «KM∑Z.
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±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ¢Ib|d IGEP ∞KHµW «∞FLd|W

«ù§d«¡«‹ «ô•∑OU©OW

• |A∑Lq ≥c« «∞Id’ ́Kv «∞∂d≤U±Z «∞ªU’ °πNU“ 3®noitatSyalP. ¢πMV «ß∑ªb«±t ≠w √Í ≤EUÂ ¬îd, _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢Kn ≥c« «∞MEUÂ. • |∑u«≠o ≥c« «∞Id’ ±l ±u«ÅHU‹ §NU“ 

3®noitatSyalP _ßu«‚ √≤ELW  LAP ≠Ij. Ëô |LJs «ß∑ªb«±t ±l ≈Åb«̧«‹ «∞Lu«ÅHU‹ «_îdÈ ∞πNU“ 3®noitatSyalP. • |πV Æd«¡… œ∞Oq ¢FKOLU‹ §NU“ 3®noitatSyalP 

°FMU|W ∞CLUÊ «ôß∑ªb«Â «∞B•Ò. • ́Mb ≈œîU‰ ≥c« «∞Id’ ≠w §NU“ 3®noitatSyalP, «•d’ œ«zLÎU ́Kv Ë{Ft °•OY |JuÊ §U≤V «∞∑AGOq «∞LDKu» _ßHq. • ́Mb «∞∑FU±q ±l 

«∞Id’; ¢πMV ∞Lf «∞ºD`. «±ºp °U∞Id’ ±s •U≠∑t. • «•∑Hk °U∞Id’ ≤EOHÎU ËîU∞OÎU ±s √Í îbË‘. ≠SÊ ¢Fd÷ «∞ºD` ∞ö¢ºUŒ; «±º•t °d≠o °Uß∑ªb«Â ÆDFW ÆLU‘ ≤ÚLW §U≠W.  • ô 

¢∑d„ «∞Id’ °U∞Id» ±s ±BUœ¸ «∞•d«̧… √Ë ≠w {u¡ «∞ALf «∞L∂U®d √Ë «∞d©u°W «∞LHd©W. • ô ¢º∑ªbÂ ÆdÅÎU ̈d|V «∞AJq ±M∑Er «∞AJq √Ë ÆdÅÎU ±AIuÆÎU √Ë ±K∑u|ÎU √Ë «∞cÍ ¢r ≈Åö•t 

°U∞Lu«œ «∞öÅIW _≤t Æb |RœÍ ≈∞v ¢FDq «∞MEUÂ.

¢•c|d «∞B•W

ô ¢º∑ªbÂ «∞πNU“ ≈ô ≠w ±JUÊ §Ob «ù{U¡…. «ß∑dÕ ∞Lb… 51 œÆOIW Øq ßÚW °U≤∑EUÂ. ¢uÆn ́s «∞KFV ≈–« ®Fd‹ °U∞bÔË«̧ √Ë «∞G∏OUÊ √Ë «∞∑FV √Ë °b√‹ ¢AFd °Bb«Ÿ. Æb |FU≤w «∞∂Fi ±Ls 

∞b|Nr •ºUßOW ±s «_{u«¡ «∞∂d«ÆW √Ë «∞u«±CW √Ë ±s «_®JU‰ Ë«∞MLU–Ã «∞NMbßOW ±s ±d÷ «∞BÒdŸ ̈Od «∞LK•uÿ, ËÆb |BU°uÊ °Mu°U‹ ±s «∞BÒdŸ ́Mb ±AU≥b… §NU“ «∞∑KHU“ √Ë ́Mb ±LU̧ßW 

√∞FU» «∞HOb|u. «ß∑Ad «∞D∂OV Æ∂q ∞FV √∞FU» «∞HOb|u ≈–« ØMX ¢FU≤w ±s ≈•bÈ •Uô‹ «∞BdŸ, ØLU |πV «ß∑AU̧… «∞D∂OV ́Kv «∞Hu¸ ≠w •U∞W «∞AFu¸ °QÍ ±s «_´d«÷ «∞∑U∞OW √£MU¡ «∞KFV: 

«{Dd«°U‹ «∞dƒ|W Ë/√Ë «̧¢FU‘ «∞FCö‹ √Ë ̈Od≥U ±s «∞•dØU‹ «∞ö≈̧«œ|W Ë/√Ë ≠Ib«Ê «∞úw Ë/√Ë «∞∑Au‘ Ë/√Ë «∞∑AMZ.

«∞IdÅMW

Æb |RœÍ «∞Mºa ̈Od «∞LºLuÕ ∞Jq «_∞FU» √Ë °FCNU Ë«∞∑w ≥w §e¡ ±s ≥c« «∞LM∑Z Ë«ôß∑ªb«Â ̈Od «∞LºLuÕ ∞KFö±U‹ «∞∑πU̧|W «∞LºπKW ≈∞v «∞∑Fd÷ ∞KFIu°W «∞πMUzOW. «∞IdÅMW ¢Cd 

°U∞Lº∑NKJOs Ë«∞L∂d±πOs «∞Ad́OOs Ë«∞MU®d|s Ë«∞∂UzFOs. ≈–« ØMX ¢Ap √Ê ±M∑Z ≥cÁ «∞KF∂W ≥u ≤ºªW ̈Od ±BdÕ °NU; √Ë ¢u≠d‹ ∞b|p √|W ±FKu±U‹ √îdÈ •u‰ ±M∑Z ¢r ́s ©d|o «∞IdÅMW, 

≠Od§v «ô¢BU‰ °dÆr îb±W «∞FLö¡ «∞L•Kw ≠w ™Nd ≥c« «∞b∞Oq.

≤EUÂ «∞∑BMOn «∞FLd Í 

noitamrofnI semaG naeporuE naP )IGEP(
¥∫Lw≤kUr «∞∑BMOn «∞FLdÍ «∞îU’ °‡ IGEP «∞IUBd¥s ±s √∞FU» ô ¢∑MUßV ±l ®d¥∫W ́Ld ≥r «KFOMW. ¥d§v «Kö•kW: ≈≤t ô ¥AJÒq œ∞OöÎ ∞∑BMOn ÅFu°W «_∞GU». ∞K•Bu‰ ́Kv ±e¥b 

±s «KFKu±U‹, ¥d•v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w ofni.igep.www.

¥∫∑uÍ IGEP ´Kv £ö£W √§e«¡, Ë|ºL̀ ∞Ku«∞b¥s Ë∞ú®îU’ «∞cOs ¥®∑dËÊ «_∞FU» ∞úËôœ °S§d«¡ «î∑OU̧ ±jKl ¥∑MUßV ±l ´Ld «∞öV́ «∞cÍ ßO∑KIv «∞πe¡ «_Ë‰

 ́∂U̧… ́s ¢BM}n ́LdÍ:

¥∑Q∞n «∞∏U≤w ±s Ë«•b √Ë √J∏d ∞û®U̧… ≈∞v ≤uŸ «K∫∑uÈ ≠w «∞KF∂W. ËÆb ¥î∑Kn ́bœ ¢Kp «∞u«ÅHU ‹ Ë≠IUÎ ∞KF∂W. |FJf «∞∑BM}n «∞FLdÍ ∫b… ≥c« «K∫∑uÈ. «∞u«ÅHU‹ ≥w:

√±U «∞πe¡ «∞∏U∞Y ≠Nu ́ö±W ¢AOd ≈∞v √Ê «∞KF∂W ¥LJs ¢AGOKNU ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X. ô |LJs «ß∑îb«r ≥cÁ «∞Fö±W ßuÈ ±s Æ∂q ±u≠dÍ «_∞FU» ́Kv ®JW «ù≤∑d≤X «∞∑c¥s «∞∑e±u« °UK•U≠kW ́Kv 

«KFU¥Od «∞∑w ¢ALq •LU¥W «∞IUÅd¥s √£MU¡ «∞KFV ́Kv ®∂JW «ù≤∑d≤X:- 

∞K•Bu‰´Kv±e¥b ±s «KFKu±U‹, ¥d§v “¥U̧… «KuÆl «∞∑U∞w  

ue.enilnoigep.www

«≤Ed «∞BH•W «∞ªKHOW ±s ≥c« «∞b∞Oq ∞K∑Fd· ́Kv √̧ÆUÂ îb±W «∞FLö¡.

¢•b|∏U‹  °d«±Z «∞πNU“ 

 ∞LFd≠W «∞∑HUÅOq ́s ØOHOW ¢MHOc ́LKOW ¢•b|Y  °d«±Z «∞πNU“  ∞πNU“ 3®noitatSyalP; |d§v “|U̧…  3sp/moc.noitatsyalp.ue √Ë «∞d§uŸ ≈∞v

moc.noitatsyalp.ue «∞LKn  ±d§l ßd|l  ≠w «∞πNU“ ™3SP.
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≈–« Ë«§NX √Í ßKu„ ̈Od ±I∂u‰ √Ë ̈Od ôzo √Ë ̈Od ÆU≤u≤w √£MU¡ «∞KFV ́∂d «ù≤∑d≤X; ≠Od§v «ô¢BU‰ °MU ́Kv
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“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Ô” is a registered 
trademark of Sony Corporation. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. [insert Game title] ©[insert year] [insert game copyright holder].  
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∞öß∑îb«Â «∞LMe∞w ≠ID: |d îh ≤∑AGOq ≥c« «∞∂d≤U±Z ́Kv √§Ne… ±F∑Lb… ∞∂öÍ 3®noitatSyalP ≠ID. Ë¥LMl §L}l ́LK}U‹ «∞∑uÅq Ë«ôß∑ªb Ë «∞MIq ̈}dîBW ∞KLM∑Z √Ë •Iu‚ «∞Md«∞Fö±W «∞∑πU̧¥W «∞L∑FKIW ≤t. «Kd§U¡ ¢BH̀ ±uÆ̀

smret/moc.noitatsyalp.ue ∞LFd≠W ØU±q •Hu‚ «ôß∑îb«Â. °d«±Z «∞LJ∑∂W ]raey[-7991© ∞Ad ØW ßu≤w Øu±∂}u¢d ≈≤∑d¢}ML}MX ≈≤p ±d •Bd¥U ∞ºu°w Ë«∞∑Q§}d °bËÊ «∞∑dî}h «∞Bd|̀ ±s Æ∂q ßu≤w Øu±∂}u¢d «≤∑d¢}ML}MX ¥u¸Ë» 

)EECS( eporuE tnemniatretnE retupmoC ynoS. ¢ªCl krowteN®noitatSyalP Ë erotS®noitatSyalP Ë emoH®noitatSyalP ∞®d Ë © «ôß∑îb«r Ëô |∑Â ¢u ≠Od ≥U ≠w JU≠W «∞bu‰ Ë «∞KGUX 

(smret/moc.noityatsyalp.ue). •OY ¢∑DV ¢u«≠d ªb±W ≈≤∑d≤X Ë«ßFW «∞MDUo. ØLU  |∑∫Lq «Kº∑ªb±uÊ ØU≠W ̧ßuÂ «∞ªb±W Ë«ßFW «∞MDU‚. Ë¥∑r ¢D∂Oo«∞dßur ́Uv °Fi «K∫∑u|U‹. |∫∑UÃ «Kº∑îb±uÊ ±Ê «∞HµW «∞FLd|W 7 ßMu«‹ ≠LU ≠u‚ ËØc« «_Æq ±s 

81 ́U±ÎU ≈∞v ±u«≠IW √°u|W. ¥dîÒh ∞K∂}l ≠w √Ë¸Ë°U Ë«∞Ad ‚ «_ËßD Ë√≠d|I}U Ë«∞NMb Ë√Ë Æ}U≤uß}U ≠ID.

¢•Jr «ü°U¡

|•∑uÍ ≥c« «∞LM∑Z ́Kv ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «∞LFb… ±º∂IÎU Ë«∞∑w ¢IuÂ ́Kv «∞L•∑uÈ. |LJs {∂j ±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv 3®noitatSyalP ∞•Ed ¢AGOq ±M∑Z –Í leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ «∞∑•Jr «_°uÍ) «_´Kv ±s «∞Lº∑uÈ «∞LFb ≠w ≤EUÂ ™3SP. ∞K∑Fd· ́Kv  

«∞Le|b ±s «∞LFKu±U‹, |d§v «∞d§uŸ ≈∞v œ∞Oq ¢FKOLU‹ ≤EUÂ ™3SP.

≥c« «∞LM∑Z ±BMn Ë≠IÎU ∞MEUÂ «∞∑Ib|d IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW «∞AU±KW). ¢ENd ËßUzq ¢u{Ò «∞Fö±U‹ «∞∑Ib|d|W Ë±•∑uÈ IGEP (±FKu±U‹ ¢BMOn «_∞FU» «_Ë¸°OW 

«∞AU±KW) ́Kv ́∂u… «∞LM∑Z (≈ô ≠w •U∞W ßd|UÊ ≤EUÂ ¢Ib|d ¬îd °LI∑Cv «∞IU≤uÊ). Ë¢∑L∏q «∞FöÆW «∞∑w ¢d°j °Os ≤EUÂ «∞∑Ib|d IGEP Ë±Oe… leveL lortnoC latneraP (±º∑uÈ 

«∞∑•Jr «_°uÍ) ́Kv «∞M•u «∞∑U∞w:

≠w •UôX ≤Uœ¸…, ¥§u“ √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≥–« «KM∑Z √́Kv ±Ê ¢ÅMOn «_´LU̧ «KM©∂‚ ≠w °Kb„ °º∂V «ôî∑ö≠U‹ «∞IUzLW ±U °Os √≤kLW ¢ÅM}· «_´LU̧ ≠w «∞∂Kb«Ê «Kî∑KHW «∞∑w 

¥Ô∂U Ÿ ≠}NU ≥c« «KM∑Z. Æb ¢∫∑U Ã ≈∞v ≈́Uœ… ¢F}Os ±º∑uÈ ¢∫JÒr «_≥q ≠w ≤kUr ™3SP «∞îU’ °p ∞∑LJOs ¢AG}q «KM∑Z.

¢•b|∏U‹  °d«±Z «∞πNU“ 

 ∞LFd≠W «∞∑HUÅOq ́s ØOHOW ¢MHOc ́LKOW ¢•b|Y  °d«±Z «∞πNU“  ∞πNU“ 3®noitatSyalP; |d§v “|U̧…  3sp/moc.noitatsyalp.ue √Ë «∞d§uŸ ≈∞v 

moc.noitatsyalp.ue «∞LKn  ±d§l ßd|l  ≠w «∞πNU“ ™3SP.
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