
كتيب التعليمات

يمكنكــم تنزيــل ولعب النســخة 
لعبــة  مــن  الرســمية  الرقميــة 
اآلبــل  أجهــزة  علــى  جواهــري 

والحاســوب. واألندرويــد 



يف لعبــة جواهــري، أنــت تاجــر جواهــر غنــي يف عصــر النهضــة تســتخدم مــواردك لتتملــك المناجــم 
ووســائل النقــل والحرفييــن الذيــن يمكنونــك مــن تحويــل المعــادن الخــام علــى يديــك إىل احجــار كريمــة.

المحتويات
40 قطعة حجر كريم

إعداد اللعبة

قوانين اللعبة مع 2 – 3 العبين

90 بطاقة ترقية

7 قطع 
أحجار زمرد 

)أخضر(

7 قطع 
أحجار ألماس 

)أبيض(

40 بطاقة 
للمستوى 

األول
30 بطاقة 
للمستوى 

الثاين 20 بطاقة 
للمستوى 

الثالث

10 بطاقات النبالء

7 قطع 
أحجار زفير 

)أزرق(

7 قطع 
أحجار عقيق 

)أسود(

7 قطع 
أحجار ياقوت 

)أحمر(

أخلط كل رزمة من بطاقات الترقية على حدة ثم رتبهم بشكل 
عمودي يف وسط الطاولة بترتيب تصاعدي من األسفل إىل 

.)OOO ، OO ، O( األعلى
اكشف 4 بطاقات من كل مستوى.

كثر من عدد الالعبين  اخلط بطاقات النبالء واكشف منهم أ
بواحد )مثال: خمسة بطاقات ألربعة العبين(.

يمكنك استبعاد البطاقات المتبقية حيث أنها لن تستخدم يف 
اللعبة. 

اخيراً، رتب قطع األحجار يف 6 رزم حسب اللون لتكون يف 
متناول الجميع.

عدد الالعبين 2
استبعد 3 من قطع األحجار من كل لون )يجب أن 

يتبقى 4 من قطع األحجار من كل لون(.
اترك القطع الذهبية كما هي.
اكشف 3 من بطاقات النبالء.

عدد الالعبين 3
استبعد 2 من قطع األحجار من كل لون )يجب أن 

يتبقى 5 من قطع األحجار من كل لون(.
اترك القطع الذهبية كما هي.
اكشف 4 من بطاقات النبالء.

ليست هناك اية اختالفات أخرى.

5 قطع 
الجوكر 

الذهبية 
)أصفر(



ملخص اللعبة

يجمع الالعبون قطع األحجار الكريمة والقطع الذهبية ليتمكنوا بهذه القطع من شراء بطاقات الترقية والتي تزيد من نقاط النفوذ 

و/أو نقــاط الجوائــز حيــث يمكــن لالعبيــن أن يســتخدموا هــذه النقــاط لشــراء المزيــد مــن بطاقــات الترقيــة بأســعار مخفضــة. بمجــرد أن يحصــل 

الالعــب علــى العــدد الــكايف مــن الجوائــز يتلقــى زيــارة مــن إحــدى الشــخصيات النبيلــة )والتــي تزيــد مــن نقــاط النفــوذ( وبمجــرد أن يجمــع أحــد 

كبــر عــدد مــن نقــاط النفــوذ. الالعبيــن 15 نقطــة ينتهــي الــدور الحــايل ويفــوز الالعــب الــذي يمتلــك أ

بطاقات الترقية
الترقيــة،  بطاقــات  شــراء  الالعبيــن  علــى  يجــب  النفــوذ  نقــاط  لجمــع 
حيــث يمكــن ألي العــب شــراء أي مــن البطاقــات المكشــوفة يف وســط 
الطاولــة طــوال اللعبــة، فيمــا يحتفــظ الالعبــون بحــق شــراء بطاقــات 
الترقيــة المحجــوزة يف أيديهــم طــوال اللعبــة وال يمكــن لغيرهم شــراءها.

اختيار القطع
يمكــن لالعــب أخــذ قطعتيــن )أو حتــى قطعــة واحــدة( إذا لــم تتوفــر 
كميــة كافيــة مــن القطــع ألخــذ ثــالث قطــع مختلفــة األلــوان. ال يمكــن 
كثــر مــن 10 قطــع يف نهايــة دوره )بمــا فيهــا قطــع  لالعــب أن يمتلــك أ
الجوكــر الذهبيــة(. يف هــذه الحالــة، يجــب علــى الالعــب أن يرجــع القطــع 
حتــى يتبقــى لديــه 10 قطــع فقــط. يمكــن لالعــب أن يرجــع بعــض أو 
كل القطــع التــي ســحبها. يجــب أن تكــون جميــع القطــع مكشــوفة 

امــام الالعبيــن طــوال اللعبــة.
تذكيــر: ال يمكــن لالعــب أن يأخــذ )2( مــن القطــع متشــابهة االلــوان إذا 

لــم تتوفــر )4( مــن القطــع علــى األقــل مــن ذلــك اللــون.
بطاقات النبالء

تكــون بطاقــات النبــالء مكشــوفة يف وســط الطاولــة. يتلقــى الالعــب 
يف نهايــة دوره زيــارة مــن أحــد النبــالء ويتســلم بطاقــة النبــالء المحــددة 
بمجــرد أن يجمــع العــدد الــكايف مــن الجوائــز )والجوائــز فقــط( الموضــح 
علــى تلــك البطاقــة. ال يحتســب تلقــي الزيــارات علــى أنــه حركــة لعــب 
وكل بطاقــة مــن بطاقــات النبــالء تعــادل 3 نقــاط نفــوذ ولكــن ال يمكــن 

كثــر مــن بطاقــة واحــدة يف كل دور. لالعبيــن أن يجمعــوا أ

حجز بطاقة ترقية
لحجــز بطاقــة ترقيــة، يمكــن لالعــب أن يأخــذ بطاقــة ترقيــة مكشــوفة 
مــن وســط الطاولــة أو )إذا أراد أن يجــرب الالعــب حظــه( أن يســحب 
أول ورقــة مــن إحــدى الــرزم الثالثــة )OOO ، OO ، O( دون ان يكشــف 
يــد  يف  المحجــوزة  البطاقــات  تبقــى  الالعبيــن.  لبــايق  البطاقــة  تلــك 
كثــر مــن  الالعــب وال يمكــن التخلــص منهــا. ال يمكــن لالعــب أن يحجــز أ
ثالثــة بطاقــات يف نفــس الوقــت. ال يمكــن التخلــص مــن البطاقــات إال 
عــن طريــق شــرائها )انظــر الفقــرة أدنــاه( كمــا إن حجــز البطاقــات هــي 
الطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى قطــع الجوكــر الذهبيــة. يمكــن لالعــب 
أن يحجــز بطاقــات الترقيــة حتــى إذا لــم تتوفــر القطــع الذهبيــة لكنــه لــن 

يحصــل علــى القطــع الذهبيــة يف هــذه الحالــة.

شراء بطاقات الترقية
عــدد  دفــع  طريــق  عــن  الترقيــة  بطاقــات  يشــتري  أن  لالعــب  يمكــن 
القطــع الموضحــة عليهــا. يمكــن لقطــع الجوكــر الذهبيــة أن تحــل محــل 
أيــة قطعــة أخــرى. ترجــع القطــع المدفوعــة )بمــا فيهــا قطــع الجوكــر 

الذهبيــة( إىل وســط الطاولــة.
يف  المكشــوفة  الترقيــة  بطاقــات  إحــدى  يشــتري  أن  لالعــب  يمكــن 
كل  يضــع  ســابقة.  دورة  مــن  يــده  يف  المحجــوزة  أو  الطاولــة  وســط 

العــب بطاقاتــه بحســب اللــون يف صــف 
يوضــح  عمــودي  وبترتيــب  مكشــوف 
قيمــة نقــاط الترقيــة والجوائــز لــكل بطاقــة. 
ونقــاط  الجوائــز  قيــم  تكــون  أن  يجــب 

اللعبــة. طــوال  مكشــوفة  الترقيــة 

قوانين اللعبة
يبــدأ أصغــر الالعبيــن عمــراً باللعــب ثــم ينتقــل الــدور إىل الالعــب الــذي 

علــى يســاره.
يجــب علــى الالعــب أن يختــار أحــدى الحــركات التاليــة حيــن يحيــن دوره 

يف اللعب.

عــدد نقــاط النفــوذ التــي يحصــل عليهــا الالعــب عنــد حصولــه علــى هــذه 
البطاقــة هــو 3. يتلقــى الالعــب يف نهايــة دوره هــذه الزيــارة ويتســلم 
هــذه البطاقــة بمجــرد أن يجمــع )3( مــن الجوائــز الخضــراء و)3( مــن 

الجوائــز الزرقــاء و)3( مــن الجوائــز البيضــاء.

أخذ )3( من قطع األحجار الكريمة مختلفة األلوان.
أخذ )2( من قطع األحجار الكريمة متشابهة األلوان.

ال يمكــن لالعــب أن يأخــذ )2( مــن لــون واحــد إال إذا توفــرت )4( مــن 
قطــع مــن ذلــك اللون.

الذهبيــة  القطــع  الترقيــة وأخــذ )1( مــن  حجــز )1( مــن بطاقــات 
)الجوكــر(.

شــراء )1( مــن بطاقــات الترقيــة المكشــوفة مــن وســط الطاولــة أو 
بطاقــة محجــوزة مســبقا. يحصل الالعب الذي يشتري هذة البطاقة على نقطتين  2   من 

نقاط النفوذ.
إذا امتلك الالعب هذه البطاقة يمكنه أن ينتفع من الجوائز الحمراء. 

يمكن لالعب شراء هذه البطاقة عن طريق دفع )1( من القطع 
البيضاء و)4( من القطع الزرقاء و)2( من القطع الخضراء.



مالحظــة مهمــة: يجــب عنــد شــراء أو حجــز إحــدى بطاقــات الترقيــة 
ببطاقــة  مباشــرة  البطاقــة  تلــك  تســتبدل  أن  الطاولــة  وســط  مــن 
الطاولــة  يكــون يف وســط  أن  يجــب  المســتوى.  نفــس  مــن  اخــرى 
أربعــة بطاقــات مكشــوفة )مــن كل مســتوى( طــوال اللعبــة إال يف 
يبقــى  حيــث  الــرزم  احــدى  مــن  البطاقــات  اســتخدام جميــع  حــال 

مــكان تلــك البطاقــة فارغــاً يف تلــك الحالــة.

الجوائز
يمكــن لالعــب الــذي يمتلــك الجوائــز مــن بطاقــات الترقية التي اشــتراها 
يف األدوار الســابقة أن يشــتري بطاقــات جديــدة بأســعار مخفضــة. كل 
جائــزة تعــادل قيمــة قطعــة الحجــر الــذي يماثلهــا يف اللــون. فمثــالً، إذا 
امتلــك الالعــب )2( مــن الجوائــز الزرقــاء وأراد أن يشــتري بطاقــة تبلــغ 
قيمتهــا )2( مــن القطــع الزرقــاء و )1( مــن القطــع الخضــراء ســيدفع 
الالعــب قطعــة خضــراء واحــدة فقــط. كمــا يمكــن لالعــب أن يشــتري 
بطاقــة ترقيــة دون أن يدفــع أيــة قطعــة يف حالــة امتالكــه للبطاقــات 

)والجوائــز( التــي تكفــي لشــراء تلــك البطاقــة.

مصمم اللعبة: مارك أندريه
انــا شــاب وســيم وطويــل وأشــقر وذو بنيــة رياضيــة رائعــة تليــق بمصمــم ألعــاب )أوه ال، لقــد وضعــوا صــوريت هنــا! يجــب 
أن أغيــر مــن كلمــايت ...( حســناً .. أنــا مــن مواليــد 1967 )عمــري مــن عمــر ســبيس كاوبويــز! يــا ســالم!( وأنــا مــن جنــوب 
فرنســا حيــث يجبــر األطفــال علــى تعلــم الشــطرنج وهــم يف الرابعــة مــن العمــر. أو ربمــا كانــت هــذه عائلتــي فقــط! 

فااللعــاب العقليــة هــي أســلوب الحيــاة األفضــل! أو قــد ال تكــون فهــذا كلــه يعتمــد علــى رؤيتــك لألمــور.
لــذا فقــد ترعرعــت يف بيئــة تلعــب األلعــاب اللوحيــة مــن مختلــف األحجــام واألنــواع ومــع العبيــن مــن مختلــف األعمــار 
حتــى جــاءت حقبــة الثمانينــات الثوريــة التــي قدمــت لنــا العــاب تقمــص  الشــخصيات ممــا أطلــق عنــان الخيــال واإلبــداع.
كان أمــراً مذهــالً! وقــررت حينهــا اننــي ســأصمم لعبتــي الخاصــة يف يــوًم مــا! وبــدأت بهــذا المشــوار مــع ألعــاب تقمــص 
الشــخصيات ثــم االلعــاب القتاليــة أللعبهــا مــع أصدقــايئ والحقــاً وبعــد فتــرة طويلــة بــدأت بتصميــم االلعــاب اللوحيــة. 
لعبــة جواهــري هــي ثــاين العــايب المنشــورة. كيــف تمكنــت مــن تصميمهــا؟ بفضــل قــواي الروحانيــة الخارقــة التــي كنــت 
اســتخدمها يف اجتماعــايت المهمــة )مــع سيباســتيان بوشــون وكــروك(. يف الختــام أهــدي هــذه اللعبــة إىل الســيد كــروك 

الــذي يحظــى بكامــل تعاطفــي واهتمامــي واىل زوجتــي وابنــي الذيــن يمتلــكان قلبــي إىل األبــد.

الترجمة إىل العربية: أبوبكر العاين

www.spacecowboys.fr
 

زورونا على فيسبوك

المصمم الفني: باسكال كيدو
حقيقة .. ما هي وظيفتك الحقيقية؟

أنــا فنــان. وهــي وظيفــة فظيعــة فعــادة مــا تتــوه روحــي البائســة بيــن العوالــم الخياليــة القتاليــة وأبطــال الخيــال 
العلمــي لمنصــات تصميــم وإطــالق االلعــاب والكتــب حتــى قــررت أن أشــتري لنفســي كتابــاً يوقــظ ضميــري التائــه. 
مــن مواليــد 1976 )نعــم أنــا أصغــر مــن أنــدري العجــوز( منــذ البدايــة ظهــرت متطلبــات العمــر الالزمــة لتحمــل 
ظــروف العمــل الرهيبــة يف ســبيس كاوبويــز مثــل: المــزاح والتالعــب بالكلمــات وتذكــر األحــداث مــن القــرون الماضيــة 
وحتــى روح الزمالــة الشــريفة والمحترمــة.  رهيــب. اليــس كذلــك؟ باإلضافــة إىل تفننــي باســتخدام الفرشــاة واألقــالم 
لحــوايل 10 ســنوات إلبهــار مختلــف الناشــرين الفرنســيين والعالمييــن فأنــا أيضــاً اعلــم الفــن الرقمــي للشــباب 

الذيــن يتطلعــون قدمــاً لســلوك هــذا الطريــق المشــؤوم. ألزيــد الطيــن بلــة، فأنــا كذلــك اســتمتع بلعــب مختلــف أنــواع األلعــاب مثــل 
االلعــاب اللوحيــة وألعــاب تقمــص الشــخصيات واأللعــاب االســتراتيجية واأللعــاب الحربيــة وغيرهــا لــذا عندمــا طــرح الشــباب يف ســبيس كاوبويــز 

علــي فكــرة تصميــم أول ألعــايب معهــم اســتغرقت الكثيــر للتفكيــر يف هــذا العــرض )بضعــة أعشــار مــن الثانيــة، ألكــون دقيقــاً(. شــكري وتقديــري لفيليــب 
موريــه  وفريــق عمــل ســبيس كاوبويــز لثقتهــم وصبرهــم. والشــكر موصــول لــألب الروحــي لهــذه اللعبــة: مــارك أندريــه. وســأختتم كالمــي باعتــراف 

خطيــر: لقــد جربــت لعبــة جواهــري وأحببتهــا للغايــة! وهــا قــد تاهــت روحــي مــن جديــد.

نهاية اللعبة
بمجــرد أن يجمــع أحــد الالعبيــن 15 نقطــة نفــوذ )ال تنســى احتســاب 
بطاقــات النبــالء( ينتهــي الــدور الحــايل ليلعــب كل العــب نفــس العــدد 
كبــر عــدد مــن نقــاط النفــوذ  مــن األدوار. يفــوز الالعــب الــذي يمتلــك أ
ويف حالــة التعــادل، يفــوز الالعــب الــذي اشــترى أقــل عــدد مــن بطاقــات 

الترقيــة.

النبالء
يف نهايــة كل دور يتفقــد كل العــب بطاقــات النبــالء ليعــرف مــا اذا كان 
ســيتلقى زيــارة مــن أحــد النبــالء. يتلقــى الالعــب زيــارة مــن أحــد النبــالء 
بمجــرد أن يجمــع العــدد والنــوع الــكايف مــن الجوائــز )والجوائــز فقــط( 
الموضــح علــى تلــك البطاقــة التابعــة لتلــك الشــخصية النبيلــة. ال يمكــن 
لالعــب أن يرفــض زيــارة النبــالء وال يحتســب تلقــي الزيــارات علــى أنــه 
لتلقــي  تكفــي  جوائــز  دوره  نهايــة  الالعــب يف  إذا جمــع  لعــب.  حركــة 
كثــر مــن شــخصية نبيلــة فيجــب عليــه أن يختــار إحــدى  زيــارات مــن أ
الشــخصية  لتلــك  التابعــة  البطاقــة  توضــع  حيــث  الشــخصيات  هــذه 

النبيلــة مكشــوفة أمــام الالعــب.
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