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قياس المسافات
ُتقاس المسافات في لعبة 

 Warhammer Age of Sigmar
نقاط الفاصلة  البوصة )"( بين أقرب ال ب

بين قواعد النماذج التي تقيس منها 
يها. في حالة عدم وجود قاعدة بأحد  وإل

القياس من وإلى أقرب  نماذج، قم ب ال
نقطة بهذا النموذج بدالً من ذلك. 

عند قياس المسافة بين الوحدات، 
ا من كل وحدة  ًم استخدم أقرب نموذج دائ

لقياس المسافة الفاصلة بين الوحدات. 
على سبيل المثال، تفصل مسافة قدرها 

12 بوصة بين وحدة ووحدة أخرى طالما 
أن أي نموذج موجود بوحدة ما يقع على 

عد 12 بوصة أو أقل من أي نموذج تابع  ُب
للوحدة األخرى. يمكنك قياس المسافات 

حينما تشاء.

القواعد األساسية

تشرح القواعد التالية طريقة اللعب في 
Warhammer Age of Sigmar. أوالً، 

يجب أن تجّهز ساحة المعركة وأن تحشد جيًشا 
من محاربي القلعة المصّغرين. وبعد ذلك، 

يمكنك خوض معركتك مع منافسك في جوالت، 
حيث تتناوب معه األدوار في التحّرك والقتال 

ضد جيشه.

مخططات المعارك
قبل خوض أي معركة، يجب أن تختار مخطط 
معركة الستخدامه. سيخبرك مخطط المعركة 

بطريقة تجهيز ساحة المعركة، ومكان وضع كل 
جيش، والقواعد الخاصة التي تسري على المعركة 

)واألهم من كل ذلك!( الخطوات التي يجب عليك 
اتخاذها حتى تنتصر على منافسك. يمكنك العثور 

على المزيد من المعلومات حول مخططات 
المعارك في صفحة 11.

لفائف الحرب
ُيشار إلى محاربي القلعة المصّغرين في لعبة 

Warhammer Age of Sigmar باسم 
"النماذج". ولكل نموذج لفيفة حرب تحتوي على 
جميع المعلومات الالزمة الستخدام النموذج في 
اللعبة. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات 
حول كيفية استخدام لفائف الحرب في صفحتي 

13 و14. يمكن ضم بعض النماذج في مجموعات 
ُتعَرف باسم كتائب لفائف الحرب، التي تتضمن 

قواعد إضافية. يمكنك العثور على المزيد من 
المعلومات حول كتائب لفائف الحروب في 

صفحة 15.

الجيوش
 Warhammer Age يتولّى كل العب في لعبة
of Sigmar قيادة جيش. يمكن أن تحشد جيوًشا 

ضخمة كما يروق لك، ويمكنك استخدام أكبر عدد 
تريده من النماذج الموجودة بمجموعتك. كلما زاد 

عدد النماذج التي قررت استخدامها، طال وقت 
اللعبة وصارت أكثر إمتاًعا. عادًة ما تستغرق لعبة 
واحدة تضم 100 نموذج مصّغر لكل جانب أمسية 

بأكملها تقريًبا.

ُيشار إلى النماذج الموجودة بجيشك باسم النماذج 
الصديقة، بينما ُتعَرف النماذج التي يستخدمها 

خصمك باسم النماذج المعادية. إذا صادفت قاعدة 
تنص على أنها ذات تأثير على "النماذج" أو 

"الوحدات" دون أن تحدد ما إذا كانت هذه النماذج 
والوحدات صديقة أم معادية، فهذا يعني أنها تؤثر 

على جميع النماذج بال استثناء.

الوحدات
تخوض النماذج المعارك في وحدات. يمكن أن 

تتضمن وحدة ما نموذًجا واحًدا أو أكثر، ولكن ال 
يمكن أن تتضمن نماذج تتبع لفائف حرب مختلفة. 

يجب أن يقوم الالعب بتجهيز الوحدة وتنفيذ أي 
نوع من التحّركات بها كمجموعة واحدة، مع 

مراعاة وضع كل نموذج على ُبعد بوصة واحدة 
أفقًيا و6 بوصات رأسًيا على األقل من أي نموذج 

آخر في نفس الوحدة. 

في حالة وجود وحدة مقّسمة في نهاية دور 
ما، يجب إزالة النماذج من الوحدة حتى تتبقى 

مجموعة واحدة فقط من النماذج في اللعبة )راجع 
تقسيم الوحدات في صفحة 5(.

في بعض األحيان، لن تتوفر مساحة كافية لوضع 
كل النماذج الموجودة بوحدة ما. وفي هذه الحالة، 

ُتعتبر جميع النماذج التي ال يمكن وضعها في 
ساحة المعركة مقتولة.

أدوات الحرب
حتى تتمكن من خوض معركة ما، فستحتاج إلى 

مسطرة أو شريط قياس )لقياس المسافات( وبعض 
 Warhammer Age of النرد. تستخدم لعبة
Sigmar نرًدا سداسي الجوانب )ُيشار إليه في 
بعض األحيان باالختصار D6(. تشير بعض 

القواعد إلى استخدام )2D6 )3D6 وهكذا. و في 
هذه الحاالت، استخدم العدد المذكور من أحجار 

النرد واجمع الناتج. إذا طلبت إحدى القواعد 
استخدام نرد D3 فاستخدم حجر نرد عادًيا، ثم 

اقسم العدد الناتج على 2 مع مراعاة التقريب إذا 
لزم األمر. أما إذا ورد في إحدى القواعد أن ترمي 

حجر نرد 3 مرات أو أكثر على سبيل المثال، 
فغالًبا ما سُيشار إلى ذلك باالختصار +3.

إعادة رمي النرد
تتيح لك بعض القواعد إمكانية إعادة رمي النرد، 

مما يعني أنك ستحظى بفرصة رمي بعض أو كل 
أحجار النرد مجدًدا. إذا كان مسموًحا لك بموجب 

قاعدة ما إعادة رمي النرد بعد حصولك على نتيجة 
معّينة من رمي عدة أحجار نرد مًعا وجمع األرقام 

الظاهرة عليها )على سبيل المثال، رمي حجري 

بل والجنون. ستتوّلى قيادة فرقة تضم أشجع المحاربين والوحوش ومعدات  استعد للدخول إلى عالم الحروب والموت، حيث يسود العنف والُن
الحصار، وستخوض معارك ضارية في ممالك غريبة وساحرة، حيث ستتمكن من إطالق العنان للقوى السحرية الخارقة التي تتمتع بها، وإغراق 

السماء بالسهام القاتلة، وسحق أعدائك في جوالت قتالية دامية.

نرد )2D6( أو ثالثة أحجار نرد )3D6(، وما 
إلى ذلك(، فعليك إعادة رمي جميع أحجار النرد 

مجدًدا ما لم يِرد خالف ذلك في القاعدة. ال يمكنك 
أبًدا إعادة رمي حجر نرد أكثر من مرة واحدة، مع 

العلم أن إعادة رمي النرد تحدث قبل تطبيق أي 
تعديالت )إن ُوجدت( على الرمية. تبّين القواعد 

التي تشير إلى نتيجة رمية نرد "غير معّدلة" 
النتيجة بعد إعادة رمي النرد ولكن قبل تطبيق 

أي تعديالت.

الجوالت الفاصلة
في بعض األحيان، قد تتطلب إحدى القواعد من 

الالعبين إجراء جولة فاصلة. في هذه الحالة، يقوم 
كل العب برمي النرد، ويفوز بالجولة الفاصلة 
صاحب أعلى رقم يظهر على النرد. وفي حالة 

حدوث تعادل عند رمي النرد، ُتعاد الجولة الفاصلة 
مجدًدا. ال ُيسَمح ألي العب بإعادة رمي أيٍ من 

أحجار النرد أو تعديلها عند إجراء الجولة الفاصلة.



2
ساحة المعركة

يتم خوض جميع المعارك في لعبة 
Warhammer Age of Sigmar في ساحة 
معركة. يمكن أن تكون هذه الساحة أي سطح 
يه، طاولة  ٍو تستطيع النماذج الوقوف عل مست

طعام على سبيل المثال أو أرضية، ويمكن 
أن تكون بأي حجم أو شكل بشرط أن تبلغ 

مساحتها مترين مربعين على األقل. 

تمّثل بعض النماذج الُمستخدمة في 
 Warhammer Age of مجموعة ألعاب
Sigmar المناظر الطبيعية الموجودة في 

ساحة المعركة. ُتعَرف هذه النماذج باسم 
تفريقها عن النماذج التي  التضاريس ل

يستخدمها الالعبون لتكوين جيوشهم. يتم 
وضع التضاريس في ساحة المعركة قبل بدء 

المعركة وقبل حشد الجيوش.

ا عدد التضاريس التي تستخدمها  وال يهم حًق
في معاركك. ننصحك بوضع عنصر واحد 

على األقل من عناصر التضاريس في 
كل 2 متر مربع من ساحة المعركة. كلما 
زاد عدد التضاريس التي يجب أن تتحرك 

جيوشك حولها، أصبحت معاركك أكثر 
ناميكية.  ا ودي اًع إمت

بدء المعركة
بعد اختيار مخطط المعركة وتحضير ساحة 
المعركة، ستكون جاهًزا اآلن لحشد جيوشك 

تالي. قبل بدء المعركة،  لخوض الصراع ال
د جيشك وتختار الجنرال وتستخدم  ّع يجب أن ُت

قدرات ما قبل المعركة.

وضع الجيوش 
يمكن العثور على تفاصيل كيفية وضع وحشد 

الجيوش في مخطط المعركة الذي تستخدمه. 

في بعض األحيان، ستتيح لك إحدى القدرات 
إمكانية وضع وحدة ما في موقع آخر بخالف 

ساحة المعركة، وفي هذه الحالة، أخِبر 
ا  ًب خصمك بمكان وجود الوحدة وضعها جان
بدالً من وضعها في ساحة المعركة مباشرةً. 

يما بعد كوحدة احتياطية  ستصل هذه الوحدة ف
كما هو مبّين في الجانب األيمن.

اختيار الجنرال
بمجرد االنتهاء من وضع جميع وحداتك، قم 
بترشيح أحد نماذجك ليكون الجنرال.  إذا تم 

ا آخر  قتل الجنرال الخاص بك، فاختر نموذًج
من جيشك ليكون الجنرال الجديد. 

الكلمات األساسية
فيفة حرب قائمة من  تتضمن كل ل

الكلمات األساسية التي تنطبق على 
فيفة الحرب.  النموذج الذي تصفه ل

تظهر الكلمات األساسية بخٍط داكن 
في القواعد.

وفي بعض األحيان، ترتبط أو تقترن 
الكلمات األساسية بإحدى القواعد. 

على سبيل المثال، قد تنص قاعدة ما 
على أنها تسري على "جميع نماذج 

النظام". وهذا يعني أنها ستسري على 
جميع النماذج التي تشتمل لفائف 
الحرب الخاصة بها على الكلمة 

األساسية نظام. 

الوحدات االحتياطية
مّثل الوحدات االحتياطية الوحدات  ُت
التي تشّكل جزًءا من جيشك، ولكنها 

تتمتع بقدرة تتيح لك إمكانية وضعها 
في مكان آخر بخالف ساحة المعركة 

ا بمجرد بدء المعركة.  واستخدامها الحًق
عتبر خطوة وضع وحدة احتياطية  ال ُت

د  ّي ق ا للوحدة، ولكن قد ي ا رسمًي تحرًّك
ذلك من قدرة الوحدة على التحرّك في 
نفس الدور. عند تحديد الجانب الذي 
عتبر  فاز في المعركة عند انتهائها، ُت

م يتم وضعها في  أي وحدات احتياطية ل
ساحة المعركة وكأنها وحدات مقتولة.

عد بوصة واحدة على األقل من من أي نموذج آخر في نفس الوحدة. تعّذر وضع قائد وحدة "محاربي ستورمكاست  يجب وضع كل نموذج على ُب
د في هذه الحالة عن أي نموذج آخر من وحدته ما يزيد عن بوصة واحدة. بُع الخالدين" في المكان المبّين أعاله، ألنه سي
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تسلسل األدوار
مرحلة البطولة

تعاويذ واستخدام  قاء ال إلل
ية. القدرات البطول

مرحلة التحّرك
لتحريك الوحدات في 

ساحة المعركة.

مرحلة إطالق النار
قذائف. للهجوم باستخدام أسلحة ال

مرحلة الهجوم 
قتال. النخراط الوحدات في ال

رب  مرحلة القتال عن قُ
لشن الهجمات باستخدام 

األسلحة البيضاء.

مرحلة اختبار الشجاعة 
الختبار شجاعة الوحدات التي 
عانت من خسائر بين صفوفها.

مرحلة البطولة ُتستخدم العديد من القدرات 1
المذكورة في لفائف الحرب في مرحلة 

البطولة. باإلضافة إلى ذلك، يستطيع السحرة 
تعاويذ  قاء ال )Wizards( في جيشك إل

السحرية القوية في هذه المرحلة )صفحة 8(. 

قدرات القيادة
إذا كان لديك أي أبطال )Heroes( في 

يادة. تتوفر  ق جيشك، فيمكنك استخدام قدرات ال
يادة لجميع الجيوش، مثل  ق بعض قدرات ال

نة على الجانب األيمن،  ّي القدرات الثالث المب
ينما تتوفر بعض القدرات األخرى لنماذج  ب

بعينها وتظهر في لفائف الحرب الخاصة بهذه 
يادة  ق النماذج. ال يمكن استخدام بعض قدرات ال

هذه إال إذا كان النموذج الذي سيستخدمها 
هو الجنرال، وفي هذه الحالة، ستكون هذه 
النقطة مذكورة في القواعد الخاصة بقدرة 

يادة المعنية. ق ال

يادة، يجب إنفاق  من أجل استخدام أي قدرة ق
يادة  بدأ المعركة بنقطة ق يادة واحدة. ست نقطة ق

واحدة لكل كتيبة من كتائب لفائف الحرب 
التي لديك في جيشك. باإلضافة إلى ذلك، 

يادة واحدة في بداية كل مرحلة  تلّقى نقطة ق ست
من مراحل البطولة لديك. يمكنك استخدام نفس 
يادة عدة مرات في نفس المرحلة طالما  ق قدرة ال

قيام بذلك. ويمكن  ل يادة كافية ل لديك نقاط ق
م تستخدمها في أي  يادة ل استخدام أي نقاط ق

يادة  ق دور مستقبلي. عادًة ما تحدد قدرة ال
الوقت الذي يجب استخدامها فيه، وإال، فسيتم 

استخدامها في مرحلة البطولة. 

قدرة  المضاعفة: يمكنك استخدام قدرة 
نفيذ رمية نرد لدفع  ت يادة هذه بعد قيامك ب ق ال
وحدة صديقة للركض في نطاق 6 بوصات 

من بطل صديق، أو في نطاق 12 بوصة من 
قيام  بطل صديق في رتبة جنرال. إذا اخترت ال

ناتج الظاهر على حجر  بذلك، فسيتم اعتبار ال
النرد 6.

قدرة التقّدم للنصر: يمكنك استخدام قدرة 
نفيذ رمية نرد للهجوم  ت يادة هذه بعد قيامك ب ق ال

لوحدة صديقة تقع في نطاق 6 بوصات من 
بطل صديق، أو في نطاق 12 بوصة من بطل 

قيام بذلك،  صديق في رتبة جنرال. إذا اخترت ال
فأِعد رمية النرد للهجوم مرة أخرى.

لِهم: يمكنك استخدام قدرة  ُم قدرة الحضور ال
يادة هذه في بداية مرحلة اختبار الشجاعة.  ق ال

قيام بذلك، فاختر وحدة صديقة  إذا اخترت ال
تقع في نطاق 6 بوصات من بطل صديق، أو 
في نطاق 12 بوصة من بطل صديق في رتبة 

جنرال. وال يتعين على تلك الوحدة خوض 
اختبارات الشجاعة في هذه المرحلة.

جوالت المعركة

 Warhammer يتم خوض أي معركة في لعبة
Age of Sigmar على مجموعة من الجوالت، 

وتنقسم كل جولة إلى دورين، ويحصل كل 
العب على دور واحد. بمجرد أن ينتهي الالعب 

األول من دوره، يحين الدور على الالعب 
ثاني،  ثاني. وبمجرد أن ينتهي دور الالعب ال ال

بدأ جولة جديدة. تنتهي جولة المعركة وت

في بداية كل جولة معركة، يجب على الالعبين 
رمي النرد في جولة فاصلة، ويكون الدور 

فائز في هذه الجولة. وإذا  األول من نصيب ال
تعادل، يستطيع  ال انتهت الجولة الفاصلة ب
الالعب صاحب الدور األول في آخر جولة 
بدأ الجولة،  معركة اختيار الالعب الذي سي
ولكن في حالة الجولة األولى من المعركة، 

يختار الالعب الذي انتهى من وضع جيشه في 
بدأ اللعب  ساحة المعركة أوالً الالعب الذي سي

في الجولة األولى.

بدأت دوامة المعركة! يشن المحاربون الشجعان هجماتهم القوية وهجماتهم المرتدة على خصومهم ويحاربونهم بالفؤوس الحادة والسيوف 
الحامية. بينما تهتز األرض في ذعر تحت حوافر خيول الفرسان الجسورين. ويطلق الرماة وابالً من السهام باتجاه الخصوم، بينما تسحق 

الوحوش المفترسة أعداءها باللكمات القوية التي تسددها قبضاتها المدججة بمخالب ال تعرف الرحمة. 
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مرحلة التحّرك ابدأ مرحلة التحرك لديك من خالل 2

اختيار إحدى وحداتك وتحريك كل نموذج في 
هذه الوحدة إلى أن تنتهي من تحريك جميع 

النماذج التي تريدها. يمكنك اختيار وحدة 
أخرى لتحريكها إلى أن تنتهي من تحريك 

عدد الوحدات الذي تريده. ال يمكن تحريك أي 
وحدة أكثر من مرة واحدة في كل مرحلة تحرّك. 

الحركة
يمكنك تغيير وضع أحد النماذج في ساحة 
المعركة من خالل تحريك النموذج. يمكن 

تحريك النماذج في مرحلة التحرّك ومرحلة 
رب، وقد تتيح  قتال عن قُ الهجوم ومرحلة ال

بعض القدرات لنموذج ما إمكانية التحرّك في 
مراحل أخرى أيًضا. 

ا ما، يمكنك تحريكه في  عندما تحرّك نموذًج
أي اتجاه أو أي مجموعة من االتجاهات، ولكن 

يتجاوز النماذج األخرى  ال يمكنك تحريكه ل
نماذج، وال يمكنك تحريكه بما  أو قواعد هذه ال

يتعّدى حدود ساحة المعركة. يمكنك تدوير 
ا  النموذج في نهاية الحركة بحيث يكون مواجًه

ألي اتجاه. ُتقاس المسافة التي يتحركها 
النموذج باستخدام جزء قاعدة النموذج الذي 
يتحرّك ألبعد مسافة من مكانه المبدئي )بما 
لنموذج قاعدة،  م يكن ل في ذلك الدوران(. إذا ل

فِقس المسافة التي قطعها عند الحركة 
باستخدام الجزء الذي تحرّك ألبعد مسافة من 

مكانه المبدئي. 

تذّكر أنه يجب على أي وحدة إنهاء أي نوع من 
التحرّكات كمجموعة واحدة، مع مراعاة وضع 

ا و6  ًي ق عد بوصة واحدة أف كل نموذج على ُب

ا على األقل من أي نموذج آخر  بوصات رأسًي
في نفس الوحدة. إذا كان هذا مستحيالً، فلن 

نفيذ الحركة التي تريدها. تتمكن من ت

التحّرك عبر التضاريس
يمكن تحريك النموذج عبر التضاريس ولكن 

ذَكر خالف ذلك )بمعنى  م ُي ليس من خاللها ما ل
لنماذج اختراق الجدران أو  أنه ال يمكن ل

قها مثالً(.  األشجار ولكن يمكنها تسلّ

يمكن تحريك أي نموذج بطريقة عمودية 
لتسلّق التضاريس أو عبورها، مع مراعاة 

حساب المسافة الرأسية التي يقطعها النموذج 
ألعلى و/أو ألسفل كجزء من حركته.

الحركات العادية
نفيذها في مرحلة  ُيشار إلى الحركات التي يتم ت
تمييزها  التحرّك باسم الحركات العادية، وذلك ل

نفيذها في  عن حركات الهجوم )التي يتم ت
مرحلة الهجوم( وحركات االحتشاد )التي يتم 

نفيذ  قتال عن قُرب(. عند ت نفيذها في مرحلة ال ت
حركة عادية، تستطيع الوحدة قطع أي مسافة 

البوصات تساوي المسافة المذكورة في نطاق  ب
فيفة  نة في ل ّي خاصية التحرّك )Move( المب

الحرب أو تقل عنها. 

الوحدات المعادية وعمليات االنسحاب
عندما تحرّك أحد النماذج حركة عادية، فال 

يجوز لك تحريكه في نطاق 3 بوصات من أي 
وحدة معادية بأي شكل من األشكال.

في حالة وجود وحدات تريد بدء تحريكها 
في نطاق 3 بوصات من أي وحدة معادية، 

نفيذ حركة  ابتة في مكانها أو ت يمكنك تركها ث

االنسحاب لها. إذا انسحبت إحدى الوحدات، 
فيمكن تحريكها في نطاق 3 بوصات من أي 

وحدة معادية، ولكن يجب أن تنهي حركتها 
عد مسافة أكبر من 3 بوصات من  على ُب

جميع الوحدات المعادية. ال تستطيع النماذج 
نار  الموجودة في الوحدات المنسحبة إطالق ال

أو الهجوم في وقٍت الحق في نفس الدور.

الركض
نفيذ حركة عادية،  ت عندما تختار وحدة ما ل

يمكنك اإلعالن عن أن هذه الوحدة ستركض. قم 
نفيذ رمية ركض للوحدة من خالل رمي حجر  ت ب

النرد. أِضف نتيجة رمية الركض إلى العدد 
المذكور في نطاق خاصية التحرّك لجميع 

يما يتعلق بمرحلة  النماذج الموجودة بالوحدة ف
التحرّك هذه. وبعد ذلك، تستطيع الوحدة 

قاسة  ُم التحرّك لما يصل إلى تلك المسافة ال
البوصات. ال تستطيع النماذج الموجودة في  ب
نار أو الهجوم  الوحدات التي تركض إطالق ال

في وقٍت الحق في نفس الدور.

الطيران
ا ما يستطيع  فيفة الحرب أن نموذًج إذا ورد في ل

الطيران، فهذا يعني أنه يستطيع اجتياز 
النماذج والتضاريس وكأنها ليست موجودة 

عندما يقوم بأي نوع من الحركات. ويتم تجاهل 
أي مسافة رأسية ألعلى و/أو ألسفل عند قياس 

نطاق حركة النموذج الطائر. ولكنه ال يستطيع 
الهبوط على نموذج آخر. إنهاء حركة الطيران ب

يتمتع نموذج "لورد أركانوم" 
بالقدرة على التحّرك لمسافة تصل 

إلى 12 بوصة. ويستطيع التحّرك 
لمسافة تبلغ 4 بوصات حتى يصل 

إلى جدار منخفض يبلغ ارتفاعه 
بوصتين. وهذا يعني أنه سيحتاج 

إلى التحّرك لمسافة قدرها 4 بوصات 
الجتياز الجدار )بوصتان ألعلى 

وبوصتان ألسفل(، وسيتبقى له 4 
بوصات يقطعها بحٍد أقصى على 

الجانب اآلخر.

4"

4"

2" 2"
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مرحلة إطالق النار نار، يمكنك إطالق 3 في مرحلة إطالق ال

النماذج المزّودة  نار من خالل االستعانة ب ال
بأسلحة القذائف. اختر إحدى وحداتك. سيهاجم 

كل نموذج في الوحدة باستخدام جميع أسلحة 
القذائف المتوفرة لديه )راجع الهجوم، الوجه 

الخلفي(. تذّكر أن النماذج التي ركضت أو 
نار في نفس  انسحبت ال يمكنها إطالق ال
يام جميع النماذج في الوحدة  الدور. بعد ق
نار، يمكنك اختيار وحدة أخرى  بإطالق ال

نار من خاللها، وذلك إلى أن تنتهي  إلطالق ال
نار باالستعانة بجميع الوحدات  من إطالق ال

التي تريدها.

الوحدات المعادية
نار عندما تكون في  تستطيع أي وحدة إطالق ال
نطاق مسافة قدرها 3 بوصات من العدو، ولكن 

في هذه الحالة، فيمكنها استهداف الوحدات 
المعادية الموجودة في نطاق مسافة قدرها 3 

نار التي تشنها  بوصات من هجمات إطالق ال
نار على وحدة  فقط. تستطيع أي وحدة إطالق ال
معادية تقع في نطاق مسافة قدرها 3 بوصات 

من وحدة صديقة أخرى بدون فرض عقوبة.

قاعدة "انتبه يا سيدي!"
يجب عليك أن تطرح الرقم 1 من رميات 
اإلصابة التي تقوم بها الستخدام أسلحة 

القذائف إذا كانت هجمتك تستهدف بطالً 
ا يقع في نطاق مسافة قدرها 3 بوصات  معادًي

من وحدة معادية لديها 3 نماذج أو أكثر. ال 
ا سيدي!" إذا كان البطل  تسري قاعدة "انتبه ي

.)Monster( الُمستهدف وحًشا

مرحلة الهجوم في مرحلة الهجوم، تستطيع أي 4
وحدة لديك تقع في نطاق 12 بوصة من العدو 
نفيذ حركة هجوم. اختر وحدة مؤهلة  محاولة ت
نفيذ رمية هجوم باستخدام حجري نرد  ت وقم ب

)2D6(. يستطيع كل نموذج في الوحدة التحرّك 
لمسافة من البوصات تعادل العدد الظاهر 

نفيذ رمية الهجوم. ال يمكنك  على النرد عند ت
نفيذ حركة هجوم باستخدام وحدة ركضت أو  ت

انسحبت في نفس الدور أو باستخدام وحدة تقع 
في نطاق 3 بوصات من أي وحدة معادية.

يجب أن يقوم النموذج األول الذي تحركه من 
إنهاء الحركة  نفيذ حركة هجوم ب ت وحدة ما ل

في نطاق مسافة قدرها نصف بوصة من 
نموذج العدو )لسَت مضطرًا الختيار النموذج 

نفيذ رمية  الُمستهدف من الهجمة قبل ت
الهجوم(. إذا تعّذر عليك ذلك، أو قررت أال 

نفيذ حركة الهجوم، فستفشل الهجمة  ت تقوم ب
ولن يتمكن أي نموذج في الوحدة من الحركة 

في هذه المرحلة. 

يام جميع النماذج الموجودة في وحدة  بمجرد ق
نفيذ حركات الهجوم المطلوبة منها،  ت واحدة ب

يمكنك اختيار وحدة مؤهلة أخرى لمحاولة شن 
هجمة أخرى، إلى أن تنتهي جميع الوحدات 

التي تريدها من شن هجماتها.

مرحلة القتال عن قُرب رب، يتناوب 5 قتال عن قُ في مرحلة ال
الالعبان األدوار في اختيار الوحدات التي 

قتال، بدًءا من  يريدون استخدامها في ال
الالعب صاحب الدور األول وهكذا. 

عندما يحين دورك، يجب أن تختار وحدة 
قتال، أو يمكنك  مؤهلة الستخدامها في ال
تفويت دورك )الحظ أنه ال يمكنك تفويت 

دورك في حالة وجود وحدة مؤهلة من جيشك 
قتال باستخدامها(. تكون الوحدة  تستطيع ال
قتال إذا كانت تقع في نطاق مسافة  ل مؤهلة ل
قدرها 3 بوصات من أي وحدة معادية، أو إذا 
نفيذ حركة هجوم في نفس الدور. ال  ت قامت ب
يمكن أن تقاتل باستخدام أي وحدة أكثر من 

قتال عن قُرب.  ل مرة واحدة في كل مرحلة ل

قتال، فيجب أن تقوم بحشد  ل إذا اخترت وحدة ل
النماذج الموجودة بها أوالً، ثم شن هجمتك 

على الفور.

إذا اخترت تفويت دورك، فال تقم بأي شيء، 
قتال أو تفويت الدور  ٍذ يكون قرار ال ئ ن وحي
بيد خصمك. إذا قرر كال الالعبان تفويت 

قتال  توالي، فستنتهي مرحلة ال دوريهما على ال
عن قُرب.

االحتشاد
نفيذ حركة االحتشاد إذا كانت  تستطيع الوحدة ت

تقع في نطاق مسافة قدرها 3 بوصات من أي 
نفيذ حركة هجوم  ت وحدة معادية، أو إذا قامت ب

في نفس الدور. في هذه الحالة، يمكنك تحريك 
كل نموذج في الوحدة لما يصل إلى 3 بوصات. 

يجب أن ينهي كل نموذج حركة االحتشاد 
الخاصة به في أقرب مكان ممكن من أقرب 

نموذج معاٍد عند بدء الحركة. 

القتال
يجب أن يهاجم كل نموذج في الوحدة باستخدام 

جميع األسلحة البيضاء المتوفرة لديه 
)راجع الهجوم(.

مرحلة اختبار الشجاعة في مرحلة اختبار الشجاعة، يجب أن 6
تخضع وحدات جيشي كال الالعبين التي فقدت 

نماذج أثناء الدور الختبارات شجاعة. يخضع 
الالعب صاحب الدور لالختبار أوالً.

نفيذ رمية اختبار شجاعة  ت يجب أن تقوم ب
نفيذ رمية  ت لكل وحدة مشمولة بهذا االختبار. ل

اختبار شجاعة، قم برمي حجر النرد. أِضف 
عدد النماذج المقتولة في الوحدة في هذا 

الدور إلى العدد الظاهر على النرد، ثم أِضف 
الرقم 1 إلى الرقم المذكور بخاصية الشجاعة 

للوحدة لكل 10 نماذج موجودة بالوحدة عند 
الخضوع لالختبار. 

إذا كان عدد رمية اختبار الشجاعة المعّدل 
أكبر من الرقم المعّدل لخاصية الشجاعة 

للوحدة )Bravery(، فهذا يعني فشل الوحدة 
في اختبار الشجاعة. في حالة فشل إحدى 

الوحدات في االختبار، فيجب أن يهرب نموذج 
يها  واحد في هذه الوحدة لكل نقطة يتجاوز ف

رقم الرمية المعّدل الرقم المعّدل لخاصية 
الشجاعة التي تتمتع بها الوحدة. يمكنك 

تها من الوحدة  اختيار النماذج التي تريد إزال
عتبر هذه النماذج مقتولة. لعبة، وسُت ومن ال

الوحدات المقّسمة 
في نهاية كل دور، يجب عليك إزالة النماذج 

من أي وحدة بجيشك انقسمت إلى مجموعتين 
أو أكثر، إلى أن تتبقى مجموعة واحدة فقط 

عتبر  من نماذج الوحدة في ساحة المعركة. وُت
تها نماذج مقتولة. النماذج التي قمت بإزال

نيران على إحدى وحدات "تشاينراسب". تستعد وحدة من الجاّلدين إلطالق ال
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نار أو  عندما تقوم إحدى الوحدات بإطالق ال
قتال، فإنها تشن هجماتها باستخدام األسلحة  ال

التي تم تزويدها بها. تشن أي وحدة هجماتها 
باستخدام جميع األسلحة المتوفرة لديها. 

فيفة الحرب خيارات األسلحة المتوفرة  تسرد ل
لدى نموذج ما. يمكن استخدام أسلحة القذائف 

)missile weapons( في مرحلة إطالق 
نار فقط، ويمكن استخدام األسلحة البيضاء  ال

قتال عن  )melee weapons( في مرحلة ال
قُرب فقط. 

اختيار األهداف
نار  عندما تقوم إحدى وحداتك بإطالق ال

قتال، يجب عليك أوالً اختيار الوحدة  أو ال
الُمستهدفة من هجوم جميع األسلحة التي 

تستخدمها وحدتك شن أي هجمات باستخدام 
أسلحتك. يمكن اختيار الوحدات المعادية فقط 

كأهداف للهجمات. 

إذا كان يمكن ألي وحدة استخدام سالحين 
مختلفين أو أكثر في نفس المرحلة، فتستطيع 
الوحدة استخدام األسلحة بأي ترتيب تريده بعد 
اختيار األهداف، ولكن يجب عليك شن جميع 

الهجمات التي تريدها باستخدام أحد أنواع 
تالي. األسلحة قبل استخدام نوع السالح ال

الهجوم
راق الدماء. فتتساقط السهام كالمطر وُتطلق آالت الحرب قذائفها باتجاه الخصم بال رحمة، بينما يذبح ويطعن  يتم خوض المعارك عندما ُت

المحاربون بعضهم البعض بالسيوف والمخالب الحادة. ومع مضي الوقت، يتساقط الجنود صرعى متأثرين بجراحهم وتحترق الحصون مع 
استمرار هذه المجزرة العنيفة في ساحة المعركة. 

أسلحة القذائف
من أجل الهجوم باستخدام سالح قذائف، 

يجب أن يكون النموذج الذي يستخدم السالح 
في نطاق الوحدة الُمستهدفة )أي في نطاق 

المسافة القُصوى للمدى )Range( المذكور 
للسالح الذي سيشن الهجوم(، ويجب أن تكون 
لنموذج الذي يحمل  الوحدة الُمستهدفة مرئية ل

السالح )في حالة الشك، انحِن وانظر من خلف 
نار لترى ما  النموذج الذي سيقوم بإطالق ال

ا أم ال(.  ًي إذا كان نموذج الوحدة الُمستهدفة مرئ
ألغراض تحديد مدى الوضوح، يجب أن يتمكن 

النموذج من رؤية النماذج األخرى في وحدته.

تتمتع بعض أسلحة القذائف بالحد األدنى من 
خاصية المدى. على سبيل المثال، 6 بوصات 
و48- بوصة. ال تستطيع هذه األسلحة مهاجمة 

الكامل. الوحدات التي تقع في المدى األقل ب

األسلحة البيضاء
من أجل شن هجمة باستخدام سالح 

أبيض، يجب أن يقع النموذج في نطاق 
الوحدة الُمستهدفة.

خاصية الهجمات
يبلغ الحد األقصى لعدد الهجمات التي يمكن 

ألحد األسلحة شنها عدد الهجمات المذكور 
في خاصية الهجمات )Attacks(. يمكنك شن 
م  الهجمات بمعدل هجمة واحدة في المرة، ما ل
تستخدم قواعد الهجمات المتعددة )صفحة 7(.

إذا كان العدد المذكور في خاصية الهجمات 
ألحد األسلحة أكبر من 1، يمكنك تقسيم 

الهجمات على أي وحدات ُمستهدفة مؤهلة 
تريدها. عند تقسيم الهجمات التي يشنها أحد 

األسلحة على وحدتين معاديتين أو أكثر، يجب 
عليك شن جميع الهجمات التي تريدها على 
الية.  ت وحدة واحدة قبل االنتقال إلى الوحدة ال

يتم تسليح بعض النماذج بسالحين متطابقين. 
عند الهجوم باستخدام هذا النوع من األسلحة، 

ال تضاعف عدد الهجمات التي يشنها 
السالحان، حيث ستضع خاصية الهجمات 

السالح اإلضافي في االعتبار عند حساب 
فيفة الحرب  عدد الهجمات، أو ستستعرض ل
النموذج المعني القدرة التي يتمتع  الخاصة ب

أثير السالح اإلضافي. بها النموذج بسبب ت

تستعد إحدى وحدات "تشاينراسب" لشن هجوم على وحدة "سيكيتور".
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الجروح المميتة
تعاويذ  تقوم بعض الهجمات وال
والقدرات بإلحاق جروح مميتة 

نفيذ رميات إصابة  النماذج. ال يمكنك ت ب
أو جروح أو إنقاذ في حالة اإلصابة 
بجروح مميتة. ولكن بدالً من ذلك، 

لَحق بالهدف  ُم تتساوى نقاط الضرر ال
مع عدد الجروح المميتة التي أُصيبت 
النماذج بها. قم بتخصيص أي جروح 

مميتة يتم التعّرض لها أثناء هجوم 
وحدة معادية في نفس الوقت الذي 

تحدث فيه أي جروح أخرى في الوحدة 
المعادية بسبب هجمات وحدتك، وذلك 

بعد اكتمال جميع الهجمات التي شنتها 
الوحدة. ويتم تخصيص الجروح المميتة 

في الحاالت األخرى لنماذج الوحدة 
الُمستهدفة بمجرد وقوعها وبالطريقة 

ذاتها التي ُتصاب بها نماذج وحدتك 
ناجم عن  بجروح نتيجة للضرر ال

هجمة ما.

بعد تخصيص الجروح، تتم معاملة 
الجرح المميت بنفس الطريقة التي 

تتم بها معاملة أي جرح آخر ألغراض 
جميع القواعد.

شن الهجمات
تالي. في  يتم شن الهجمات بمعدل هجمة واحدة في المرة باستخدام تسلسل الهجمات ال
بعض الحاالت، يمكنك شن جميع الهجمات بواسطة نفس نوع السالح في نفس الوقت 

اه(.  )ُيرجى مراجعة قسم الهجمات المتعددة أدن

1.  رمية اإلصابة: قم برمي حجر النرد. إذا كان العدد الظاهر على حجر النرد يساوي أو 
 ،)To Hit( يزيد عن العدد المذكور في خاصية اإلصابة الخاصة بالسالح المهاجم

نفيذ رمية عدد الجروح. وإال، فستفشل الهجمة  ٍذ ت ئ ن فُتحتَسب إصابة ويجب عليك حي
ينما تنجح  ا ما تفشل رمية اإلصابة 1 قبل التعديل، ب ًم وسينتهي تسلسل الهجمات. دائ

ا. ًم رمية اإلصابة 6 قبل التعديل في إصابة الهدف دائ

2.  رمية الجروح: قم برمي حجر النرد. إذا كان العدد الظاهر على حجر النرد 
يساوي أو يزيد عن العدد المذكور في خاصية الجروح الخاصة بالسالح المهاجم 
نفيذ  ٍذ ت ئ ن )To Wound(، فُتحتَسب هجمة ناجحة ويجب على الالعب الخصم حي

ا ما تفشل  ًم رمية إنقاذ. وإال، فستفشل الهجمة وسينتهي تسلسل الهجمات. دائ
ينما تنجح رمية الجروح 6 قبل التعديل في إصابة  رمية الجروح 1 قبل التعديل، ب

ا. ًم الهدف دائ

ناتج عن الرمية  3.  رمية اإلنقاذ: يرمي الالعب الخصم النرد، ويقوم بتعديل العدد ال
من خالل استخدام خاصية التمزيق الخاصة بالسالح المهاجم )Rend(. على سبيل 

المثال، إذا كان الرقم المذكور بجوار خاصية التمزيق لسالح ما 1-، فسيتم طرح 
لعدد المخصص  ا ل ناتج مساوًي ناتج عن رمية اإلنقاذ. أما إذا كان ال الرقم 1 من العدد ال
لنماذج الموجودة بالوحدة الُمستهدفة، فستنجح  لخاصية اإلنقاذ )Save( أو أكبر منه ل

عملية اإلنقاذ وسينتهي تسلسل الهجوم بدون التسبب في أي ضرر. وإال، فستفشل 
ٍذ تحديد مقدار الضرر الذي تم  ئ ن عملية اإلنقاذ وتنجح الهجمة ويجب عليك حي

ا ما تفشل رمية اإلنقاذ 1 قبل التعديل. ًم إلحاقه بالوحدة الُمستهدفة. دائ

لحق كل هجمة ناجحة ضررًا بالوحدة الُمستهدفة يساوي  4.  تحديد مقدار الضرر: ُت
العدد المخصص لخاصية الضرر )Damage( للسالح المهاجم. تتمتع معظم 

األسلحة بخاصية ضرر مقدارها نقطة واحدة، ولكن تتمتع بعض األسلحة بخاصية 
ضرر تصل إلى نقطتين أو أكثر.  

الهجمات المتعددة
من أجل شن هجمات متعددة في وقت واحد، 
يجب شن جميع الهجمات بواسطة النماذج 

الموجودة في نفس الوحدة بنفس نوع السالح 
وضد نفس الوحدة الُمستهدفة. في هذه الحالة، 

نفيذ جميع رميات اإلصابة في نفس  ت قم ب
نفيذ جميع رميات الجروح، ثم  ت الوقت، ثم قم ب

جميع رميات اإلنقاذ.

اإلصابات المتعددة
في بعض األحيان، تسّجل رمية اإلصابة 

ناجحة إصابتين أو أكثر. في هذه الحالة، قم  ال
نفيذ جميع رميات الجروح الخاصة بذلك  ت ب
العدد من اإلصابات في نفس الوقت، ثم قم 

نفيذ جميع رميات اإلنقاذ. ت ب

تخصيص عدد الجروح
بمجرد شن جميع الهجمات المحددة من قبل 

وحدة ما، أِضف مقدار الضرر الذي تم إلحاقه. 
وبعد ذلك، يجب على الالعب المسؤول عن 

الوحدة الُمستهدفة تخصيص عدد الجروح 
لنماذج الوحدة الُمستهدفة بما يساوي مقدار 

الضرر الذي تم إلحاقه. 

يتم تخصيص عدد الجروح بمقدار جرح 
لنماذج في الوحدة  واحد في المرة الواحدة ل

الُمستهدفة. يمكنك تخصيص عدد الجروح 
التي أُصيبت بها النماذج في وحدتك بالشكل 

الذي يروق لك )ليس من الضروري أن 
تقع النماذج في النطاق المطلوب أو تكون 

مرئية للوحدة المهاجمة(. ومع ذلك، إذا قمت 
بتخصيص جرح لنموذج ما، فيجب أن تستمر 

في تخصيص الجروح لهذا النموذج حتى 
يموت، حيث إنه ال يمكن أن يتوفر في الوحدة 

أكثر من نموذج واحد مجروح. 

تتيح لك بعض القدرات إمكانية رمي النرد 
أثير الجرح أو الجروح المميتة  لعكس ت

المخصصة لنموذج ما، وفي هذه الحالة، تكون 
رمية النرد مخصصة لكل جرح فردي أو مميت 
لنموذج المعني. في  ا للجروح المخصصة ل ًق وف

أثير الجرح أو الجرح المميت،  حالة عكس ت
أثيره على النموذج. فهذا يعني إبطال ت

االحتماء
أِضف نقطة واحدة لرميات اإلنقاذ 

المخصصة لوحدة في حالة وجود جميع 
الكامل على أحد التضاريس  نماذجها ب
أو في نطاق هذه التضاريس عندما تم 
نفيذ الرمية. ال تسري حركة التعديل  ت

قتال عن قُرب إذا كانت  هذه في مرحلة ال
الوحدة التي تريد إنقاذها برميات اإلنقاذ 

نفيذ حركة هجوم في نفس  ت قد قامت ب
ًدا على الوحدات  الدور، وال تسري أب

التي تحتوي على نماذج تتضمن 
الكلمات األساسية وحش أو آلة حرب 

)War Machine( والتي تتمتع 
بخاصية جروح ذات 8 نقاط أو أكثر.

النماذج المقتولة
بمجرد وصول عدد الجروح المخصصة 
لعدد المذكور  لنموذج ما أثناء المعركة ل

في خاصية الجروح، يتم قتل النموذج. ضع 
ا، فهذا يعني إزالته من  ًب النموذج المقتول جان

ساحة المعركة. 

مداواة الجروح
تتيح لك بعض القدرات إمكانية مداواة الجروح 

التي تم تخصيصها لنموذج ما. لكل جرح 
ا من عدد الجروح  تمت مداواته، اطرح جرًح

لنموذج. ال يمكنك مداواة الجروح  المخصصة ل
التي أُصيب بها نموذج مقتول.
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وحدات السحرة
مّثل السحرة وحدة مكّونة من نموذج  ُي

واحد فقط. إذا تضمنت إحدى الوحدات 
الكلمة األساسية ساحر واشتملت على 

ما يزيد عن نموذج واحد، فُتحتسب 
كساحر واحد ألغراض جميع القواعد، 

ويجب عليك اختيار نموذج من الوحدة 
تعاويذ أو إبطالها قبل الشروع  قاء ال إلل

قائها أو إبطالها، مع مراعاة  في إل
قياس المسافة ومستوى وضوح الرؤية 

باستخدام النموذج الذي اخترته.

فيفة الحرب الخاصة ببعض  تتضمن ل
الوحدات الكلمة األساسية ساحر. يمكنك 
تعاويذ في مرحلة  قاء ال استخدام ساحر إلل

تعاويذ في مرحلة  البطولة لديك، أو إلبطال ال
البطولة لخصمك. 

في بعض األحيان، ستتيح إحدى القدرات 
لنموذج ما بخالف السحرة إمكانية محاولة 

قيام بذلك  قاء تعويذة أو إبطالها. ويتم ال إل
لقدرات  ية، ويخضع هذا ل ال ت اتباع القواعد ال ب

تعاويذ أو  قاء ال التي تقوم بتعديل رميات إل
فئة  إبطالها، شريطة أال تنتمي هذه النماذج ل

السحرة ألغراض أي قواعد أخرى. 

إلقاء التعاويذ
تعاويذ في مرحلة  قاء ال يستطيع الساحر إل
قاء نفس  البطولة الخاصة به. ال يمكنك إل

التعويذة أكثر من مرة واحدة في نفس الدور 
)حتى لو كان ذلك من خالل ساحر مختلف(. 

قاء تعويذة، يجب تحديد التعويذة  من أجل إل
قاءها )ويجب أن تكون  التي تريد من ساحرك إل

قاء التعويذة،  تعويذة يعرفها الساحر(. إلل
قم برمي حجري النرد )2D6(. إذا كان 

اإلجمالي أكبر من أو يساوي قيمة التعويذة 
قاؤها، فهذا يعني أن التعويذة قد تم  المطلوب إل

قاؤها بنجاح. إل

قاء تعويذة، يستطيع الالعب  في حالة إل
الخصم اختيار أحد السحرة الذين يقعون في 
لقي التعويذة  نطاق 30 بوصة من الساحر ُم

ليحاول إبطال التعويذة قبل سريان مفعولها. 
إلبطال التعويذة، قم برمي حجري النرد 

ناتج عن الرمية عن  )2D6(. إذا زاد العدد ال
قاء التعويذة،  نفيذ رمية إل العدد الظاهر عند ت

قاء التعويذة. يمكن إجراء  فهذا يعني فشل إل
محاولة واحدة فقط إلبطال أي تعويذة.

مجلدات السحر
فيفة الحرب الخاصة بالساحر  تستعرض ل

تعاويذ التي يعرفها الساحر وعدد  التفصيل ال ب
قائها أو إبطالها  تعاويذ التي يمكنه محاولة إل ال
م معظم السحرة  في إحدى مراحل البطولة. يعل

قاء تعويذتي الصاعقة الغامضة  كيفية إل
والدرع السحرية. 

قاء تعويذة  الصاعقة الغامضة: تبلغ قيمة إل
قائها  الصاعقة الغامضة 5 نقاط. وفي حالة إل
بنجاح، اختر وحدة معادية تقع في نطاق 18 

لقي التعويذة وتكون  بوصة من الساحر ُم
النسبة له. وتعاني تلك الوحدة من جرح  مرئية ب

ناتج عن رمية  مميت واحد. إذا كان العدد ال
قاء التعويذة 10 أو أكثر، فستعاني الوحدة من  إل

عدد الجروح المميتة الظاهر على حجر نرد 
D3 بدالً من ذلك.

قاء تعويذة الدرع  الدرع السحرية: تبلغ قيمة إل
قائها بنجاح،  السحرية 6 نقاط. وفي حالة إل

اختر وحدة صديقة تقع في نطاق 18 بوصة من 
النسبة  لقي التعويذة وتكون مرئية ب الساحر ُم
نفيذ رميات اإلنقاذ 1 لتلك الوحدة إلى  له. أِعد ت

الية.  ت أن تصل إلى مرحلة البطولة ال

االنتصارات
ا في معركته السابقة، فقم برمي حجر نرد عند اختيار الجنرال  إذا حقق جيشك انتصاًرا ساحًق

تالي. ا للجدول ال ًق نتيجة وف ل وانتبه ل

D6  انتصار  

قتال،  ل نار أو ل 1-2  إلهام الوحدات الصديقة: عند اختيار وحدة صديقة إلطالق ال
قيام  َهمة، ويحدث ذلك مرة واحدة لكل معركة. عند ال ل فيمكن اعتبارها وحدة ُم

فاشلة لتلك الوحدة حتى انتهاء المرحلة. نفيذ رميات اإلصابة ال بذلك، أِعد ت

قتال، فيمكن  ل نار أو ل 3-4  التعّطش للدماء: عند اختيار وحدة صديقة إلطالق ال
قيام  لدماء، ويحدث ذلك مرة واحدة لكل معركة. عند ال اعتبارها وحدة متعّطشة ل

فاشلة لتلك الوحدة حتى انتهاء المرحلة. نفيذ رميات الجروح ال بذلك، أِعد ت

نفيذ رمية إنقاذ، فيمكن اعتبارها  ت 5-6  الوحدة المنيعة: عند اختيار وحدة صديقة ل
نفيذ  قيام بذلك، أِعد ت وحدة منيعة، ويحدث ذلك مرة واحدة لكل معركة. عند ال

فاشلة لتلك الوحدة حتى انتهاء المرحلة. رميات اإلنقاذ ال

السحرة
ْن يتمتع بالحكمة الالزمة والرشاد المطلوب. في المعركة، يكون السحر قوة  يها إال َم تعج الممالك بقوى السحر التي ال يجرؤ على السيطرة عل
يها ال تقل خطورة عن قوة السيف. يمكن استغالل قوى السحر في شحذ همم الحلفاء وإضعاف قوى األعداء وبث الخوف في نفوسهم.  د عل عتَم ُي
وبشكٍل أكثر شيوًعا، يحّرر السحرة قوى السحر الكامن ة ويسّلطونها على أعدائهم فيطلقون عليهم صواعق تبث في نفوسهم الرعب والفزع.

االنتصارات
يستطيع االنتصار في المعركة إلهام 

المحاربين لتحقيق بطوالت أعظم يستمدون 
منها الشجاعة عند القتال مجدًدا. وتستطيع 

االنتصارات أيًضا غرس روح الثقة في 
قدراتهم على هزيمة خصومهم، فيضاعفون 

جهودهم عند الهجوم أو عند االنقضاض على 
أعدائهم بغضٍب عارم أو أثناء قتالهم مع 

إحدى األرواح المنيعة حتى لو كانوا مصابين 
بجروح خطيرة.
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يلقي الساحر الفارس تعويذة الصاعقة الغامضة على وحدة مكّونة من حاصدي أرواح "جريمجاست" ويصيب اثنين منهم بجروح مميتة.

يادة أحد حراس األرواح باتجاه منجنيق "سيليستار". ق ليل ب قّدم أفراد وحدات أشباح ال ت ي
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العقبات
مّثل بعض التضاريس عقبات تصد الهجمات  ُت

فها. في هذه  الموّجهة لألهداف التي تقع خل
فيفة الحرب الخاصة بعنصر  الحالة، ستذكر ل

التضاريس هذه النقطة. 

عندما يستهدف أحد أسلحة القذائف وحدة 
معادية تتضمن جميع النماذج في نطاق 
مسافة قدرها بوصة واحدة من عقبة ما، 

فستتمتع الوحدة الُمستهدفة بميزة االحتماء 
لعقبة من  إذا كان النموذج المهاجم أقرب ل

الوحدة الُمستهدفة.

الثكنات العسكرية
يمكن أن تستخدم الوحدات بعض عناصر 

التضاريس كثكنات عسكرية. في هذه الحالة، 
فيفة الحرب الخاصة بعنصر  ستذكر ل

التضاريس هذه النقطة. 

يمكن وضع إحدى الوحدات كثكنة عسكرية 
في بداية المعركة إذا كان عنصر التضاريس 

الكامل في نطاق منطقة الوحدة.  موجوًدا ب
وكحٍل بديل، تستطيع أي وحدة إقامة ثكنة 
عسكرية في أحد عناصر التضاريس بدالً 

نفيذ حركة عادية إذا كانت جميع النماذج  من ت
الموجودة بها تقع في نطاق مسافة قدرها 6 
بوصات من عنصر التضاريس وفي حالة 
عدم وجود نماذج معادية في نطاق مسافة 

قدرها 3 بوصات من عنصر التضاريس أو في 
حالة عدم وجود ثكنة عسكرية معادية حول 

عنصر التضاريس. 

تتم إزالة الوحدات التي تقيم ثكنة عسكرية 
حول أحد عناصر التضاريس من ساحة 

المعركة ويتم التعامل معها على أنها "داخل" 
عنصر التضاريس. يجب على الوحدات 

معاملة عنصر التضاريس الذي يتضمن ثكنة 
معادية على أنه نموذج معاٍد. 

ويتم تحديد المدى ومستوى وضوح الرؤية 
يها  ثكنة العسكرية أو إل من الوحدة صاحبة ال

حسب المسافة من عنصر التضاريس أو 
ثكنة  إليه. يستطيع النموذج الموجود في ال
شن هجوم وقد يتعّرض لهجوم أيًضا، كما 

تعاويذ أو إبطالها، واستخدام  قاء ال يستطيع إل
القدرات ولكن ال يمكنه التحرّك. تتم معاملة 

ثكنة العسكرية على  الوحدة التي أقامت ال
أنها وحدة محتمية بعنصر التضاريس 

يها. باإلضافة إلى  في حالة شن هجمات عل

ذلك، يجب أن تطرح نقطة واحدة من رميات 
اإلصابة للهجمات الموّجهة للوحدة الُمعسِكرة 

ثكنة.  في ال

ثكنة المغادرة  تستطيع الوحدة الُمعسِكرة في ال
في مرحلة التحرّك لديك. في هذه الحالة، ضع 

نماذج الوحدة بحيث تقع جميع النماذج في 
نطاق مسافة قدرها 6 بوصات من عنصر 

التضاريس وما يزيد عن 3 بوصات من أي 
مّثل هذه الخطوة الحركة  وحدات معادية. وُت

الخاصة بتلك الوحدة في مرحلة التحرّك لديها.

تتضمن العديد من التضاريس التي يمكن 
يها كثكنات عسكرية مناطق  العسكرة ف

يها بشكٍل قائم.  مستوية يمكن وضع النماذج ف
يمكن وضع أو تحريك النماذج الُمعسِكرة في 

الثكنات فقط في المناطق المستوية )تستطيع 
النماذج األخرى التي يمكنها الطيران التحرّك 

عبر المناطق المستوية، ولكن ال يمكنها 
إنهاء حركة أو وضعها في تلك المنطقة ما 
ثكنة العسكرية(. يمكنك  م تُكن جزًءا من ال ل
قيام بذلك ألغراض التزيين البحت؛ ولكن  ال

ستتم معاملة هذه النماذج كوحدة ُمعسِكرة في 
عنصر التضاريس ألغراض القواعد.

جدول المناظر الطبيعية

قاعدة المناظر الطبيعية  D6  

التضاريس الملعونة: في بداية مرحلة البطولة لديك، يمكنك اختيار وحدة صديقة  1

SCENERY DICE FACES

ام بتضحية. في حالة  ي ق ل واحدة في نطاق بوصة واحدة من عنصر التضاريس الملعونة ل
ام بذلك، فستعاني تلك الوحدة من عدد الجروح المميتة الظاهر على حجر نرد D3، ولكن  ي ق ال

ية لديك. ال ت فيذ رميات اإلصابة 1 حتى مرحلة البطولة ال ن يمكنك إعادة ت

ها للسحرة  2 تعاويذ أو إبطال قاء ال التضاريس الغامضة: أِضف نقطة واحدة إلى رميات إل

SCENERY DICE FACES

ناء وجودهم في نطاق مسافة قدرها بوصة واحدة من أي عناصر تضاريس غامضة. أث

ناء وجودها  3 لِهمة: أِضف نقطة واحدة إلى خاصية الشجاعة للوحدات أث ُم التضاريس ال

SCENERY DICE FACES

لهمة. في نطاق مسافة قدرها بوصة واحدة من أي عناصر تضاريس ُم

التضاريس المميتة: قم برمي حجر النرد لكل وحدة تنهي حركة عادية أو حركة هجوم  4

SCENERY DICE FACES

في نطاق بوصة واحدة من أي عناصر تضاريس مميتة. عند إحراز الرقم 1، تعاني تلك 
.D3 الوحدة من عدد الجروح المميتة الظاهر على حجر نرد

التضاريس الساحرة: قم برمي حجر النرد في كل مرة تقوم بتخصيص جرح أو جرح  5

SCENERY DICE FACES

مميت لنموذج يقع في نطاق بوصة واحدة من أي تضاريس ساحرة. عند إحراز الرقم 6 
أو أكثر، يتم إبطال الجرح أو الجرح المميت.

ناء وجودها  6 التضاريس المشؤومة: اطرح نقطة واحدة من خاصية الشجاعة للوحدات أث

SCENERY DICE FACES

في نطاق مسافة قدرها بوصة واحدة من أي عناصر تضاريس مشؤومة.

تشرح قواعد الحركة واالحتماء كيفية عبور 
عتبر  النماذج للتضاريس أو االحتماء بها. ُت

التضاريس عناصر صديقة لكال الجانبين وال 
يمكن اختيارها كأهداف للهجوم.

عند اختيار تضاريس إلحدى المعارك، 

يمكنك االتفاق مع خصمك على تطبيق كل 
قاعدة من قواعد المناظر الطبيعية الموجودة 
بجدول المناظر الطبيعية على اليمين على 

كل عنصر من عناصر التضاريس المتوفرة 
لديكما إذا أردتما ذلك. يمكنك اختيار قاعدة 

مناظر طبيعية لكل عنصر تضاريس أو 
رمي النرد لتحديد قاعدة بطريقة عشوائية 

تسري على كل عنصر تضاريس. في حالة 
فيفة حرب لعنصر تضاريس، يمكنك  توفر ل

فيفة الحرب بدالً من  ل استخدام القواعد المبينة ب
استخدام قاعدة من جدول المناظر الطبيعية. 

التضاريس
تعج الممالك بمناظر عجيبة وعقبات مميتة، وتتفاوت في غرابتها بين األعمدة المشتعلة والهياكل النحاسية واألطالل المسكونة. يمكنك رؤية 
بِرز األطالل األخرى األقدم تاريًخا الطبيعة  الحصون المنيعة الُمحاطة بالجماجم من كل اتجاه والعظام المتناثرة بها على مرمى البصر، بينما ُت

المشّوهة لممالك الهالك التي يكتنفها الدخان من كل جانب. تمّثل هذه المواقع ساحات لمعارك ضارية ومجازر متوحشة، يحكمها زعماء 
الحروب المتعّطشين للسلطة.



11 مخططات المعارك
قبل أن تتمكن من شن حرب في لعبة 

Warhammer Age of Sigmar، يجب أن 
تختار مخطط معارك. 

ى  ا مخطط معارك هنا، الُمسمَّ ن لقد أضف
ا لبدء  ًي ال عد مخطًطا مث "الدم األول"، الذي ُي

المعركة بسرعة. يمكن العثور على مخططات 
لعبة  المعارك األخرى في الكتب التي ننشرها ل
Warhammer Age of Sigmar أو يمكنك 
استخدام مخطط معارك من وحي خيالك. إذا 

م تتمكن من االتفاق مع الالعب الخصم على  ل
نفيذ  ت مخطط معارك محدد الستخدامه، فقوما ب

يها هو الذي سيختار  فائز ف جولة فاصلة، وال
مخطط المعارك الُمستخَدم.

تعليمات مخططات المعارك
تتضمن جميع مخططات المعارك 

تعليمات التي تصف طريقة  مجموعة من ال
خوض المعارك.

العنوان اسم مخطط المعارك ووصف قصير 1
لظروف المعركة إلعطائك فكرة وجيزة عن 

قيام به حتى تتمكن  قصة المعركة وما عليك ال
من تحقيق االنتصار.

وضع النماذج يتضمن كل مخطط معارك خريطة 2
تعرض أماكن وضع نماذج الجيش الخاصة 

بكل جانب )ُتعَرف باسم منطقة الجيش( وتسرد 
أي قيود تسري على عملية وضع هذه النماذج.

تفترض الخرائط التي نضيفها إلى مخططات 
ا أن ساحة المعركة عبارة  ن دي المعارك ل

عن مستطيل 6 بوصات × 4 بوصات. إذا 
كنت تستخدم ساحة معركة بحجم أو شكل 
مختلف، فسيتعين عليك ضبط المسافات 

وأماكن المناطق واألهداف والتضاريس 
بطريقة مالئمة لحجم وشكل ساحة المعركة 

التي تستخدمها.

قواعد خاصة تتضمن العديد من مخططات 3
المعارك قاعدة واحدة خاصة أو أكثر. تغطي 

هذه القواعد مواقف أو تكتيكات أو قدرات 
فريدة يمكن استخدامها أثناء المعركة أو قد 

تؤثر على طريقة اختيارك لجيشك أو طريقة 
وضعك ألحد عناصر التضاريس في ساحة 
عد قاعدة "الدم األول" في مخطط  المعركة. ُت

معارك "الدم األول"، الوجه الخلفي، مثاالً على 
قاعدة الخاصة. هذه ال

النصر الساحق ستخبرك معظم مخططات المعارك 4
قيام  بوقت انتهاء المعركة وما يتعين عليك ال

م يتمّكن أحد  لعبة. إذا ل به حتى تفوز في ال
عتبر نتيجة  الالعبين من تحقيق النصر، فسُت

لعبة تعادل. ال

م يشرح مخطط المعارك كيفية الفوز  إذا ل
المعركة، فسيتعين عليك قتل كل النماذج في  ب

ا.  الجيش المعادي حتى تحقق انتصاًرا ساحًق
قيام بذلك  م ينجح أٌي من الالعبين في ال إذا ل

عند انتهاء الجولة الخامسة للمعركة، يحقق 
الالعب الذي نجح في قتل نسبة أعلى في 

نماذج الجيش المعادي له من نسبة النماذج 
. يالً التي فقدها من جيشه انتصاًرا ضئ
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A battlefi eld is a confusing place at 

night, when it is not uncommon to 

be unsure of where other friendly 

forces are located, let alone 

the enemy.

COALITION OF DEATH

Th is is a battle for three or more 

players. Use the Coalition of Death 

rules from page 272.

SET-UP
Each coalition must be split into 

three contingents, each with roughly 

one-third of the units from the 

coalition. Contingents from the 

same side do not need to be exactly 

the same size, as long as none 

contains more than twice as many 

units as any other. 

Both warlords roll off . Th e winning 

team sets up one contingent. All 

units from that contingent must 

be set up wholly within one of the 

six territories shown on the map 

below. Th e opposing team sets up 

one of their contingents in the same 

manner, and then the fi rst team 

sets up a second contingent, and so 

on until all contingents have been 

set up. 

Objective

Objective

Objective

Objective

Objective
Objective

Territory 1
Territory 2

Territory 3

Territory 4
Territory 5

Territory 6

BATTLEPLAN

NIGHT MARCH

Units must be set up more than 

9" from any enemy units. Each 

contingent must be set up wholly 

within a diff erent territory, which 

then counts as their coalition’s 

territory for the rest of the battle.

If a player desires, they may place 

any of their units in reserve instead 

of setting them up on the battlefi eld. 

Reserve units can enter play in any 

of their team’s movement phases 

starting from the second battle 

round. All of the models in the unit 

must be set up in the same territory 

as the rest of their contingent, within 

3" of the table edge, and more than 9" 

from any enemy units. Th is counts as 

their move for that movement phase.

OBJECTIVES

Th is battle is fought to control six 

objectives. One objective is located at 

the centre of each territory )see map(. 

ILL MET BY MOONLIGHT

In the fi rst battle round, the range 

of any missile weapons or spells is 

limited to 12". Roll a dice at the start 

of the second battle round. On a roll 

of 1-3 this rule ends immediately, 

and on a roll of 4 or more it 

continues until the end of the second 

battle round, and then ends.

GLORIOUS VICTORY

Th e coalition that has scored the 

most victory points )see below( at 

the end of the fi ft h battle round wins 

a major victory. In the case of a tie, 

both coalitions win a minor victory.

VICTORY POINTS

Victory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a 

coalition slays an enemy model that 

has a Wounds characteristic of 10 

or more.

1 victory point is scored if a coalition 

slays an enemy general. 1 additional 

victory point is scored if the general 

was the enemy warlord’s general.

Each objective is worth 1 victory 

point to the coalition that controls 

it at the end of their turn if it is 

located in their own territory, and 

D3 victory points if it is located in 

enemy territory.
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BATTLEPLANCHANGING PRIORITIESOft en the goals for a battle will shift  and change, forcing an army to fi rst attack in one direction and then another, or to stubbornly defend an objective at one moment and launch an all-out assault the next. 

COALITION OF DEATHTh is is a battle for three or more players. Use the Coalition of Death rules from page 272.

SET-UP
Both warlords roll off , and the winning team must pick a territory and set up fi rst. Th e opposing team then sets up their army in the remaining territory. Units must be set up wholly within their own territory more than 9" from enemy territory. 

If a player desires, they may place any of their units in reserve instead of setting them up on the battlefi eld. Reserve units can enter play in any of their team’s movement phases starting from the second battle round. All of the models in the unit must be set up in their coalition’s starting territory, within 3" of the table edge, and more than 9" from any enemy units. Th is counts as their move for that movement phase.

OBJECTIVES
Th is battle is fought to control two objectives, one in each side’s territory. However, the locations of the two objectives may change each battle round. 

At the start of each battle round, each warlord rolls a dice. Th e objectives are located in each warlord’s territory at the centre of the area shown on the map that corresponds to their dice roll. 

GLORIOUS VICTORYTh e coalition that has scored the most victory points )see below( at the end of the fi ft h battle round wins a major victory. In the case of a tie, both coalitions win a minor victory.
VICTORY POINTSVictory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a coalition slays an enemy model that has a Wounds characteristic of 10 or more.

1 victory point is scored if a coalition slays an enemy general. 1 additional victory point is scored if the general was the enemy warlord’s general.
Each objective is worth D3 victory points to the coalition that controls it at end of their turn if it is located in their own territory, and D6 victory points if it is located in enemy territory.

Objective
3-4

Objective
3-4

Objective
5-6

Objective
5-6

Objective
1-2

Objective
1-2

Coalition A Territory

Coalition B Territory

1

2

3

4

األهداف
في بعض األحيان، يتم خوض المعارك 

للسيطرة على موقع واحد مهم أو 
 Warhammer Age أكثر. في لعبة

of Sigmar، ُتعَرف هذه المواقع 
يها  باسم "األهداف" وتسري عل

الية.  ت القواعد ال

إذا تضّمنت إحدى المعارك أي أهداف، 
فسيذكر مخطط المعارك أماكن هذه 

األهداف في ساحة المعركة. يجب تمثيل 
األهداف بواسطة عالمة مناسبة، مثل 

عملة معدنية. وكحٍل أفضل، إذا توفرت 
لديك المكونات الالزمة، يمكنك وضع 
نماذجك الخاصة من عالمات األهداف 
باستخدام قطع من مجموعات محاربي 

قلعة المصّغرين. ال

عند قياس المسافات من األهداف 
ا على القياس من  ًم يها، احرص دائ وإل

وإلى مركز العالمة.

في نهاية دور كل العب، يجب أن 
تتحقق لترى ما إذا كان أٌي من الالعبين 

قد استحوذ على أيٍ من األهداف أم 
قيام بذلك، يجب أن تقوم أنت  ل ال. ل

وخصمك بعد النماذج المتوفرة لديكما 
في نطاق مسافة قدرها 6 بوصات 
من مركز كل هدف، ويستحوذ أٌي 

منكما على الهدف عندما يتوفر لدى 
أي منكما عدد نماذج أكبر من عدد 

النماذج المتوفرة لدى اآلخر. بمجرد 
استحواذك على الهدف، فسيظل تحت 

سيطرتك إلى أن يتمكن العدو من 
االستحواذ عليه.

يمكن عد النماذج بغرض االستحواذ 
على هدف واحد لكل دور فقط. في 

حالة إمكانية احتساب أحد نماذجك 
بغرض االستحواذ على أكثر من هدف 

واحد، فيجب عليك اختيار النموذج 
الذي يمكنك استخدامه واحتسابه في 

ذلك اليوم.
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منطقة العدو

منطقتك

مخطط المعارك

الدم األول
يلتقي جيشان في ساحة معركة مفتوحة. 
ويتعين على كل العب بذل قصارى جهده 

لتدمير أكبر عدد ممكن من نماذج األعداء، 
ْن ينجح في إراقة دماء خصمه أوالً،  وَم

سيحظى بما يكفي من إلهام للقتال بضراوة 
بقية المعركة! أشد ل

مالحظة المصمم: في ممالك الهالك، تكون 
ا ما يتم خوض  ًب المعارك شرسة وضارية. وغال

هذه المعارك حتى النهاية، إلى أن يتمكن 
ا.  الجانب المنتصر من تدمير خصمه تماًم

ومع ذلك، وكما يعلم أي جنرال حكيم، ال 
تضمن إبادة الجيش الخصم في حد ذاتها 

تحقيق النجاح. فإذا نجح أحد الجانبين في 
د خسائر هائلة  إبادة الجانب اآلخر ولكنه تكّب

في األرواح نتيجة لذلك، فسيكون قد حقق 
انتصاًرا باهظ الثمنالتأكيد.

في هذه المعركة، يجب إبادة الخصم بدون 
السماح للعدو بإلحاق ضرر أكبر بالجيش 

ده هذا الجيش في  الغازي من الضرر الذي تكّب
المقابل. ولذلك، سينتصر الجانب الذي تسبب 

في أكبر قدر ممكن من إراقة الدماء، وليس 
بقاء على قيد الحياة  الجانب الذي نجح في ال

عند انتهاء المعركة.

وضع النماذج
يتنافس الالعبان في جولة فاصلة، ويقرر 

فائز المنطقة التي سيستخدمها كل جانب.  ال
اه. نة على الخريطة أدن ّي المناطق مب

وبعد ذلك، يتناوب الالعبان األدوار في وضع 
الوحدات بمعدل وحدة واحدة في المرة، بدًءا من 

الالعب الذي فاز في الجولة الفاصلة لتحديد 
الكامل في  المناطق. يجب وضع الوحدات ب

نطاق المنطقة المخصصة لها وبما يزيد عن 
12 بوصة من منطقة العدو.

يستمر الالعبان في وضع الوحدات إلى أن 
ينتهيان من وضع جيشيهما. إذا انتهى أحد 

الالعبين أوالً، يقوم الالعب الخصم بوضع بقية 
الوحدات في جيشه الواحدة تلو األخرى.

الدم األول
تلّقى الالعب المسؤول عن الجيش الذي ينجح  ي

يادة إضافية. في قتل نموذج معاٍد أوالً نقطة ق

النصر الساحق
قَتل جميع الوحدات  تستمر المعركة حتى ُت

الخاصة بأحد الالعبين في ساحة المعركة، 
أو حتى انتهاء الجولة الخامسة من المعركة 

أيهما أقرب.

عند انتهاء المعركة، يقوم كل العب باحتساب 
نقاط االنتصار التي حققها بجمع نقاط 

خصائص الجروح الخاصة بجميع نماذج 
تَلت أثناء المعركة.  الجيش الخصم التي قُ

إذا تفوق أحد الالعبين على الالعب الخصم 
بنسبة مقدارها %50 أو أكثر، فإنه يكون قد 

ا. وإال، فسيكون الالعب  حقق انتصارا ساحًق
نقاط قد حقق  الذي أحرز عدد أكبر من ال

. يالً انتصاًرا ضئ



13 )WARSCROLLS( لفائف الحرب
قلعة  لكل قطعة من قطع محاربي ال

المصّغرين في مجموعة ألعاب 
فيفة الحرب الخاصة بها،  Warhammer ل

التي تزّودك بجميع المعلومات الالزمة 
الستخدام تلك القطعة في إحدى ألعاب 

Warhammer Age of Sigmar. تشرح 
الية العناصر التي ستجدها  ت الرموز الداللية ال

فيفة حرب. في أي ل

قواعد لفائف الحرب
تتضمن جميع لفائف الحرب قواعد تخبرك 

فيفة  بكيفية استخدام النموذج الموصوف في ل
الحرب في إحدى المعارك.

الخصائص تتضمن لفائف الحرب مجموعة من 1
لعبة  يها في قواعد ال الخصائص التي ُيشار إل

األساسية والتي تحدد كيف يمكن استخدام 
لعبة. على سبيل المثال، تحدد  النموذج في ال

خاصية اإلنقاذ لنموذج ما العدد الذي يجب 
نفيذ  ت أن تحصل عليه عند رمي حجر النرد ل

ينما تحدد خاصية الهجمات  رمية إنقاذ، ب
ألحد األسلحة عدد رميات اإلصابة التي يجب 

نفيذها للوصول إلى العدد المذكور في  ت
الخاصية وهكذا.

اإلنقاذ عند الوصول إلى العدد '-'
تتمتع بعض النماذج بإمكانية تطبيق خطوة 

اإلنقاذ عند الوصول إلى العدد '-'. ويعني ذلك 
أنه يجب أن تحصل على العدد 7 أو أكبر 

نفيذ رمية اإلنقاذ. في معظم  ت عند رمي النرد ل
ذا، ليس من  الحاالت، سيكون ذلك مستحيالً. ل
نفيذ أي رميات، ولكن في بعض  الضروري ت

األحيان ستتيح لك بعض عناصر التعديل 
إمكانية تعديل رمية إنقاذ بحيث تتمكن من 

الحصول على العدد 7 أو أكبر، وفي هذه 
الحالة، يمكنك تطبيق رمية اإلنقاذ. 

القيم العشوائية
في بعض األحيان، ستجد قيم عشوائية 

لخاصية واحدة أو أكثر في لفائف الحرب. 
على سبيل المثال، قد يكون الرقم المخصص 

لخاصية التحرّك 2D6، وقد يكون الرقم 
 .D6 المخصص لخاصية الهجمات

عند اختيار وحدة تتمتع بخاصية تحرّك ذات 
قيمة عشوائية للحركة في مرحلة التحرّك، قم 
برمي العدد الموضح من أحجار النرد. يمّثل 
إجمالي عدد أحجار النرد الُمستخدمة العدد 
المخصص لخاصية التحرّك لجميع النماذج 

الموجودة بالوحدة لمدة مرحلة التحرّك هذه.

إنتاج أي قيم عشوائية ألحد األسلحة  قم ب
)باستثناء خاصية الضرر( في كل مرة 

نتيجة على  يستخدمه أحد النماذج. تسري ال
بقية المرحلة المعنية. عند  سالح ذلك النموذج ل

تحديد قيمة خاصية الضرر العشوائية في 
الخطوة الرابعة من تسلسل الهجوم، قم برمي 

حجر النرد بشكٍل منفصل إلنتاج قيمة لكل 
هجمة ناجحة يشنها السالح.

الوصف ا. 2 تتضمن جميع لفائف الحرب وصًف
سيخبرك هذا الوصف بكيفية تنظيم النماذج 

في الوحدة واألسلحة التي يمكن لنماذج 
الوحدة استخدامها. 

حجم الوحدة
في حالة نشر أحد النماذج كجزء من وحدة 

مؤلفة من نموذجين أو أكثر، فسيذكر الوصف 
عدد النماذج التي يجب أن تتضمنها الوحدة. 
م يكن لديك عدد كاٍف من النماذج لنشر  إذا ل

وحدة، فيمكنك نشر وحدة واحدة من ذلك 
النوع باستخدام أكبر عدد متوفر لديك من 

النماذج. وُتعَرف الوحدات من هذا النوع باسم 
رة. بعَث ُم الوحدات ال

نماذج القيادة
يمكن أن تتضمن بعض الوحدات أبطاالً 

يتمتعون بأسماٍء فريدة و/أو حملة رايات و/أو 
موسيقيين. ُيشار إلى جميع هذه النماذج إجماالً 
يادة"، وتتمتع بقدرات ال يتمتع  ق باسم "نماذج ال
القطع  يادة ب ق بها سواهم. يجب تمثيل نماذج ال

قلعة المصّغرين  المالئمة من محاربي ال
ُمفترض  في حالة وجودها في وحدة ما. من ال

يادة نفس األسلحة التي  ق أن تحمل نماذج ال
ذَكر  م ُي يحملها أي نموذج آخر في الوحدة ما ل
م تظهر هذه األسلحة في  خالف ذلك حتى لو ل

النماذج نفسها.

عناصر الركوب
سيتضمن وصف أحد النماذج في بعض 

األحيان معلومات تشير إلى احتواء النموذج 
على دابة، مثل حصان أو وحش قوي يستطيع 
النموذج امتطاءه أو آلة حرب ضخمة يستطيع 

يها. الحظ أنه في حالة قتل نموذج  الوقوف عل
ما، تتم إزالة الراكب وعنصر الركوب من 

ساحة المعركة. 

القدرات تتضمن معظم لفائف الحرب قدرة 3
واحدة أو أكثر يمكن استخدامها بواسطة 
نماذج لفائف الحرب أثناء إحدى ألعاب 

Warhammer Age of Sigmar. تتمتع 
القدرات بأولوية على القواعد األساسية. 

يتم تنشيط القدرات عند حدوث شيء ما 
أثناء المرحلة المعنية. على سبيل المثال، 

قد تتيح لك قدرة ما إمكانية إعادة رمي النرد 
نفيذ رمية إصابة فاشلة. في هذه الحالة،  ت ل

ُتستخدم القدرة بعد وقوع الحدث الذي نّشطها 
على الفور.

يمكن استخدام قدرات أخرى أثناء إحدى 
المراحل إذا أراد أحد الالعبين استخدامها. على 

سبيل المثال، يمكنك استخدام معظم قدرات 
نفيذ القدرات  يادة في مرحلة البطولة. يتم ت ق ال

التي يجب استخدامها في بداية مرحلة ما قبل 
نفيذ  المثل، يتم ت نفيذ أي إجراءات أخرى. وب ت

القدرات الُمستخدمة في نهاية المرحلة بعد 
اكتمال جميع األنشطة العادية في المرحلة 
المعنية. يمكن استخدام قدرات أخرى طوال 

المرحلة بأي ترتيب وفي أي وقت تريده. إذا أراد 
كال الالعبين استخدام القدرات المتوفرة لديهما 

في نفس الوقت، يستخدم الالعب الذي يحين 
عليه الدور قدراته أوالً، ثم يستخدم الالعب 

الخصم القدرات الخاصة به.

الحظ أنه يمكن استخدام القدرات في المرحلة 
المحددة في القواعد فقط؛ على سبيل المثال، 

في حالة وجود قدرة تنص القواعد الخاصة بها 
على إمكانية استخدامها في "مرحلة التحرّك"، 
أثير على وحدة  ت ل ال يمكن استخدام هذه القدرة ل

تنفذ حركة ما في مرحلة البطولة، في حين 
أنه في حالة توفر قدرة يمكنك استخدامها 

في "مرحلة التحرّك" الخاصة بك، لن يتمكن 
الخصم من استخدام هذه القدرة في "مرحلة 

التحرّك" الخاصة به.
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WARSCROLLS

LORD-CASTELLANT 

KEYWORDS

LORD-RELICTOR

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, HERO, PRIEST, LORD-RELICTOR

KEYWORDS

Masters of defensive warfare, the Lord-Castellants watch over their Stormcast comrades. From their warding lanterns, a glorious 

golden glow spills forth. Th is magical light has many uses, from driving back the tainted foe with its purifying aura, to shielding and 

healing wounded Stormcast Eternals with celestial energy.

Lord-Relictors are noble but sinister fi gures. Th eir ritual weapons and armour are replete with icons of death, for these fell guardians 

keep the warrior souls of the Stormcast Eternals from the gloom of the underworld. Potent healers as well as mighty warriors, their 

arcane powers channel the glory of Sigmar and call storms from the darkening skies.

DESCRIPTION

A Lord-Castellant is a single model. It is armed 

with a Castellant’s Halberd and carries a 

Warding Lantern. 

ABILITIES

Warding Lantern: In your hero phase the Lord-

Castellant may unleash the magical energies of 

their Warding Lantern. If they do so, pick either a 

Chaos unit or a Stormcast Eternal unit 

that is within 12" of the Lord-Castellant.

If a Chaos unit is chosen, it is struck by the 

searing light of the Celestial Realm and suff ers a 

mortal wound. Chaos Daemon units cannot 

abide the touch of this light and suff er D3 mortal 

wounds instead.

If a Stormcast Eternal unit is chosen, it is 

bathed in the healing energies of the lantern and 

you can add 1 to all save rolls it has to make until 

your next hero phase. In addition, until your next 

hero phase, each time you make a save roll of 7 

or more for that unit, one model in the unit heals 

a wound.

DESCRIPTION

A Lord-Relictor is a single model. It is armed with 

a Relic Hammer.

ABILITIES

Lightning Storm: In your hero phase, you can 

declare that the Lord-Relictor will pray for a 

lightning storm. If you do so, pick an enemy unit 

that is within 12" of this model and roll a dice. On 

a roll of 3 or more, the unit you picked suff ers D3 

mortal wounds, and your opponent must subtract 

1 from all hit rolls for the unit until your next hero 

phase. A Lord-Relictor cannot pray for a lightning 

storm and a healing storm in the same turn.

Healing Storm: In your hero phase, you can 

declare that this model is praying for 

a healing storm. If you do so, pick a friendly model 

with the Stormcast Eternal keyword that 

is within 12" of this model and roll a dice. On a roll 

of 3 or more you can heal up to D3 wounds that 

have been suff ered by the model that you picked. A 

Lord-Relictor cannot pray for a healing storm and 

a lightning storm in the same turn.

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Castellant’s Halberd
2" 3 3+

3+
-1

2

5"

9
6 3+

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, HERO, LORD-CASTELLANT

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Relic Hammer
1" 4 3+

3+
-1

1

4"

9
5 3+
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LORD-CELESTANT ON STARDRAKE

Even amongst the gloried ranks of the Stormcast Eternals and the star-born hierarchy of the Children of Dracothion, only the 

mightiest and noblest are chosen to lead an Extremis Chamber. So infused with celestial power are the Lord-Celestant and Stardrake 

that they radiate azure energies. Th e power of the stars themselves is theirs to command…

DESCRIPTIONA Lord-Celestant on Stardrake is a single model. 
Whether the Lord-Celestant wields a Celestine Hammer or a Stormbound Blade, they will also bear an enchanted Sigmarite Th undershield. Th ey 

ride a formidable Stardrake to battle, which rends 
its prey with its Great Claws.
FLY
A Lord-Celestant on Stardrake can fl y.

ABILITIES
Inescapable Vengeance: If this model has made a 
charge move this turn, it can make D3 extra attacks 
with its Celestine Hammer or Stormbound Blade.Sigmarite Th undershield: You can re-roll save rolls of 1 for this model. If the re-rolled save is successful, the shield unleashes a deafening peal and each enemy unit within 3" suff ers a mortal wound.

Stormbound Blade: If the result of any hit roll for a Stormbound Blade is 6 or more, the target is 
wracked with the fury of the storm. Make three 
wound rolls against the target rather than one.

Cavernous Jaws: Aft er this model piles in, but before it attacks, pick an enemy model within 3" 
and roll a dice. If the result is greater than that model’s Wounds characteristic, it is swallowed whole and slain. You can do this as many times as 

shown on the damage table above.
Sweeping Tail: Aft er this model has made all of its attacks in the combat phase, roll a dice for each enemy unit within 3". If the result is less than the number of models in the unit, it suff ers 

D3 mortal wounds. 
Lord of the Heavens: In your shooting phase, a Stardrake can either breathe a Roiling Th underhead or call a Rain of Stars down from the heavens.

Roiling Th underhead: Pick an enemy unit to be engulfed in a furious storm cloud, then roll a dice 
for each of its models that is within 18" of the Stardrake and which it can see. For each result of 6, 
a bolt of lightning streaks out and the unit suff ers a 
mortal wound. 

Rain of Stars: Roll a dice and choose that many enemy units on the battlefi eld, then roll a dice for each. On a result of 4 or more, the unit is struck by a fragment of a falling star and suff ers 
D3 mortal wounds. 
Arcane Lineage: Each time a casting roll is made 
for a Wizard within 18" of any Stardrakes in your army, you can choose to increase or decrease 
the result by 1.

COMMAND ABILITYLord of the Celestial Host: Th e Stardrake ridden 
by a Lord-Celestant is more than a mere mount; 
it is an intelligent and cunning hunter in its own right, a radiating beacon of power for its star-spawned kin. If a Lord-Celestant uses this ability, all Stardrakes, Dracothian Guard and Stormcast Eternal Heroes riding Dracoths in your army )including 

this one( are suff used with the power of Azyr. Until 
your next hero phase, you can re-roll failed wound 
rolls whenever those models attack with their Claws and Fangs or Great Claws. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Celestine Hammer
2" 3 3+ 2+ -1 D3

Stormbound Blade
2" 3 3+ 4+ -1 2

Stardrake’s Great Claws 1" 4 ✹ 3+ -1 D3

✹

9
16 3+

DAMAGE TABLE
Wounds Suffered

Move
Great Claws Cavernous Jaws

0-4
12"

3+
3

5-8
11"

3+
2

9-11
10"

4+
2

12-13
8"

4+
1

14+
6"

5+
1

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STARDRAKE, STORMCAST ETERNAL, MONSTER, 

HERO, LORD-CELESTANT

KEYWORDS

14
إذا تمتعت إحدى الوحدات بقدرة تؤثر على 

الوحدات الصديقة التي تقع في نطاق مسافة 
معينة منها، فستؤثر هذه القدرة أيًضا على 

الوحدة ذاتها.

د أي هجمات أو رميات إصابة  ولّ وأخيرًا، ال ت
أو جروح إضافية ناجمة عن استخدام قدرة ما 

أي هجمات أو رميات إصابة أو جروح إضافية 
أخرى. على سبيل المثال، إذا أتاحت لك رمية 
العدد 6 أو أكبر شن هجمة إضافية،  إصابة ب

فلن تتمكن هذه الهجمة اإلضافية من إنتاج 
هجمات أخرى إذا حصلت على العدد 6 أو 

نفيذ رمية نرد أخرى. أكبر عند ت

عناصر التعديل
في بعض األحيان، تسري عناصر التعديل 

على الخصائص أو القدرات. على سبيل 
المثال، قد تضيف إحدى القواعد نقطة واحدة 

إلى رمية إصابة أو إلى خاصية تحرّك لنموذج 
ما. تتمتع عناصر التعديل بطبيعة تراكمية. ال 
يمكن لعناصر التعديل خفض رمية النرد لعدد 

أقل من 1. 

في حالة تطبيق عنصر تعديل على قيمة 
نتيجة العشوائية أوالً، ثم قم  عشوائية، حدد ال
يها. على سبيل  بتطبيق عناصر التعديل عل

قدرات ما قبل المعركة
تتيح لك بعض لفائف الحرب إمكانية 

استخدام قدرة ما "بعد اكتمال وضع 
النماذج" أو "قبل بدء المعركة". 

ُتستخدم هذه القدرات قبل الجولة األولى 
للمعركة. إذا تمتع كال الجيشان بقدرات 

مثل هذه، يتم إجراء جولة فاصلة، 
فائز اختيار الالعب الذي  ويستطيع ال
يتعين عليه استخدام جميع قدرات ما 

قبل المعركة الخاصة به أوالً. 

بعد استخدام أي قدرات لما قبل 
بدأ المعركة بالجولة األولى. المعركة، ت

المثال، إذا قامت إحدى القدرات بإضافة نقطة 
قيمة D3، فسيتم  ال واحدة لخاصية ضرر ب

نتيجة برمي النرد D3 وإضافة  التوصل إلى ال
نقطة واحدة إلى ناتج الرمية.

جداول الضرر تأتي بعض النماذج مع جدول 4
لخاصية الضرر ُيستخدم لتحديد قيمة خاصية 
واحدة أو أكثر لهذه النماذج. راجع عدد الجروح 

التي أًصيب بها النموذج )أي عدد الجروح 
م تتم  لنموذج والتي ل ا ل ًي المخصصة حال

قيمة المطلوبة. مداواتها( لتحديد ال

الكلمات األساسية فيفة حرب قائمة من 5 تتضمن كل ل
الكلمات األساسية التي تنطبق على النموذج 

فيفة الحرب. تظهر الكلمات  الذي تصفه ل
األساسية بخٍط داكن في القواعد.

وفي بعض األحيان، ترتبط أو تقترن الكلمات 
األساسية بإحدى القواعد. على سبيل المثال، 

قد تنص قاعدة ما على أنها تسري على "جميع 
نماذج كورني". وهذا يعني أنها ستسري على 

جميع النماذج التي تشتمل لفائف الحرب 
الخاصة بها على الكلمة األساسية كورني. 

1

2

3

4

5

في بعض األحيان، سُيسمح لك بتخصيص 
أو إضافة كلمة أساسية لوحدة لخوض إحدى 
المعارك. في هذه الحالة، تتم معاملة الوحدة 

على أنها تشتمل على الكلمة األساسية 
فيفة الحرب طوال  المخصصة لها في ل

مدة المعركة.



15 كتائب لفائف الحروب
يمكنك تنظيم الوحدات في جيشك في تشكيل 

من نوع خاص باستخدام إحدى الكتائب 
فيفة الحرب إذا أردت ذلك. سيمنحك  ل الواردة ب

هذا اإلجراء صالحية الوصول إلى قدرات 
إضافية يمكن استخدامها بواسطة الوحدات 

في الكتيبة.

الية على كتائب لفائف  ت تسري القواعد ال
الحروب باإلضافة إلى أي قواعد أخرى 

يها. تسري عل

تنظيم الكتيبة فيفة الحرب من 1 تتألف كتيبة ل
وحدتين أو أكثر. ويجب أن تقرر كتائب لفائف 
الحروب التي تريد استخدامها والوحدات التي 
تريد وضعها في كل كتيبة عند اختيار جيشك. 

ال يمكن أن تكون التعزيزات جزًءا من كتيبة 
فيفة الحرب. ل

تنظيم في الكتيبة العناوين أو  يسرد قسم ال
الكلمات األساسية الخاصة بالوحدات التي 

يمكن أو يجب أن تتضمنها. إذا كان أحد 
اإلدخاالت يمّثل عنوان وحدة، فيمكن استخدام 

أي وحدة تحمل هذا العنوان )يمكنك تجاهل 
العناوين الفرعية الموجودة تحت العنوان 

م يتم تضمينها في إدخال  الرئيسي ما ل
بعثرة  ُم الوحدة(. ال يمكن استخدام الوحدات ال
فيفة الحرب.  )صفحة 13( كجزء من كتيبة ل

إذا كان إدخال إحدى الوحدات كلمة أساسية، 
فيمكن استخدام أي وحدة تتضمن تلك الكلمة 
األساسية )بما في ذلك، أي وحدات تخّصص 

كلمة أساسية لها(.

نماذج، يمكنك وضع  أثناء عملية وضع ال
فيفة  بعض أو كل الوحدات الواردة في كتيبة ل

الحرب في نفس الوقت بدالً من وضع كل وحدة 
بشكٍل منفصل.

قدرات الكتائب تسري القدرات المخصصة لكتيبة 2
في إحدى لفائف الحروب على الوحدات 
المتضمنة بها فقط )حتى في حالة وجود 
وحدات أخرى من نفس النوع في جيشك( 

لفائف  باإلضافة إلى القدرات الواردة ب
الحروب للوحدات. 

تنتمي الوحدة عادة إلى كتيبة واحدة فقط، 
تالي تستطيع االستفادة من مجموعة واحدة  ال وب

فقط من قدرات الكتائب. ومع ذلك، تتضمن 
لغاية كتائب أخرى  بعض الكتائب الضخمة ل

ا، وفي هذه الحالة، تستطيع  أصغر حجًم
أي وحدة االستفادة من القدرات المخصصة 

فتين في نفس الوقت. ل يبتين مخت لكت
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BATTALION

STORMCAST ETERNALS

EXEMPLAR CHAMBER

Th e Exemplar Chamber strikes with sudden fury, smiting their foes and wreaking a terrible 

vengeance. None may stay their wrath, any losses only spurring them to yet greater violence.

ORGANISATION

An Exemplar Chamber consists of 

the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm

• 3 Devastation Brotherhoods

ABILITIES

Lightning Strike: Th is battalion has the Scions of the Storm ability )pg 95(. If 

your army has the Stormcast Eternals allegiance, you can choose to add 2 to, 

or subtract 2 from, your rolls for the Scions of the Storm ability for units from 

this battalion.

Martial Bond: If a unit from an Exemplar Chamber is slain in the combat phase, 

pick another unit from the chamber within 10" of it. Th at unit harnesses the 

celestial energy of their slain brethren to enact swift  vengeance upon the foe. Add 

1 to the Attacks characteristic of all the unit’s melee weapons for the remainder of 

the battle. 
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WARSCROLL BATTALION

STORMCAST ETERNALSHARBINGER CHAMBERTh e Harbinger Chamber uses the might of Sigmar’s Tempest to strike deep into the heart of their 

enemies. Super-charged with celestial energies, the Stormcast Eternals glow with a nimbus of power.ORGANISATION
A Harbinger Chamber consists of the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm
• 3 Vanguard Wings

ABILITIES
Lightning Strike: Th is battalion has the Scions of the Storm ability )pg 95(. If 
your army has the Stormcast Eternals allegiance, you can choose to add 2 to, 
or subtract 2 from, your rolls for the Scions of the Storm ability for units from 
this battalion.

Celestial Nimbus: Th e warriors that form a Harbinger Chamber are charged 
with a nimbus of celestial energy that lets them anticipate their opponents’ actions 
with preternatural speed. Add 1 to the result of any hit rolls for models from a 
Harbinger Chamber. 
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النقاط اإلضافية للكتائب
يؤدي تضمين إحدى الكتائب المذكورة 
فيفة حرب في الجيش إلى الحصول  ل ب
يتين: ال ت يتين ال على النقطتين اإلضاف

يادة 	  يحصل الالعب على نقطة ق
واحدة في بداية المعركة لكل كتيبة 
نة في جيشك. فيفة الحرب متضمَّ ل ب

في حالة اتباع القواعد الخاصة 	 
بقدرات التحالف )الصفحتان 17 
و18(، يمكنك الحصول على أداة 

فيفة  ل قوة إضافية لكل كتيبة واردة ب
نة في جيشك. الحرب ومتضمَّ
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REALMSPHERE MAGIC Wizards know the following spell in battles fought in this realm, in addition to any other spells that they know.

WILDFORM
Th e wizard transforms their allies into swift -moving bestial forms.

Wildform has a casting value of 5. If successfully cast, pick a friendly unit within 12" of the caster that is visible to them. Add 2 to charge and run rolls made for the unit you picked until your next hero phase. 

MONSTROUS BEASTS Aft er set-up, each player can set up a Monster that is not a Hero, starting with the player that fi nished setting up their army fi rst. Th ese monsters are called ‘monstrous beasts’ in the rules that follow. Th ey are not part of either army. A monstrous beast can be set up anywhere on the battlefi eld that is more than 9" from any other monstrous beasts and more than 9" from models from either army.

Monstrous beasts choose their prey at the start of each battle round. Th eir prey for that battle round will be the army that has a unit closest to them. For the rest of that battle round, the monstrous beast joins the opposing army. If both armies have a unit equally close to a monstrous beast, roll off  to determine who picks the monstrous beast’s prey. Monstrous beasts will not pick each other as their prey.

Note that a monstrous beast’s prey can change each battle round, and monstrous beasts will ‘swap sides’ depending on which army has the closest unit. Also note that a monstrous beast can attack any unit in their prey’s army, not just the closest unit, and cannot itself be attacked or charged by units from the army it has joined.

REALM OF BATTLE: GHUR, THE REALM OF BEASTS 
Th e following Realm of Battle rules can be used for battles fought in the Mortal Realm of Ghur, also known as the 
Realm of Beasts. 

 D6 Realmscape Feature
1 Savage Hinterlands: It seems the lands of this region pose no threat, at the moment.

Th is realmscape feature has no eff ect on the battle. 
2 Hungering Animus: Even the landscapes are possessed of a predatory instinct, using avalanches or ground-quakes to kill their prey. 

At the start of your hero phase, roll a dice. On a 6+, pick a point anywhere on the battlefi eld. Roll a dice for each unit within 6" of that point. On a 4+ the unit being rolled for suff ers 1 mortal wound. On a 6+ it suff ers D3 mortal wounds instead.
3 Primal Violence: Here every creature is red in tooth and claw, and both predator and prey. 

At the end of each combat phase, roll a dice. On a 6+, carry out the combat phase again before moving on to the battleshock phase )do not roll again at the end of the second combat phase to see if a third combat phase takes place(.
4 Reckless Aggression: A philosophy of eat or be eaten is needed to survive amidst the wilderness. 

 Any unit that is within 12" of an enemy unit at the start of their charge phase suff ers 1 mortal wound unless they fi nish that charge phase within 3" of an enemy model. In addition, you can re-roll hit rolls of 1 for units that have made a charge move in the same turn.

5 Beasts of Ghur: Th is is a realm of predators, an endless hunting ground where the strong survive and the weak are consumed. 
Roll off . Th e winner can set up an additional monstrous beast using the Monstrous Beasts rule on the left .

6 Territory of Beasts: Great migratory trails criss-cross the lands, made by groups of hunting behemoths. 
Both players can set up an additional monstrous beast using the Monstrous Beasts rule on the left .

REALMSCAPE FEATURES If a battle takes place in this realm, the player that picked the realm can roll a dice and look up the result on the table below to see which realmscape feature rule applies for the battle. Th e result applies to both players.
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بعد اختيار مخطط معارك الستخدامه، يمكنك 

اختيار مملكة الهالك للمعركة التي تريد 
قيام بذلك، ستحدد مملكة  خوضها. وفي حالة ال

الهالك التي تختارها قواعد مملكة المعارك 
م تتمكن  لعبة. إذا ل التي يمكنك استخدامها ل
من االتفاق مع الالعب الخصم على مملكة 

الهالك التي تريد استخدامها، فقم بإجراء 
فائز في  جولة فاصلة، وسيكون القرار في يد ال

هذه الجولة. 

قواعد مملكة المعارك
تحدد مملكة الهالك التي اخترتها قواعد مملكة 

المعارك )إن ُوجدت( السارية على المعركة 
واقعة هناك.  ال

يتم تضمين مجموعات قواعد مملكة المعارك 
لعبة  في العديد من الكتب المنشورة ل

Warhammer Age of Sigmar، وتتم 
إضافة قواعد جديدة طوال الوقت. 

سحر الممالك م تعاويذ إضافية 1 يستطيع السحرة تعلّ
تتناسب مع طاقات مملكة الهالك التي 

يتواجدون بها. ُتضاف أي تعاويذ من هذا النوع 
الفعل. تعاويذ التي يعلمها الساحر ب إلى ال
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3

ميزات الممالك تختلف الطبيعة الجغرافية لكل 2
اة البرية بها  مملكة ومناخها ومظاهر الحي

ا كبيرًا، ويمكن أن تؤثر هذه العناصر  اختالًف
بشكٍل ملحوظ على المعارك التي يتم خوضها 

في كل مملكة.

قدرات القيادة بالمملكة تتمتع كل مملكة بمجموعة فريدة من 3
يادة التي يمكن استخدامها بواسطة  ق قدرات ال

يها.   قاتلون ف األبطال الذين ي

مملكة المعارك

مناطق الحروب
تتمتع كل مملكة هالك بمساحة شاسعة 

وتحتوي على مجموعة متنوعة من 
المناطق الرائعة. وفي بعض األحيان، 

ستتضمن مملكة المعارك تفاصيل عن 
منطقة واحدة أو أكثر من هذه المناطق. 

في هذه الحالة، يستطيع الالعب الذي 
اختار المملكة اختيار المنطقة التي 

يها خوض المعركة، مما سيؤدي  سيتم ف
تالي إلى استخدام قواعد مملكة  ال ب

لمنطقة المعنية.  المعارك المخصصة ل

ممالك الهالك
يما يلي ممالك الهالك التي يمكنك  ف

ينها: االختيار من ب

نار، آكشي	  مملكة ال
مملكة الموت، شايش	 
اة، جيران	  مملكة الحي
مملكة الضوء، هيش	 
مملكة الوحوش، غور	 
مملكة المعادن، تشامون	 
مملكة الظل، أولجو	 

تجري أحداث هذه اللعبة 
في مدينة "آكشي" القاحلة 

التي تعمها الفوضى. 
تؤدي إضافة قواعد 

مملكة المعارك إلى لعبتك 
إلى إضفاء طابع مثير 

وشيق ومختلف.



17 قدرات التحالف
إذا كان جيشك عضًوا في تحالف ما، يمكنك 

استخدام مجموعة من قدرات التحالف 
 Warhammer Age الخاص به في معارك

of Sigmar التي تخوضها. تتيح قدرات 
التحالف لجيشك إمكانية استخدام قدرات 

وتعاويذ إضافية.

يتم تضمين مجموعات قواعد التحالف 
لعبة  في العديد من الكتب المنشورة ل

Warhammer Age of Sigmar، وتتم 
إضافة قواعد جديدة طوال الوقت. تشرح 

القواعد المبينة في هذا القسم كيفية استخدام 
قدرات التحالف في ألعابك.

تحالف الجيش
عند اختيار جيشك، يمكنك أيًضا اختيار 

تحالف له. إذا قمت بذلك، فيمكنك استخدام 
لتحالف الذي  قدرات التحالف المقابلة ل

اخترته. إذا استطاع أحد الجيوش أن يضم ما 
يزيد عن تحالف واحد، فيمكنك اختيار تحالف 

لعبة.  الستخدامه أثناء ال

التحالفات الكبرى
 Warhammer Age of تدين وحدات

ُكبرى،  Sigmar بالوالء ألحد التحالفات ال
وهي: تحالف النظام، أو تحالف الفوضى، 

أو تحالف الموت، أو تحالف الدمار. يتم 
تحديد التحالف الكبير الذي تنتمي إليه إحدى 

الوحدات بواسطة الكلمات األساسية الواردة 
فيفة الحرب الخاصة به. على سبيل المثال،  ل ب

عد الوحدة التي تتضمن الكلمة األساسية موت  ُت
جزًءا من "تحالف الموت الكبير".

يدين أحد الجيوش بالوالء لتحالف كبير إذا 
كانت جميع وحدات الجيش جزًءا من ذلك 
التحالف الكبير )بما في ذلك أي وحدات 

تخّصص كلمة أساسية لها أثناء عملية وضع 
الوحدات(. على سبيل المثال، إذا كانت جميع 

وحدات الجيش تتضمن الكلمة األساسية 
النظام، فيمكن أن يدين الجيش بالوالء لتحالف 
النظام الكبير، وسُيشار إليه باسم جيش النظام.

الفصائل
تدين العديد من الوحدات أيًضا بالوالء 

للفصائل التي تشّكل جزًءا من التحالفات 
الكبرى. على سبيل المثال، يمّثل "محاربي 
ستورمكاست الخالدين" فصيالً من "تحالف 

النظام الكبير". 

قد يدين أحد الجيوش بالوالء لفصيل بدالً من 
تحالف كبير إذا كانت جميع وحدات الجيش 

تتضمن الكلمة األساسية المخصصة لهذا 
الفصيل، بما في ذلك أي وحدات تخّصص 

كلمة أساسية لها أثناء عملية وضع الوحدات. 
على سبيل المثال، إذا كانت جميع وحدات 

الجيش تتضمن الكلمة األساسية محاربي 
ستورمكاست الخالدين، فيمكن أن يدين 

الجيش بالوالء لفصيل "محاربي ستورمكاست 
الخالدين"، وسُيشار إليه باسم جيش محاربي 

ستورمكاست الخالدين.

الحلفاء
من بين كل أربع وحدات في الجيش، تحصل 

يفة.  وحدة واحدة فقط على لقب الوحدة الحل

يفة كجزء من  تتم معاملة الوحدات الحل
جيشك، باستثناء أنه ال يتم تضمينها عند 
تحديد تحالف أو والء جيشك، ولذلك يمكن 
اعتبارها جزًءا من تحالف كبير أو فصيل 

مختلف. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن أن 
يشغل أي نموذج حليف وظيفة جنرال الجيش 

وال يمكنه استخدام أو االستفادة من قدرات 
تحالف الجيش.

يمكن العثور على الفصائل التي يستطيع 
الجيش إقامة تحالفات معها في مجلد المعارك 

أو في صفحات المعارك الموجزة الموجودة 
في اإلصدار الحالي من دليل الجنراالت. 

على سبيل المثال، قد يحظى جيش محاربي 
فاء من أي فصيل  ستورمكاست الخالدين بحل

نظام آخر.

التعزيزات
يمكن أن تتحّول الوحدات التي ُتضاف إلى 
جيشك عند االستعداد للمعركة إلى وحدات 
يفة. وال ُتحتسب هذه الوحدات ضمن حد  حل

يفة التي يمكنك إضافتها  عدد الوحدات الحل
إلى جيشك. 

كتائب لفائف الحروب
يمكن أن تتضمن الكتيبة الواردة بإحدى لفائف 

فاء. وال ُتحتسب هذه الوحدات  الحروب حل
يفة التي يمكنك  ضمن حد عدد الوحدات الحل

إضافتها إلى جيشك.

أنواع القدرات
تتضمن معظم قدرات التحالف مجموعات من 
يادة وأدوات  ق خصائص المعارك وخصائص ال
تعاويذ. وفي بعض األحيان،  القوة ومجلدات ال

يتم عرض هذه القدرات في جدول، ويمكنك 
ا  ًي يد قدرة عشوائ تول ٍذ رمي أحجار النرد ل ئ ن حي

من هذا الجدول أو يمكنك اختيار قدرة بنفسك. 
تذّكر أنه ال يمكن استخدام قدرات التحالف 

بواسطة وحدات التحالف في جيشك.

الشخصيات ذات األسماء
عامل أسماء شخصيات مثل "ناجاش"  ُت
و"آرتشاون" و"أالرييل" ُمعاملة األسماء 

المفردة وتشير إلى محاربين أقوياء يتمتعون 
بشخصيات مستقلة وأدوات قوة فريدة. 

تالي، ال يمكن لهذه النماذج أن تحظى  ال وب
يادة أو أداة قوة مختلفة. بخاصية ق

خصائص المعارك
يحظى الجيش الذي يؤمن أفراده بنفس األهداف 

ا من الجيش الذي ال  ًك ت ُثل بقوة أكثر ف ُم وال
يستطيع أفراده االتفاق على شيء. ولتوضيح 

ا ما تستفيد الجيوش التي تدين  ًب هذا األمر، غال
بنفس الوالء من القدرات القوية اإلضافية التي 

ُتعَرف باسم خصائص المعارك.

خصائص القيادة
يادة سواء  ق يتمتع كل جنرال بأسلوب فريد في ال

ا.  ا ماكرًا أو مقاتالً شرًس أكان خبيرًا إستراتيجًي
إذا كان الجنرال لديك بطالً ، وكانت قدرات 

يادة،  التحالف لجيشك تتضمن أي خصائص ق
فيمكنك اختيار الجنرال الخاص بك أو رمي 
حجر النرد للحصول على خاصية للجنرال 
لديك. وإذا تعّين عليك اختيار جنرال جديد 

ألي سبب من األسباب أثناء معركة ما، فاختره 
على الفور أو قم برمي حجر النرد للحصول 
على خاصية تتماشى مع شخصية الجنرال 

يادة على الهجمات  ق لديك. ال تؤثر خصائص ال
ذَكر  م ُي التي يشنها عنصر ركوب الجنرال ما ل

خالف ذلك. 

أدوات القوة
تم تصميم هذه الكنوز ليستخدمها األبطال 
األقوياء أثناء الحروب. إذا تضمنت قدرات 

التحالف لجيشك أي أدوات قوة، فيمكنك 
اختيار رمي النرد للحصول على أداة أو 

يمكنك اختيار أداة ليحملها بطل من جيشك. 
يمكنك اختيار بطل إضافي يحمل أداة قوة لكل 

فيفة حرب تقوم بإضافتها  كتيبة واردة في ل
إلى جيشك. ال يمكن أن يحظى البطل بأكثر 
من أداة قوة واحدة، وال يجوز أن يتضمن أحد 
الجيوش نماذج مكررة من نفس أداة القوة. ال 
تؤثر أدوات القوة على الهجمات التي يشنها 
ذَكر خالف ذلك.  م ُي عنصر ركوب البطل ما ل
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مجلدات التعاويذ
م السحرة تعاويذ إضافية ُمستمدة من  قد يعل

قديمة التي يستخدمها  مجلدات السحر ال
الفصيل أو التحالف الكبير الذي يتبعونه فقط. 

إذا كانت قدرات التحالف بجيشك تتضمن أي 
تعاويذ، فهذا يعني أن كل ساحر  ل مجلدات ل

تعاويذ من المجلدات،  م إحدى ال في جيشك يعل
باإلضافة إلى أي تعاويذ أخرى يعرفونها. 

القدرات الفريدة
ستتضمن بعض مجموعات قدرات التحالف 

ا أخرى من القدرات الفريدة. عندما تكون  أنواًع
هذه هي الحالة، ستشرح مجموعات قدرات 

التحالف طريقة ووقت استخدامها.
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ALLEGIANCE ABILITIES

A Stormcast Eternals army is an inspiring sight, ranks of warriors in gleaming armour fearlessly 

advancing to liberate the Mortal Realms from their oppressors. Th is page describes the battle traits 

that a Stormcast Eternals army possesses, and the command traits that its general can have.

BATTLE TRAITS

Armies with the Stormcast Eternals allegiance have 

the following abilities:

Scions of the Storm: Stormcast Eternals are transported 

into battle by thunderbolts, hurled by Sigmar’s own hand.

Instead of setting up a Stormcast Eternals unit on 

the battlefi eld, you can place it to one side and say that 

it is set up in the Celestial Realm. You can do this with 

as many units as you wish. In each of your movement 

phases, roll a dice for each of these units. 

On a roll of 1 or 2 the unit does not arrive this turn – you 

can roll for them again in subsequent turns. 

On a result of 3 or more, the unit is transported to the 

battlefi eld – set up the unit on the battlefi eld more than 

9" from any enemy models. Th is is their move for that 

movement phase. 

If a unit is still in the Celestial Realm when the battle 

ends, it is considered to be slain.

COMMAND TRAITS

In addition to their command abilities, if they are a 

Hero, the general of a Stormcast Eternals army can 

have a command trait from the list below. Pick the trait 

that best suits your general’s personality. Alternatively, 

you can roll a dice to randomly determine a trait. If, for 

any reason, you must select a new general during a battle, 

immediately generate a trait for them.

 D6  Command Trait

 1   Shielded by Faith: When your general suff ers a 

mortal wound, roll a dice. On a roll of 5 or more, 

that mortal wound is ignored.

 2  Consummate Commander: Choose one other 

Hero in your army. While your general is alive, the 

model you chose can also use any command abilities 

it may have, as if it were your general.

 3  Cunning Strategist: Once both armies are set up, 

but before the fi rst battle round begins, select D3 

friendly Stormcast Eternals units. Th ey can each 

make a move of up to 5".

 4  Zealous Crusader: Your general can re-roll their 

charge distance.

 5  Staunch Defender: Your general and all friendly 

Stormcast Eternals units within 6" add 1 to their 

save rolls if they have not charged this turn. Th is 

modifi er does not stack with the save roll modifi er 

for being within or on a terrain feature.

 6  Champion of the Realms: Choose one of your 

general’s weapon profi les )it cannot be a weapon 

used by a mount if they have one( and increase its 

Attacks characteristic by 1.
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ARTEFACTS OF POWERTh ese artefacts are craft ed in the forges of Sigmaron. Th ey can be blessed weapons, enchanted armour 

or more esoteric items, from magical potions or charmed trinkets to inspiring banners, but all are 

potent tools in the hands of the Stormcast Eternals.If a Stormcast Eternals army includes any Heroes, then 
one may bear an artefact of power. Declare which Hero has 
the artefact aft er picking your general, and then pick which 
artefact of power the Hero has. Ideally, that artefact should 
fi t the appearance of the model, or the heroic backstory you 
have given them. Alternatively, pick one of the following tables and roll a dice to randomly select one.

If the Hero is a Totem, they may wield an item from the Treasured Standards table instead of any other artefact. If the 
Hero is a Lord-Castellant, Lord-Veritant or Knight-Azyros, 
they may bear an item from the Mystic Lights table instead of 
any other artefact. You may choose one additional Hero to 
have an artefact of power for each warscroll battalion in your 
army. Th e same model cannot have more than one artefact. 

BLESSED WEAPONSAny Stormcast Eternals Hero can be given one of the following blessed weapons. 
Th e weapon picked to be blessed cannot be a weapon used by a mount. 

D6  Blessed Weapon
 1  Strife-ender: Th is sigmarite weapon has been energised with runes of emancipation and liberation from evil.

   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Strife-ender. Add 1 to the Attacks characteristic of this weapon. Add 2 instead if all of the weapon’s attacks are directed against a Chaos unit.

 2  Blade of Heroes: Th is shining blade glows bright in the presence of a truly dire threat, bolstering the warrior spirit of the wielder until no task seems insurmountable.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Blade of Heroes. Re-roll failed hit rolls made with this weapon that target Heroes or Monsters. 

 3  Hammer of Might: When the bearer strikes true, this noble weapon unleashes a thunderclap of energy that can shatter every bone in the victim’s body.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Hammer of Might. Wound rolls of 6 or more for this weapon cause double damage.

 4  Fang of Dracothion: Blessed by the stormy breath of the zodiacal godbeast Dracothion, this weapon’s void-cold bite is so fi erce that even a slight slash can be fatal.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Fang of Dracothion. Re-roll any wound rolls of 1 for this weapon.

 5  Obsidian Blade: In the lightning-spewing volcanoes of the Sicklestar Peaks, the Obsidian Blades are forged. Th eir edges are so sharp they can cut bone like butter.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be an Obsidian Blade. Improve the Rend characteristic of this weapon by 1 )if it has a Rend characteristic of ‘-’ it becomes -1(.

 6  Gift  of the Six Smiths: Some Stormcast Eternals, when reforged aft er a truly valorous death, will fi nd their weapons remade as well, perfect examples of the Six Smiths’ craft  that guide the bearer to his kill.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Gift  of the Six Smiths. In each turn you can re-roll one hit, wound or damage roll for an attack made with this weapon.

 "Maggotkin of Nurgle" نين الذين يمكنك االستفادة من قدراتهم من خالل مجلد المعارك ال يقتصر جيش النيرجل هذا على السحرة المتعّف
وًدا من القوارض الذين يرد ذكرهم في مجلد المعارك "Skaven Pestilens". تتضمن جميع الوحدات كلمة نيرجل ككلمة  فحسب، بل يضم أيًضا جن

أساسية، مما يعني أنها تستخدم قدرات تحالف نيرجل.  




