
   

 

SWISS-MANAGER 

 دليل المستخدم

 برنامج إدارة بطوالت الشطرنج

 

 

  IA Tania KARALIالنسخة االصلية: الحكم الدولي تانيا كاغالي                              

  2020جوان                                  

   IA Samir ZERDALIالترجمة: الحكم الدولي سمير زردالي                                    

  2021جويلية  23بورقيقة في                                

 

              



1 

 

 الفهرس

 2...............................................................................................................................  مقدمة المؤلف

 

 : مقدمةاألولالقسم 

 

 

 3................ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك Swiss-Managerالبرنامج  وتثبيت تنزيل: األولالفصل 

 4.................................................................................................................. الواجهة : الثانيالفصل 

 

 

 البداية: الثانيالقسم 

 

 5................................................................................................... إنشاء بطولة جديدة: الثالثالفصل 

 7................................................................................................ إدخال بيانات الالعب: الفصل الرابع

 10.......................................................................................... صنيفقوائم الت تحميل: الفصل الخامس

 12..................................................................................................... عملية التزويج: السادسالفصل 

 16.......................................................................................................... كسر التعادل: الفصل السابع

 18........................................................................................... الشاملةالفردية البطولة : الثامنالفصل 

 20.......................................................................................... الفريقحسب بطوالت ال: التاسعالفصل 

 25.............................................................................................................. اعةالطب: الفصل العاشر

 chess-results.com  .................................................................28من تنزيل : الحادي عشرالفصل 

 

 

 مزيد من التحكمال: الثالثالقسم 

 

 chess-results.com  ...................................................................30العمل مع : الثاني عشرالفصل 

 33...................................................................... العمرية والفئات األخرىالفئات : الفصل الثالث عشر

 35............................................................................. النورمات والتقارير طباعة: الفصل الرابع عشر

 chess-results.com ..................................................37تحميل الصور على : الفصل الخامس عشر

 

 الملحقات

 

 38...................................................................................................... مالحظاتوالنصائح : الملحق أ

 41................................................. األسماء بطاقات و تقرير المباراةالنماذج إلنشاء استخدام :الملحق ب

 44................................................................................................ البينات والملفاتتحميل : الملحق ج

 47.............................................................................................................. الجوائز المالية: الملحق د



2 

 

 

 المؤلف مقدمة

 زمالئي االعزاء،

الرائدة في عالم الشطرنج. تم التزويج أحد برامج  "Swiss-Manager" برنامج يعد الحاضر،في الوقت 

وتمت  ،FIDEللشطرنج االتحاد الدولي  من قبل معتمد وهو ،Heinz Herzog بواسطة المهندستطويره 

وقد أنتج  العالم،اتحاًدا في جميع أنحاء  180ويستخدمه حاليًا أكثر من  اآلن،لغة حتى  24ترجمته إلى 

 ملف دورة. 600000أكثر من 

غير ملمين  حكامإال أنه غالبًا ما يكون ال للغاية،سهل االستخدام  Swiss-Managerعلى الرغم من أن 

الذين ال يزالون يواجهون و يع المحكمين الجدد على البرنامج أجمموجه لدليل هذا ال بالعديد من جوانبه.

تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر  اتخطوة بخطوة إجراء يتناول وهو .صعوبة في التعامل معه

مثل كيفية تحميل  البرنامج،إمكانيات  أعمق ولكنه يدرس أيًضا بشكل، واقامة بطولة جديدةالخاص بك 

  . "Hort"أو حساب الجوائز المالية وفقًا لنظام  "chess-results.comالموقع " صور مكان اللعب إلى

لتعليمي كل ما  Werner Stubenvollو Mihalis Preveniosو Sotiris Logothetisأود أن أشكر 

حتى أبسطها. شكر  أسئلتي،دائًما لإلجابة على كل  ونمتواجد همولكون Swiss-Managerأعرفه عن 

في بطولة العالم للسيدات السريعة كمسؤولة عن التزويج على ثقته بي  Takis Nikolopoulosخاص لـ 

ضور اللجنة اإلدارية الفنية والسماح لي بحالمملكة العربية السعودية)  الرياض،( 2017والخاطفة 

جورجيا) ومراقبة عملهم. تأتي الكثير من معرفتي  باتومي،مبياد الشطرنج الثالث واألربعين (ألول

 .لبرنامج من العمل تحت الضغط في هاتين المسابقتينبا

 تانيا كرالي الحكم الدولي:

  2020 جوان
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 : مقدمةاألولالقسم 

   Swiss-Managerالبرنامج  وتثبيت تنزيل: األولالفصل 

 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

 افتح متصفح اإلنترنت وانتقل إلى بك،على جهاز الكمبيوتر الخاص  Manager-Swissلتنزيل 
"manager.at)-Manager Homepage (swiss-Swiss " التبويب "خانة ، وحددDownload "

لف افتح مالتنزيل  وبعد البرنامج،وانقر فوق أحدث إصدار من  شاشتك،في الجزء العلوي األيسر من 
exe  سيتم تثبيت  االنتهاء،عملية التثبيت. عند  واتبع تنزيلهالذي تمSwiss-Manager  في المجلد

 المحدد.

 

  

  

تظهر لك الرسالة "تم تثبيت البرنامج كإصدار تجريبي. يمكنك إدخال رمز  المثبت،عند فتح البرنامج 
فوق عالمة التبويب" أخرى "وفي القائمة  اضغطتثبيت ...". "لذا  \ خاصالتثبيت من خالل قائمة "

فوق" عرض شروط االستخدام "، ثم" قبول شروط االستخدام "،  نقرا المنسدلة حدد" التثبيت ... "
  فوق" موافق ". الحظ أنه في هذه الخطوة تحتاج إلى اتصال باإلنترنت. اضغطولرمز "وأدخل" إعداد ا

يتم حفظ العديد من المجلدات والملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيتم شرح  التثبيت،أثناء 
 استخدامها في الفصول التالية

رمز التثبيت.  علىحول كيفية الحصول  كافية) معلومات swiss-manager.atستجد على موقع (
ى إمكانياته محدودة. عل ولكن الوقت،يمكنك محاولة العمل مع اإلصدار التجريبي لفترة من  بالطبع،
 جوالت بحد أقصى من البطولة. 4يدعم  المثال،سبيل 
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يل على سب التثبيت،هذا هو نفس اإلجراء الذي تحتاج اتباعه إذا احتجت في أي وقت إلى تغيير رمز 
زميل. المزيد حكم إذا حصلت على رمز تمت ترقيته أو كنت بحاجة إلى العمل على ملف دورة  المثال،

  .الحادي عشرعن ذلك في الفصل 

يرجى أن تضع في اعتبارك أن المطور يقوم بتحديث البرنامج بانتظام. يُنصح بشدة بتنزيل أحدث إصدار 
لحادي اانظر الفصل  بديلة،دائًما قبل بدء دورة جديدة باتباع هذا اإلجراء الدقيق. للحصول على طريقة 

  .عشر

 

  البرنامج واجهة: 2الفصل 

 

بشكل أساسي من القوائم المنسدلة واختصارات الرموز (قم بتمرير  "Swiss-Manager" تتكون واجهة
المؤشر فوق رمز للحصول على شرح) واختصارات لوحة المفاتيح. ستجد تفسيرات لكل هذه في 

تساعدك قائمة "الجولة" على التنقل خالل  الحالي،الفصول ذات الصلة في دليل المستخدم هذا. في الوقت 
  يةحالجوالت الدورة ال

  

  

 

أو األجهزة  Macوليس على أجهزة  ،Windowsفقط على نظام  Swiss-Manager: يعمل مالحظة
 النصائحانظر الملحق أ:  العقبة،اللوحية أو الهواتف المحمولة. لمعرفة كيفية التغلب على هذه 

 .مالحظاتو

إلدخال  F7 ،تزويجلل F6: تعلم كيفية استخدام اختصارات لوحة المفاتيح (على سبيل المثال مالحظة
لقائمة النتائج ، إلخ). سيوفر لك الكثير من الوقت. يمكنك العثور  F9للترتيب النهائي ،  F5 النتائج،

 .على هذه االختصارات بجوار كل عنصر في القوائم المنسدلة.
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 البداية: الثانيالقسم 

  : إنشاء بطولة جديدةالثالثالفصل 

  

 تشبه القائمة المنسدلة األولى الموجودة ضمن عالمة التبويب "ملف" القائمة المقابلة في أي برنامج

Windows يمكنك إنشاء ملف جديد أو فتح ملف محفوظ مسبقًا أو حفظ الملف الحالي أو تعيين  .آخر
   .أو حتى الخروج من البرنامج تفضيالت الطابعة

واسم الملف والمكان الذي  ستنشئها،نوع البطولة التي اختر وملف       بطولة جديدة  انقر فوق للبدء،
في مجلد  "Turniere" يكون المجلد المختار هو افتراضي،بشكل  .الحاسوب .ستحفظه فيه على جهازك

حدد عالمة التبويب "عام"  الملف،بعد حفظ  .ولكن يمكنك اختيار أي وجهة أخرى "،"المستندات
  :وستحصل على الصورة التالية

  

  

"). ريالسويس النظام" خيار( الفردية المفتوحة السويسرية البطوالت مع الفصل، سنتعامل هذا في
 .والتاسع الثامن الفصلين راجع والفرق،الشاملة وحسب  البطوالت لجميع
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-chess على االسم نفس سيظهر( االسم مثل األساسية، الدورة بيانات إدخال يمكنك ،هذه النافذة في

results.com، إلكتروني، بريد عنوان ،بواالصفحة  المنظم، هو من )،الملف تحميل اخترت إذا 

 تضمين أيًضا عليك يجب ،FIDE قبل من المصنفة للبطوالت بالنسبة( والحكام البطولة مدير وأسماء

 البدء وتواريخ الجوالت، وعدد الحدث، فيه يقام الذي والموقع والبلد )،بهم الخاصة FIDE معرفات

 لوماتالمع جميع الحالي الوقت في لديك يكن لم إذا حتى. ال أم البطولة تصنيف سيتم إذا وما واالنتهاء

  .ةالمفقود البيانات وملءهذه النافذة  إلى العودة دائًما يمكنك. للقلق داعي فال إلدخالها، تحتاجها التي

  

 الترتيب في الالعبين تصنيف كيفية حول الخيارات من العديد ستجد" العرض/  لترتيبا" عنوان تحت

 لى،األو الجولة أزواج إجراء بعد نشط غير سيكون الخيار هذا أن اعتبارك في ضع. التزويجو المبدئي

  .الصحيح الخيار اختيار بشأن حذًرا كن لذا

  ...".  الالعبين إدخال" الحوار مربع يفتح "،موافق" فوق الضغطو االنتهاء بمجرد

  

 إلى وانتقلالنافذة هذه  فأغلق ،”Swiss-Manager" فيها تستخدم التي األولى المرة هي هذه كانت إذا

 .صنيفقوائم الت تحميل: الخامس الفصل

 يف. البطولة تاريخ جدول في للدخول جيدة لحظة هذه تكون قد قدًما، المضي قبل ذلك، إلى باإلضافة
  والتاريخالوقت  أدخل       ادخال التبويب عالمة حدد الرئيسية، النافذة

  

  

 .الثالث عشر الفصل انظر عمرية"،مجموعات " شرح على للحصول

 محاولة يمكنك بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على الملف حفظ وتم قبل من مماثلة دورة بتنظيم قمت إذا
 بيانات،ال جميع ملء وسيتم" فتح" على وانقر المناسب، الملف حدد". الدورة بيانات نسخ" فوق النقر
 .المث والوقت التاريخك ر ما يجب تغييرهتغيي هو فعله عليك ما كل. التعادل كسر ذلك في بما
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 ههذ في". تحديث" فوق والنقر واحد مربع ملء أو اآلخر تلو واحًدا جولة كل ووقت تاريخ إدخال يمكنك
 أو الخاطفة/  السريعة للبطوالت جًدا مفيد. (مربع كل إلى أدخلتها التي البيانات نسخ سيتم الحالة،

 إدخال        إدخال ثم" موافق" فوق انقر االنتهاء، بمجرد.) المحدد الزمني الجدول ذات العادية الدورات
 .... الالعبين

  الفصل الرابع: إدخال بيانات الالعب

  

 التي فالتصني قوائم من بيانات ستظهر العلوي، الجزء في. جزأين إلى يفتح الذي الحوار مربع ينقسم
 ملف في أدخلتهمو بالفعل حددتهم الذين الالعبين السفلي، الجزء وفي ببحثك، تتعلق والتي بتنزيلها قمت

 لذينا ولالعبين البطولة بداية قبل الالعبين لدخول التالية اإلجراءات استخدام يمكن. بك الخاص الدورة
  .بالفعل بدئها بمجرد االنضمام في يرغبون

 صنيفالت قائمة في المدرجين الالعبين) أ

 بياناتهم، دخالإل طريقتان هناك ،امسبقً  تحميلهاب قمت التي صنيفالت قائمة في المدرجين لالعبين بالنسبة
 يسار أسفل" الكود أو االسم" مربع في منه جزء أو اسمه إدخال يمكنك. الدولي عرفتال رقم أو باالسم
 اختيار ويمكنك الصلة ذات االقتراحات جميع البرنامج لك سيعرض]. Enter[ على والضغط الشاشة
 ].موافق[ على واضغط االسم بتمييز قم أو المشغل على مزدوًجا نقًرا انقر. عنه تبحث الذي الالعب

 فقط يستأت تظهر التي االقتراحات فإن الالتينية، األبجدية استخدام بدون العب اسم كتبت إذا أنه الحظ
 ،FIDE فيعرت رقم أو الوطني الالعب رقم تعرف كنت إذا ذلك، من بدالً . الوطنية صنيفالت قائمة من

 في. منطقةال نفس في) االسم تهجئة من متأكًدا تكون ال عندما خاص بشكل مفيد( للبحث استخدامه فيمكنك
. FIDE لمعرفات" f" الحرف أو الوطنية للمعرفات" i" بحرف مسبوقًا الرقم يكون أن يجب الحالة، هذه
  :التالية النتائج على فستحصل ،f7902972 ”" بكتابة قمت إذا المثال، سبيل على

  

  

  

  التصنيف قائمة في المدرجين غير الالعبون) ب

 الحوار، مربع نفس في. يدويًا الدورة ملف إلى التصنيف قائمة في المدرجين غير الالعبين إضافة يمكن
 حةلو باستخدام المربعات عبر التنقل يمكنك. تحتاجها التي البيانات جميع وامأل" يدوي ادخال" حدد

  .الفأرة أو المفاتيح

 قائمة" FIDE" يمثل ،" قائمة" العنوان أسفل اليسار، على الموجود األول العمود أن الحظ: مالحظة
" FIDB" و" FIDR" و ،الكالسيكي الشطرنج في العبلـ Elo ترتيب تُظهر والتي ، FIDE تصنيف
 هذا في األخرى االختصارات تشير. التوالي على الخاطف  الشطرنج و سريعال الشطرنج يمثالن
 .الوطنية التصنيف قوائم إلى العمود
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 والبيانات التصنيفات تحديث) ج

 من يركث في ستحتاج دورة، إجراء عند. البيانات من مختلفة أنواًعا تشمل المختلفة، التصنيف قوائم
 elo نيفتص مثل التصنيف، قوائم من مختلفتين قائمتين من الالعبين بيانات بين الجمع إلى األحيان
 في ذلك، عدب. تحتاجهما اللتين القائمتين كلتا تحميلب قيامك من أوالً  تأكد بذلك، للقيام. والدولي الوطني

/ لتقييما تحديث" فوق انقر المنسدلة القائمة وفي" خاص" التبويب عالمة حدد الرئيسية، البرنامج نافذة
  ".البيانات

  

  

  

 لفصلا انظر( الدورة ملف في بالفعل هاتأدخل التي الالعب بيانات جميع بتحديث نقومالنافذة ه هذفي 
 والحقول منها التحديث تريد التي والقائمة )،#" = keyالرقم الدولي(" الثاني النقطي الرمز حدد). الرابع

 فيجب بك، ةالخاص الوطني الترتيب قائمة باستخدام العبين بتسجيل قمت إذا المثال، سبيل على. المناسبة
 تيبالتر قائمة كانت إذا خاصةً  الترتيب، بهذا بذلك بالقيام يُنصح. (FIDE تصنيف قائمة تحديد اآلن عليك

 استبدال فسيتم "،االسم" مربع بتحديد قمت إذا.) الالتينية األبجدية في موجودة غير بك الخاصة الوطنية
 ذي Elo ترتيب" Elo international" مربع سيضيف ،FIDE في المسجلة باألسماء الالعبين أسماء

 إدخالهم مت الذين الالعبين عدد إلى السفلية اليمنى الزاوية في" العدد" بجوار يظهر الذي الرقم يشير
 .الملف في بالفعل
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 عطيكي سوف. المختلفة الخيارات وتجربة" االختبار بدء" فوق النقر في تتردد ال. ذلك إلى وما الصلة

Swiss-Manager ماعند. بعد تغييرات بأي يقوم لن لكنه به، سيقوم الذي التحديث على عامة نظرة 

 وانقر يظهر الذي txt. ملف وأغلق ثوان، بضع وانتظر "،التحديث بدء" حدد تريده، مما متأكًدا تكون

 إجراء نالمستحس فمن الالتينية، باألبجدية الالعبين أسماء تعيين تريد ال كنت إذا حتى". (إنهاء" فوق

 الالعب مع يتوافق FIDE معرف أن من التحقق يمكنك الطريقة وبهذه". االسم" مربع تحديد مع االختبار

  .)التحديثوقم ب "االسم" مربع تحديد بإلغاء قم ثم. الصحيح

 

 دق. التصنيف قائمة في أكثر أو واحد العب على العثور يتم لم أنه يذكر txt. ملف أن أحيانًا ستالحظ
 تحتاج الحالة، هذه في. الوطنية القائمة في الالعبين لهؤالء FIDE معرف تضمين يتم لم إذا هذا، يحدث

 إما فيمكنك ،FIDE الرقم الدولي الالعب لدى يكن لم إذا). بذلك القيام كيفية أدناه انظر( يدويًا إضافته إلى

  .يدويًا البيانات بقية تحديث أو واحد إصدار بك الخاص التصنيف مسؤول من تطلب أن

 

 الالعبين بيانات إدارة) د

 حدد. ودةالمفق المعلومات بعض ملء المثال، سبيل على بياناتهم، إدارة إلى تحتاج قد الالعبين، إدخال بعد

 ينالعب إدخال يمكنك ال هنا. السابقة للنافذة مشابهة نافذة على نحصل...  الالعبين تحديث←  إدخال

 خدامباست خاناتال عبر التنقل يمكنك أخرى، مرة. الشاشة بملء البيانات جميع رؤية يمكنك ولكن جدد،

 أن كنيم. العمود لذلك وفقًا الالعبين فرز فسيتم عنوان، أي على ضغطت إذا. فارةال أو المفاتيح لوحة

 لبطولةا في سنًا األكبر أو األصغر الالعب من التحقق إلى تحتاج عندما للغاية مفيدة الوظيفة هذه تكون

 ينالذ الالعبين حذف أيًضا يمكنك. ذلك إلى وما إحصائيات إجراء إلى تحتاج عندما خاصة، جوائز لمنح

  .مطلقًا يحضروا لم ولكنهم سجلوا،

 

 مالحظة إضافة يمكنك "،المجموعة" عمود في. العمرية لفئتهم وفقًا الالعبين فرز يتم" النوع" العمود في

 الفصل انظر( تحتاجها فئة أي في لتقسيمها) الالتينية األبجدية استخدام األفضل من( اختيارك من قصيرة

  ).الميزات هذه من االستفادة كيفية حول عشرالثالث 

  

  

 تحديث دون النافذة إغالق فسيتم إنهاء"،" إلى مباشرة لتوانتق" التحديث بدء" فوق النقر نسيت إذا
 .حذًرا كن لذا القائمة،

 !مباراته خسر لو حتى األقل، على واحدة مرة آخر العب معتزويجه  تمت العب بحذف أبًدا تقم ال

عملية القيام ب قبل ذلك، بعد أو األولى الجولة قبل البطولة، ملف في جدد العبين بإدخال تقوم عندما
 إلى لجددا الالعبين إضافة فسيتم الخطوة، هذه فاتتك إذا. البدايةقائمة  ترتيبيجب إعادة  التزويج،

 ائمةق←  إدخال إلعادة ترتيب قائمة البداية اذهب الى .خاطئ تزويج عنه ينتج مما الترتيب، أسفل

 ".موافق" علىضغط وا المنتجع بداية ترتيب
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  صنيفقوائم الت تنزيلالفصل الخامس: 

قائمة التصنيف هي أساًسا قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات المفيدة عن المشاركين التي 
وما إلى ذلك. هناك  Kمثل االسم وتاريخ الميالد والتصنيف والنادي وعامل  البطولة،تحتاجها لتشغيل 
من أجل  المجموع،(ثالثة في  FIDEأنشئت بواسطة االتحاد الدولي تلك التي  التصنيف،نوعان من قوائم 

 والسريع والخاطف) وتلك التي تم إنشاؤها بواسطة االتحادات الوطنية. الحظ أنه لتنزيل لكالسيكياللعب ا
  تحتاج إلى اتصال باإلنترنت. منها،أي 

  

 FIDE الدولي تصنيفالقائمة  تحميلأ) 

" ومن قييمحدد "قوائم الت الرئيسية، Swiss-Managerفي نافذة  ،FIDE الدولي تصنيفالقائمة  لتحميل
  " واختر القائمة التي تحتاجها.الدولية  قائمةال"تحديث حدد القائمة المنسدلة 

  

  

صالحية البيانات" وأدخل مالحظة قصيرة عن الفترة الزمنية التي  3انتقل إلى الحقل " تفتح،النافذة التي  
بدء االستيراد". بعد بضع إعلى " اضغط) وJune 2021 المثال،تكون القائمة صالحة لها (على سبيل 

  وانقر على "موافق". txt. أغلق ملف .txtيظهر ملف . ثواٍن،

 ةلطريقمالحظات والملحق أ: النصائح فراجع  التالية،إذا تلقيت رسالة خطأ أثناء أي من الخطوات 
 أخرى.
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 ب) استيراد قائمة تصنيف وطنية

الرئيسية وتحقق مما إذا كان اتحادك مدرًجا  Swiss-Managerحدد "قوائم التصنيف" في نافذة  للبدء،
نيف تصالفإن اإلجراء الذي يجب اتباعه مماثل لتنزيل قائمة  كذلك،في القائمة المنسدلة. إذا كان األمر 

FIDE ن تحقق م بدء،فأنت بحاجة إلى تنزيل القائمة يدويًا. بادئ ذي  القائمة،. إذا لم يظهر اتحادك في
يمكنك استخدامه واسأل عما إذا كانت القائمة تأتي في  رابط الذياالتحاد الخاص بك للحصول على 

. يجب أن يتمكن مسؤول التصنيف في اتحادك أو أي حكم في بلدك قام بذلك من قبل Unicodeإصدار 
حدد "قوائم التصنيف" ومن  الرئيسية، Swiss-Managerفي نافذة  ذلك،جابة على كال السؤالين. بعد إل

  القائمة المنسدلة "استيراد قوائم التصنيف" وحدد عالمة التبويب "استيراد قوائم التقييم"

  

  

إذا لزم  ،Unicodeحدد المربع الموجود في الزاوية اليسرى العليا إلصدار  يفتح،الحوار الذي  نافذةفي 
" (قد تحتاج إلى التمرير ألعلى تقييم مخلي حدد قائمة التصنيف" حدد " 1األمر. في القائمة المنسدلة "

. احذف محتويات Unicode" إذا قمت بتحديد ADD11 Additional Rating Listللعثور عليها) أو "
الرابط  وألصق" وانسخ FIDE ،AUT ،GER the URL) حدد ملف استيراد قائمة التصنيف لـ 2المربع "

التصنيف الخاص بك. أدخل مالحظة قصيرة عن الفترة الزمنية التي تكون  سؤولالذي أعطاك إياه م
يظهر  ثانيتين،تيراد". بعد ) وانقر على "بدء االسApril 2020 المثال،القائمة صالحة لها (على سبيل 

  وانقر على "موافق". txt. أغلق ملف .txtملف .

  

ر فسيتم إغالق مربع الحوا "،الستيراد" وانتقلت مباشرة إلى "موافقفوق "بدء ا الضغطإذا تخطيت 
 لذا كن حذًرا. القائمة، تحميلبدون 
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 ج) إدارة قوائم التصنيف

ى يمكنك رؤية القوائم التي تم تنزيلها عل التصنيف،استيراد قوائم ← من خالل تحديد قوائم التصنيف 
وتاريخ حفظ كل قائمة وعدد الالعبين المسجلين فيها. الحظ أن أي قائمة  بك،جهاز الكمبيوتر الخاص 

 FIDE الكالسيكيف تحل قائمة التصني المثال،على سبيل  الصلة،جديدة تحل محل القائمة األقدم ذات 
وما إلى ذلك. في  تحميلهابالسابقة التي قمت  FIDE الكالسيكيمحل قائمة التصنيف  2021 لبريللشهر 

ليس ضروريًا) أو قم بإلغاء  الواقع،في  و،يمكنك أيًضا حذف قائمة (غير مستحسن  هذا،مربع الحوار 
  تحديد القائمة التي ال ترغب في استخدامها عند إدخال الالعبين (أيًضا غير مستحسن).

  

  عمليات التزويج :السادسالفصل 

  

  

  عملية التزويجأ) 

، ئمة البدايةقاترتيب قم بقم بتحديث بياناتهم من قائمة تصنيف أخرى و الالعبين، ادخالعندما تنتهي من 
أزواج الكمبيوتر. إذا كنت قد سحبت قرعة للون الالعب ←  االزواجحدد  الرئيسية،في نافذة البرنامج 

  "موافق". مثال تفعل شيئًا وانقر على "ابدأ"  لذلك،المناسب. خالفًا  اللونفيمكنك اختيار  األول،المصنف 

 

  

ر فسيتم إغالق مربع الحوا "،فوق "بدء االستيراد" وانتقلت مباشرة إلى "موافق الضغطإذا تخطيت 
 لذا كن حذًرا. القائمة، تحميلبدون 

ولكن يجب أن يكون الحكم دائًما قادًرا على التحقق  للغاية،أداة مفيدة هو  Swiss-Managerتذكر: 
أو لماذا يلعب  بمع الالعب  أالالعب  تزويج. إذا سألك أحدهم لماذا تم عملية التزويجيدويًا من 

 " ليست إجابة صحيحة!قام بهذا التزويج"ألن البرنامج  التوالي،بالقطع السوداء مرتين على 
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 ب) إدخال النتائج

 ل النتائج ....اأدخ→  ادخالحدد  النتائج،إلدخال 

 يح.فاستخدم لوحة المفات أسرع،على النتيجة. إذا كنت تريد أن تعمل بشكل  واضغطالخانة المناسبة حدد 

  ،" 0F: 1F" لـ "1F: 0F”، "5" لـ "4" ،”1: 0" لـ "3" ،”2/  1-2/  1" لـ "2" ،”0: 1" لـ "1"

الجدول وحدد نتيجة  يمكنك إما االختيار ،ما"لتخطي السطر. إذا قمت بخطأ  0و"  " 0F: 0Fلـ" “ 6 " 
 فحدد تبقى،أو انقر على "فارغة" لعدم وجود نتيجة. إذا أدخلت بعض النتائج وأردت رؤية ما  أخرى،

 "مفقود". يعرض خيار "الكل" جميع الجداول مرة أخرى.

إذا كنت بحاجة  المثال،على سبيل  الجوالت،" للتنقل خالل Rd + 1" و "Rd-1يمكنك استخدام خياري "
 ،FIDEضع في اعتبارك أنه بالنسبة للبطوالت المصنفة من قبل  ذلك،إلى تصحيح نتيجة قديمة. ومع 
  ).FIDE C.04.2 / D.8هناك بعض القيود (انظر كتيب 

  

 

  

  " للخروج من هذه النافذةغالقانقر فوق "إ االنتهاء،عند 

  

 اليدوي التزويجج) 

ان فهناك طريقت البرنامج، قام بهاالتي  التزويج ليةإلى تغيير عم األسباب،ألي سبب من  احتجت،إذا 
  اعتماًدا على ما إذا كنت قد قمت بها بالفعل. بذلك،للقيام 

  

i (على سبيل المثال ، يظهر العب جديد التزويج ) إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات بعد إجراء عمليات
... إضافة العب جديد لألزواج    االزواج) ، فحدد فاز بالغياب بالالعب الذيتزويجه وتحتاج إلى 

 ات ادخال        تعيين بيان"يمكن دائًما إقران الالعبين / الفرق يدويًا" ( تفعيل خيارمالحظة: تأكد من 
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لم يتم  سار ، الالعبين الذينفي النافذة التي عند فتحه ، سترى قائمة باألزواج التي تم إجراؤها ، وعلى الي
  في هذه الجولة.تزويجهم 

  

  

  

بسجل  مرتبًطا ها،ب حدد العبين اثنين من العمود األيسر وستحصل على اقتراح لأللوان التي سيلعبون
له اجعالعب (" تعفيج" بجوار الخيار الذي تفضله. يمكنك أيًضا ازوافوق " اضغطوالبديل.  ألوانهم،

  في النافذة الرئيسية.  ،راحةإعطاء الالعب ← االزواجوالذي يمكن إجراؤه أيًضا عن طريق  )،"راحة

لغاء احدد الزوج ثم انقر فوق "تغيير اللون". إذا نقرت على " بالفعل،لتغيير ألوان زوج تم تعيينه 
ا تغيير كنك أيضً فسيتم إضافة الالعبين إلى الالعبين الموجودين في العمود األيسر. يم "،األزواج الحالي

  ".1-" أو "صف 1فوق "صف +  الضغطترتيب األزواج عن طريق تحديد زوج ثم 

 

  

 

 اجزوا←  جزوااألحدد  الالعبين،بقية  تزويجقبل  مسبقًا،ب) إذا كنت ترغب في إعداد بعض األزواج 
لذلك  آلن،ايتمثل االختالف الرئيسي عن النافذة السابقة في أنه لم تتم مطابقة أي شخص حتى  يدوي ...

 يظهر الالعبون جميعًا في العمود األيسر. تظل جميع الوظائف األخرى كما هي.

  ".موافقعلى " وانقرالبداية إعادة ترتيب قائمة ←  ادخالحدد  التغييرات،عند االنتهاء من إجراء 

 

 تظهر بجوار كلالتي يدويًا بواسطة عالمة نجمية  تالتي تم زواجيمكن التعرف على عمليات اال
 .في نافذة البرنامج الرئيسية ،االزواج→ وائم قعند اختيار  ها،من
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 د) استبعاد الالعبين

استبعاد العب ... وانقر →  ألزواجافحدد  أكثر،إذا كنت بحاجة إلى استبعاد العب من جولة واحدة أو 
دد ح الالعب بها أويتم تزويج قم بإلغاء تحديد الجوالت التي ال  المنبثق،على اسمه. في مربع الحوار 

  الجوالت " وانقر فوق "موافق".باقي "استبعاد 

  

  

 

فيمكنك اتباع نفس الخطوات.  سابقًا،منها  مفي جولة تم استبعاده ينإذا كنت تريد إعادة إدخال العب
 الالعب ... وحدد اسمهم. تنشيط←  االزواجحدد  ذلك،بخالف 

 تنشيطه،العب أو إعادة الى الوراء الستبعاد ثم احتجت إلى العودة  الزواجإذا قمت بإجراء عمليات ا
 "،"جولة انقر فوق الرئيسية،في نافذة البرنامج  المشكلة،على هذه  للتغلبذالك، ه ال يمكنك فستالحظ أن

← ازواج الكمبيوتر " ← االزواجوحدد " )،" إذا لم تبدأ الدورة بعد0وحدد الجولة التي انتهت للتو (أو "
ستالحظ انه يمكنك استبعاد او تنشيط " االزواجوحدد "اترك هذه النافذة مفتوحة  موافق،← موافق 

  .الالعبين

  

 مراقبة االزواجهـ) 

مت ت زواجيجب أن يكون الحكم دائًما قادًرا على التحقق من أن عمليات اال الفصل،كما ذكر في بداية هذا 
 األلوان،وسجل  السابقة،ج الجوالت بشكل صحيح. يقدم البرنامج جميع المعلومات المطلوبة عن أزوا

 وما إلى ذلك. واالستثناءات)، floats( الالعبين الذين تغيرت مجموعاتهم

ي النافذة . فاختبار االزواج قائمة→ حدد قوائم  الرئيسية،في نافذة البرنامج  الكاملة،للوصول إلى القائمة 
". SNoيتم فرز الالعب وفقًا للترتيب المؤقت للجولة التي انتهت للتو. في العمود المسمى " تفتح،التي 

متبوًعا باسمهم وعدد النقاط الحالي. قم بالتمرير ألسفل لرؤية  بهم،الخاص  البدايةيمكنك رؤية رقم 
  وسيلة اإليضاح الكاملة.

 ما ولةجالدورة تسمح بنصف نقطة لالعبين الذين أبلغوا أنهم يريدون استبعادهم من قوانين إذا كانت 
انتقل إلى عالمة التبويب "أخر" وحدد المربع  ...،تعيين بيانات البطولة ← فحدد إدخال  مسبقًا،

اتبع الخطوة  ذلك،. بعد ثم انقر على موافق افتراضي] " 0/ الفرق المستبعدة [ ينالالعبيجة "أدخل نت
أولئك الذين انسحبوا من  إدخال النتائج ... سيظهر أيًضا← أعاله الستبعاد الالعب وحدد اإلدخال 

 البطولة في القائمة. أدخل النتيجة المناسبة لكل واحد
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  التعادل كسرالفصل السابع: 

 

تعيين بيانات  ←حدد اإلدخال الرئيسية،في نافذة البرنامج  لدورة،االتعادل  الختيار أنظمة كسر
  التعادل. حسم ←البطولة

  

  

  

  التي يوفرها البرنامج.  أنظمة كسر التعادلتظهر جميع  تفتح،في النصف العلوي من النافذة التي 

كل مرة  ترتيب األولوية (في التي تم تحديدها حاليًا بواسطة لكسر التعادأنظمة في النصف السفلي تظهر 
 استخدامها؛التي يمكنك  لكسر التعادأنظمة  Swiss Managerيقترح  جديدة،تبدأ فيها العمل على دورة 

  أو حذفها والبدء من جديد). تعديلهاأو  هي،يمكنك االحتفاظ بها كما 

في العمود األخير يتم سرد خصوم كل العب من الجوالت السابقة حسب العدد وليس بترتيب الجولة. 
 وليس رقم التصنيف. )،(العمود األولترتيب الالعب  هورقم كن حذًرا ألن هذا 
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قابلة  ،Buchholzمثل  الروابط،انقر فوقه في النصف العلوي من الشاشة. بعض  التعادل،لتحديد كسر 
 حيث يمكنك ضبط اإلعدادات المناسبة. جديدة،وستظهر نافذة  عديلللت

  

 

  

تي ال كسر التعادلفي النصف السفلي من الشاشة. سيظل ظهور كسر التعادل  سيظهر االنتهاء،عند 
بينما ال يظهر اآلخرون.  أخرى،لذا يمكنك تحديدها مرة  العلوي،في النصف  االعداداتتحتوي على 

فيجب عليك  ،”Buchholz cut-1" و "Buchholzإذا كنت بحاجة إلى إدخال " المثال،على سبيل  لذلك،
 مختلفة. اعداداتولكن مع  مرتين، Buchholz تحديد

 أو ترتيب أولويته. اعداداتهيمكنك النقر فوق فاصل التعادل المحدد بالفعل إلزالته أو تغيير 
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حديد فيمكنك ت )،تدير دورة تستخدم كسر التعادل غير المتضمن في القائمة (مثل سحب القرعةإذا كنت 
 النافذة،أغلق هذه  ذلك،] "فاصل التعادل. بعد 5"اإلدخال اليدوي في ترتيب الحقول. في حوار الالعب [

 عادلوا،تلذين " اضبط ترتيب الالعبين اترتيب معدلتحديث الالعبين ... وفي العمود "← وحدد اإلدخال 

يمكنك استخدام فواصل  وبالمثل،" للثاني وما إلى ذلك. 2و " األولى،" للواحدة 1على سبيل المثال "
]" وإضافة نقاط إضافية في 42]" و "النقاط (نقاط اللعبة + نقاط التأهل) [43التعادل "نقاط المباراة [

  تحديث الالعبين ...).← " (إدخال إضافة نقاطالعمود "

 

 الشاملةالفردية : البطوالت 8 الفصل

 

" لدورينظام اواختيار " دسشاملة باتباع العملية الموضحة في الفصل الساالفردية يمكن إنشاء بطوالت 

  بدالً من "النظام السويسري".

  

  

 

  

في  كما هو موضح الالعبين،يكون ترتيب البداية لالعبين عشوائيًا. أدخل بيانات  ،لشاملةافي بطولة 
  أزواج الكمبيوتر ...←  االزواجدد حو السابقة،الفصول 

خاصة إذا كان بعض  شاملة،هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تحويل بطولة سويسرية إلى دورة 
ر نوع تغيي←  خاصحدد  الرئيسية،في نافذة البرنامج  الحالة،الالعبين مسجلين بالفعل. في هذه 

 يمكن عمل العكس كذالك)". (موافق" و "موافقانقر فوق " ،لبطولةا
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أو حدد الخيار الثاني ودع  القرعة،إذا كنت قد سحبت  "،إدخال الالعبين حسب" وفقًا لـ "ترتيبحدد "ال
Swiss-Manager  يقوم بذلك نيابةً عنك. يمكنك أيًضا تعديل الترتيب الذي يتم إدخال الالعبين به

" أسفل في ترتيب االدخال عرضاتحديث الالعبين ... وحدد المربع "← لمطابقة الرسم. حدد إدخال 
 اء،النتها" إلجراء التغييرات المناسبة. عند التاليتبديل ب" و "السابقتبديل بالشاشة. استخدم الزرين "

على الفور  Swiss-Managerالكمبيوتر ... وانقر على "موافق". يقوم  زواجا←  ألزواجاارجع إلى 
  لجوالت وكل ما عليك فعله اآلن هو إدخال النتائج.ا أزواج لجميعبعمل 

 

 ،”.. .... عيين بيانات بطولةت←  ادخالفي النافذة " أكثر،بالنسبة للبطوالت ذات الجوالت المزدوجة أو 
سيظهر  ...،الكمبيوتر زواجا←  ألزواجا ". عند تحديداإلعادة (مزدوج الجولة)" فيالمناسب أدخل عدد 

 حيث يمكنك اختيار ترتيب الجوالت. جديد،خيار 

 

  

سيتم تحديده تلقائيًا من خالل عدد  ،لن تحتاج إلى إدخال عدد الجوالت البطولة الشاملةمالحظة: في 
 المشاركين.

دالً من " باعدادات يدويةفحدد " تلقائيًا،التي تم إنشاؤها  التزويجات إذا احتجت لسبب ما إلى تغيير
 ".تقابالت الدوري العادي"
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لى عحاالت كسر التعادل، يمكن العثور على بعض االختالفات الطفيفة مع البطوالت السويسرية في 
  تمت إضافة نظام كويا إلى القائمة. ذلك،. بدالً من شاملةالفي بطولة  بوخولزال معنى لـ المثال،سبيل 

 

 الفريق حسب بطوالتال: 9الفصل 

 

أو  "للفرق  ينظام السويسر... وحدد "بطولة جديدة  ←ملف انتقل أوالً إلى  ،بطولة حسب الفرقإلنشاء 
  لفرق".نظام الدوري ل"

 

حيث البيانات اإلضافية التي تحتاج إلى إدخالها هي عدد  المعتادة،البطولة ..." تعين بيانات تفتح نافذة "
األولى من عة الرقللفريق المعفى ولون  الجولةا ونقاطباراة المونقاط  ،تتم عملية التزويج، وكيفية الرقعات

 "الفريق المضيف".

  

 

فإن االختالفات في إدارة البطوالت  ،بطوالت الشاملةكما هو الحال مع بطوالت النظام السويسري 
يركز هذا الفصل بشكل أساسي على بطوالت الفرق  للتزويج وكسر التعادل،خاصة بالنسبة  طفيفة،

 في ظل النظام السويسري.
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 المناسبة. العداداتالتعادل" إلجراء ا حسمانقر فوق عالمة التبويب " ذلك،بعد 

  

  

 

  "موافق"ثم حدد عالمة التبويب "عام" وانقر على 

 

 الفرق ادخالأ) 

حيث يمكنك إدخال أسماء الفرق التي تشارك في البطولة (يمكنك أيًضا  "،حوار الفرقمربع تفتح نافذة "
والذي  األول،إدخال الفرق ...). أدخل الفرق في العمود ← الوصول إليها عن طريق تحديد اإلدخال 

 االسمفسيتم أيًضا ملء العمود المسمى " أخرى،يسمى "الفريق". إذا خرجت من هذه النافذة ودخلت مرة 
  ابقة العمود األول. هذه هي الطريقة التي ستظهر بها الفرق في القوائم المختلفة." لمط مختصر

 

 الالعبين ادخالب) 

تفتح نافذة "إدخال العبين جدد من قائمة  "،بمجرد االنتهاء من دخول الفرق والنقر فوق "موافق
إدخال الالعبين .... في هذه النافذة ← والتي يمكن الوصول إليها أيًضا عن طريق اإلدخال  "،التصنيف

. هناك اختالفان 4تماًما كما هو موضح في الفصل  يدويًا،يمكنك إدخال الالعبين من قائمة التصنيف أو 
 بالرغم من ذلك: رئيسيان،

الشاشة.  العليا من سرىفي الزاوية الي قائمة التيالتحتاج إلى تحديد فريقه من  العبًا،قبل أن تدخل  أوالً،
 ولكن لن يتم تعيينهم لفريق معين. المجموعة،سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إضافة الالعبين إلى إجمالي 

  ستحتاج إلى حذفها وإعادة إدخالها. الحالة،في هذه 

يين ة إلى تعفأنت بحاج المباراة،البطولة وترتيبها يعتمدان على نقاط  عملية تزويجهام: إذا كانت أ
 ]" كأول فاصل التعادل الذي سيتم استخدامه13للخسائر] [ 0 للتعادالت، 1 للفوز، 2"نقاط المباراة [

 لبرنامج ال يعتبره بشكل افتراضي!ا

إذا احتجت بعد الخروج من هذه النافذة إلى إعادة فتحها وإجراء تغييرات على أسماء الفرق التي تم 
 فتأكد من ضبط العمود الثاني يدويًا أيًضا. لن يحدث ذلك بشكل تلقائي. بالفعل،إدخالها 
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 لترتيب،ا. لتغيير هذا تيب الرقعيتم حسب تراالختالف الثاني هو أن الترتيب الذي يتم إدخال الالعبين 
  ".رقعةيمكنك إجراء التعديالت المناسبة في العمود "

 

 ب الفرقيرتتج) 

انقر  دويًا،ييتم فرزها أبجديًا. لفرزها  افتراضي،هناك خيارات مختلفة لتحديد رتبة البداية للفرق. بشكل 
تبديل " " وتبديل بالسابق"فوق فريق في نافذة "حوار للفرق" وحركه ألعلى أو ألسفل باستخدام أزرار 

 ".عشوائي. يمكنك حتى اختيار رسم ترتيب البداية عشوائيًا على ""بالتالي

  العبين).  5من  4الالعبين المختارين (على سبيل المثال خيار آخر هو تقييم متوسط 

" لكل مجموعة" (باألبجدية الالتينية) في العمود المسمى "Xأدخل " ،”العبون ...← "مقدمة في نافذة 
 x ندهمعأخر وحدد "الالعبون  ←بطولة تعيين بيانات  ← ادخالالعب سيتم احتسابه بالمتوسط. ثم حدد 

  المجموعة ". في حقل

  

  

 

ب عليك ، يجفي حالة التعادلالالعبين إلى أقرب رقم صحيح.  معدل التصنيفمالحظة: سيتم تقريب 
 يدويًا. عدل التصنيفحساب الم
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 د) إدخال النتائج

القيام ق أو استبعاد الفروكذألك  الفردية،الفرق هو نفسه بالنسبة للبطوالت  حسب لبطوالتتزويج لإجراء 
عليك اآلن إدخال نوعين من النتائج: للفريق  الفردية،على عكس البطوالت  ذلك،يدوي. ومع بتزويج 

 .حسب كل الطاولةبأكمله وعن 

  النتائج .... أدخال ←حدد ادخال 

 

"الفرق". أدخل نتيجة الفريق بأكمله في كل مباراة. الحظ أنك تحتاج فقط إلى إدخال  انقر على الخانة
 ا،منتيجة الفريق األول وسيتم ملء اآلخر تلقائيًا. إذا كنت بحاجة إلى تغيير نتيجة الفريق الثاني لسبب 

) 0-4 المثال،حدد النتيجة (على سبيل  ،(انسحاب)بللفوز بالغيا ". بالنسبة2فحدد الرمز النقطي "الفريق 
). يمكنك أيًضا التنقل بين الجوالت أو حذف س 0 س:4تصبح اآلن  )0-4(الخانة المناسبة  ثم انقر فوق

  نتيجة تم إدخالها بشكل خاطئ أو تغيير ألوان المباراة.

  

  

 

 زواجالاللجولة التالية (انقر فوق "موافق" ثم عمليات  التزويجيمكنك متابعة عمليات  االنتهاء،بمجرد 
  اضبط المفتاح على "العبين". األخير،. لالختيار طاولة...) أو تعيين النتائج لكل  الكمبيوتر ازواج

 لكنه األكثر أمانًا للمستخدمين غير المتمرسين. فريًدا،اإلجراء التالي ليس 

الفريق".  / ينالالعب ة لجي"أدخل نت شاشتك،السفلية من  اليمنىالموجود في الزاوية  لركنانتبه إلى ا
 ستختلف النتائج. موقعها،اعتماًدا على 

 هناك كان ذاإ. الالعبين االولي ترتيب على جولة لكل الفريق تشكيلة تعيين يتم افتراضي، بشكل
 لىع تحميلهم قبل ولكن ،التزويج عمليات إجراء بمجرد حذفه، األفضل فمن احتياطيون، العبون

chess results.com، إلى التبديل وتعيين ...، النتائج إدخال←  اإلدخال تحديد طريق عن 
 ".حذف"  على والنقر" الالعبين"
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 أسماء هرتظ أن يجب حيثتجد خانات فارغة  فسوف ،ولي لالعبيناال الترتيب بإزالة قمت أنك بافتراض
 نم زوًجا حدد. الشاشة من السفلى اليمنى الزاوية في" ألزواجا" فوق انقرلمال هذه الفارغات  .الالعبين

 أو) 1 الفريق" (المضيف" الفريق مع للعب تسجيلهم تم الذين بالالعبين قائمة اليمين على وستظهر الفرق
  ". 2 الفريق" فوق بالنقر قمت إذا المنافسين،

 بونالالع←  المقدمة إلى فانتقل موجوًدا، يكون أن يجب ولكن القائمة في مدرًجا الالعبين أحد يكن لم إذا
 المساحة في اسمه وسيظهر العب على انقر. الفصل هذا في سابقًا موضح هو كما بياناتهم وأضف... 
 تحديد ىإل وانتقل األخرى الشطرنج ألواح مع تابع". المضيف" الفريق في األول الالعب إلى تشير التي

 سولي الشطرنج، ترتيب أي( بالفعل أدخلتهم الذين الالعبين على تغييرات إلجراء. 2 الفريق تكوين
" لىع وانقر اسًما حدد )،. "..الالعبون←  مقدمة" الحوار مربع في إال البيانات تغيير يمكن ال البيانات؛

 الالعبين جميع نقل وسيتم واستبداله، الالعب إزالة سيتم الحالة هذه وفي ،" متقدم العب" أو" خروج
  .جديد من والبدء" الكل إزالة" فوق النقر حتى يمكنك. أعلى مستوى إلى التاليين

  

  

 

 الموجودة الرسالة والحظ الشطرنج ألواح خالل من النتائج حدد". موافق" فوق انقر االنتهاء، بمجرد
 .الفريق إجماليات تطابق الشطرنج نتائج أن إلى مشيرة موافق"،" إلى تتغير والتي الشاشة أعلى
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 نتيجة يضتخف سيتم ،المقابلة بالغياب يخسر العب لكل بالنسبة أنه على تنص البطولة لوائح كانت إذا

 عالمة ،”... تعيين بيانات البطولة" نافذة في الصلة ذي المربع تحديد يمكنك نقطة، نصف بمقدار الفريق

 )،11 الفصل راجع( الدورة ملف بتحميل قم ،طاولة لكل النتائج جميع إدخال بمجرد". أخرى" التبويب

 النتائج جميع لديك يكن لم إذا" (العبين" على المفتاح ضبط استمرار مع ذلك، في ترغب كنت إذا

 نتائج ستظهر الطريقة بهذه"). الفرق" على التبديل ضبط تم باستخدام التحميل دائًما يمكنك الفردية،

 النافذة، هذه فتح أعد أخيًرا،. الفريق إجماليات إلى باإلضافة ،chess-results.com على الفردية اللوحة

  .التالية الجولة في تزويجال عمليات وتابع" الفرق" على التبديل مفتاح واضبط

  

 الفريقين أدخل "،نظام دوري للفرق" ملف بإنشاء قم ،Scheveningen دورة لتشغيل: مالحظة

 Swiss-Manager يقوم سوف. التزويج كخيار" Scheveningen tournament" وحدد والالعبين

  .قبل من موضح هو كما تعديلها يمكنك والتي جولة، لتزويج الالعبين لك بإخراج

 

 القوائم طباعة: العاشر الفصل

 

 يمكن". قوائمال" و" التقارير" المعنونة المنسدلة القوائم في للطباعة القابلة القوائم معظم على العثور يمكن

 الجداول لىإ لالعب الفردية والبيانات النتائج أو التزاوج أو األبجدي الترتيب أو البداية من هذه تختلف أن

 و "أبجدي" ظهور تالحظ قد "،القوائم" المنسدلة القائمة في. (الكثير ذلك وغير واإلحصاءات المتداخلة
 واحد مودع في البيانات لطباعة العليا القوائم حدد. واألسفل األعلى في" الترتيب" و" البداية ترتيب"

 هذه تظهر. هي كما الرئيسية الوظائف تظل ذلك، ومع.) عمودين في طباعة أجل من واألسفل

 :للطباعة قابلة شاشة كل من السفلي الجزء في االختيارات

 

  

 

 البرنامج نافذة في ،xlsx. تنسيق تفضل كنت إذا( xls. ملف إنتاج إلى" Excel" فوق النقر سيؤدي

 يمكنك والذي )،"File-Extension xlsx" إلى المفتاح بتحويل وقم...  خيارات←  أخرى حدد الرئيسية،

 أو" (الالعب معلومات" فوق بالنقر. لك يحلو كما وتعديله بك الخاص الكمبيوتر جهاز فيه حفظه

. ةللطباع قابل نموذج في) فريق أو( العب لكل يةالفرد المعلومات عرض سيتم )،"الفريق معلومات"

 نافذة في )،Teams أو( Reports → Players تحديد طريق عن بذلك للقيام بديلة طريقة هناك(

 ملف في حفظها دون الفور على القائمة طباعة إلى" طباعة" فوق النقر يؤدي.) الرئيسية البرنامج

  .منفصل

  

 عمليات إجراء عند عامة، كقاعدة. عليه ستعتاد لكنك البداية، في محيًرا األمر يبدو قد أخرى، مرة

 لىع ضبطه يتم أن األفضل من التحميل، عند". الفرق" على ادخال النتيجة ضبط يجب ،تزويجال

 .الفردية النتائج جميع بإدخال قمت إذا فقط ولكن العبين"،"
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 من نها،تضمي سيتم التي البيانات إلى واألرقام الحروف حجم من القائمة، طباعة تنسيق تخصيص يمكن
  ".الطباعة قائمة" على النقر خالل

  

  

 

يمكنك ضبط حجم األحرف والخطوط التي  ،ميناليقد تبدو هذه النافذة محيرة للوهلة األولى. في أعلى 
 ينم" إذا كنت تريد أن يمأل النص الصفحة بأكملها بأقل مساحة على اليمثاليتظهر في كل صفحة. حدد "

األيمن، يمكنك تغيير الخط واألنماط والتأثيرات المختلفة.  يسرأو جرب الخيارات األخرى. في الجزء ال
 من الشاشة للبدء من جديد. سر" في الجزء السفلي األياالعدادات االفتراضيةيمكنك دائًما النقر فوق "

بطباعة قائمة أزواج  ال،المثعلى سبيل  قمت،يمكنك أيًضا اختيار األسطر التي تريد طباعتها. إذا 
أدخل  بذلك،يمكنك إعطاء كل حكم قائمة تحتوي فقط على الجداول المسؤولة عنها. للقيام  الدورات،

 .ةالشاش ساري" أسفل السطراألرقام المناسبة في المربعين "من" و "إلى" تحت عنوان "الالعبون / ا

ستحصل على جدول غير نشط بعنوان "قائمة قياسية". الفكرة هنا  "،بالنقر فوق عالمة التبويب "أعمدة
هي أنه في كل قائمة يمكنك اختيار نوع البيانات التي تريد عرضها ويمكنك حفظ هذه اإلعدادات 

  :مالحظة
 طباعة"،" فوق بالنقر تشغيلها يمكنك ال ولكن بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز طابعة بتوصيل قمت إذا

 قمت إذا خاصة( المحددة الطابعة أنها على ظهورها من وتأكد...  الطابعة إعداد←  ملف فحدد
 البطولة). ملف إنشاء بعد الطابعة بتغيير
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كل مشارك ل السنيمكنك عرض  ،نيةالشباالفئات بالنسبة لبطوالت  المثال،الستخدامها الحقًا. على سبيل 
 اديهم.االكابر نولبطوالت 

يمكنك إنشاء وحفظ القوائم الخاصة بك. في عالمة التبويب  "،بينما ال يمكن تحرير "القائمة القياسية
ثم انقر فوق "نعم". حدد اسًما لقائمتك في الحقل  الشاشة،قائمة جديدة" أسفل عريف حدد "ت "،"عام

 العلوي.

  يانات مختلفة.سيتم عرض ب طباعتها،اعتماًدا على نوع القائمة التي توشك على 

  

  

 

يمكن العثور على هذه البيانات تحت العمود المسمى "أسماء الحقول". بجانب كل عنصر يمكنك تعديل 
أدخل "نعم" أو  "،سواء ظهر أم ال (عمود "العرض )،العنوان الذي ستتم طباعته تحته ("في القائمة"

أدخل "يسار" أو "وسط" أو "يمين") إلخ. يمكنك حتى تغيير ترتيب  "،محاذاته (العمود "محاذاة )،"ال"
انتقل إلى عالمة التبويب  االنتهاء،". عند مع السابق " / "مع التالي الظهور من خالل النقر على "

 "عام". ستظهر قائمتك المحددة حديثًا أعلى النافذة ويمكنك الوصول إليها متى احتجت إلى ذلك.

  

  

يمكنك النقر فوق "معاينة قبل الطباعة" لمعرفة ما إذا كنت راضيًا عن  شيء،قبل طباعة أي 
 انقر فوق "طباعة". االنتهاء،اإلعدادات. بمجرد 



28 

 

  

جرب ف والترتيب،على سبيل المثال النتائج  واحد،عددة في وقت إذا كنت بحاجة إلى طباعة قوائم مت
  ر "اإلخراج         اخراج قوائم متعددة "الخيا

  

  chess-results.com: التحميل على 11الفصل 

 

يمكنك العثور على كل ما تحتاجه لتحميل البطولة الخاصة بك على  "،في القائمة المنسدلة "اإلنترنت
 Swissوهو موقع ويب متصل مباشرة بـ  ،chess-results.comوتحديًدا على موقع  اإلنترنت،

Manager.  

  

  

" Chess-results.comى لالبطولة إ رفعسينقلك الخياران األوالن إلى مواقع الويب المعنية. خيار "
قاعدة  ستتلقى رسالة تذكر مفتاح لملف،سيحمل الدورة الخاصة بك. في المرة األولى التي تقوم فيها بذلك 

وهو رقم فريد يحدد الملف ويظهر على عنوان  المعرف،البيانات الخاص به. يشبه مفتاح قاعدة البيانات 
URL  للدورة علىchess-results.com.  

للدورة هو  URLفسيكون عنوان  ،527412مفتاح قاعدة بيانات الملف هو  المثال،على سبيل  كان،إذا 
results.com/tnr527412.aspx lan=1-http://chess؟ 

، تأكد من القيام بذلك بعد انتهاء الجولة مباشرةً (أو ارجع إليه).  المؤقتترتيب ال: عند طباعة انتباه
-Swissفسوف يفترض  التالية،للجولة التزويج إذا قمت بطباعة لوحة المتصدرين بعد عمل 

Manager  مما يؤثر على حساب كسر التعادل ،0-0أن جميع نتائج الجولة التالية هي. 
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فقد تحتاج إلى التحقق من  الرسالة،إلى اكتمال التنزيل. إذا لم تتلق هذه  ”UPLOAD OK“تشير عبارة 
 swiss-manager.atاتصالك باإلنترنت أو رمز التثبيت الخاص بك (راجع األسئلة الشائعة على 

 للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا).

 

باالنتقال إلى صفحة البطولة  تنزيله،يمكن أيًضا  ،chess-results.comإلى بمجرد تحميل الملف 
". يمكن أن تنقلك الخيارات األخرى في هذه القائمة Swiss-Manager Tournament fileواختيار "

) أو تسمح 12أو فتح صفحة التخصيص (انظر الفصل  ،chess results.comإلى صفحة البطولة على 
  دون فتح متصفحك. Swiss-Managerلك بتنزيل آخر تحديث لـ 

. ال يقوم chess-results.com تحميل علىيوجد خيار لل ،”فذة "إدخال النتائج ...ربما الحظت أنه في نا
 النتائج الوسيطة للجولة الحالية فقط. لذلك فهي تحميلولكن يتم  بالكامل،ملف الدورة  تحميلهذا الخيار ب

قد يُظهر تنزيل الملف  الحالة،أفضل ممارسة يجب اتباعها بينما ال تزال هناك مباريات جارية. (في هذه 
  مما قد يربك المشاركين.) ،chess-results.comبأكمله ترتيبًا مزيفًا على 

  

ت. لرؤية اإلنترن تحميله علىيتم تعيين مفتاح قاعدة بيانات لملف في المرة األولى التي يتم فيها 
 عالمة التبويب "أخرى" ...،بطولة → انتقل إلى مقدمة  المفتاح،

مكن " وتأكد من بقائه محدًدا. يتحميل البطولة على ملف المنشئانتبه بشكل خاص إلى الخيار "تقييد 
ا تم تحديد هذا وإجراء تغييرات عليه. إذ chess-results.comألي شخص تحميل ملفك إلى 

إال  chess-results.comفلن يتمكن أي شخص من الكتابة فوق الدورة الخاصة بك على  الخيار،
إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على دورة  وبالمثل،إذا كان لديه كلمة المرور الخاصة بك. 

 فستحتاج إلى كلمة المرور الخاصة به." آخر،أنشأها شخص 
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 مزيد من التحكمال: ثلالثاالقسم 

 chess-results.com: العمل مع 12الفصل 

 

هو موقع الويب حيث يتم تحميل جميع ملفات  chess-results.comفإن  السابق،كما ذكرنا في الفصل 
ملف  500000يحتوي على أكثر من  اآلن،. حتى Swiss Managerالدورات التي تم إنتاجها بواسطة 

 من بطوالت األندية إلى البطوالت القارية وأولمبياد الشطرنج. العالم،من جميع أنحاء 

 أ) الواجهة العامة

يمكنك  وي،العلصفحة الرئيسية تتكون من أقسام مختلفة. في الجزء ستالحظ أن ال للموقع،أثناء زيارتك 
في المنتصف  )،العثور على أدوات للبحث عن الدورات الحالية أو السابقة (مزيد من المعلومات أدناه

دورة تم تنزيلها. من  50متبوًعا بقائمة بآخر  ،Swiss Managerتوجد اختصارات لكل اتحاد يستخدم 
بطولة تم تحميلها بواسطة هذا االتحاد  50يتم فتح صفحة مماثلة تعرض آخر  تحاد،اخالل النقر على 

  المحدد.

 

  

هناك أيًضا بعض عالمات التبويب الصغيرة التي يمكنك استخدامها للحصول على إصدارات لغة مختلفة 
 من موقع الويب أو لضبط حجم الخط.
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 ب) البحث عن بطولة

فمن المحتمل  يوم،كل  Swiss-Managerمع وجود العديد من ملفات الدورات التي يتم إنشاؤها بواسطة 
هناك أداتان مفيدتان يمكنك  الحظ،دورة. لحسن  50أال يظهر الملف الذي تبحث عنه في قائمة أحدث 

 استخدامهما:

 ها خيارات متنوعة منيمكنك العثور على قائمة منسدلة ب االتحاد، ةفي الصفحة الرئيسية وصفح )1
  شأنها توسيع القائمة.

 

 

فجّرب أدوات البحث على الصفحة  عنه،إذا كنت ال تزال غير قادر على العثور على ما تبحث  )2
والتي يمكن الوصول إليها أيًضا من خالل أي صفحة أخرى بالنقر فوق عالمة التبويب  الرئيسية،

 على محددة،يمكنك البحث عن بطوالت  تختاره،"قاعدة بيانات البطولة". بناًء على الخيار الذي 
أو البطوالت التي شارك  زمنية،جميع أحداث الجولة التي ينظمها االتحاد خالل فترة  المثال،سبيل 

 أو األلعاب التي تم تحميلها على موقع الويب. معين،ها العب في
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 ج) تخصيص البطولة الخاصة بك

يمنح  chess results.comفإن  جًدا،بصرف النظر عن كونها قاعدة بيانات دورات واسعة 
المستخدمين أيًضا القدرة على تخصيص مظهر ملفات الدورات التي يقومون بتحميلها عن طريق اختيار 

قم بتحميل ملف الدورة الخاص بك إلى  أوالً، األداة،نوع البيانات التي سيتم عرضها. للوصول إلى هذه 
-Chessتخصيص القوائم في ← ثم حدد اإلنترنت  السابق،كما هو موضح في الفصل  الويب،موقع 

results.com تبدو هكذا (ال يمكن الوصول إلى هذه الصفحة إال بواسطة  متصفحك،. ستفتح صفحة في
  "منشئ" الملف):

  

 

  

قد ال تكون بعض  )،سويسري / شامل فريق،اعتماًدا على نوع ملف الدورة الذي تعمل عليه (فردي / 
الخيارات متاحة. يشير المربع المحدد إلى أن الوظيفة المحددة ستظهر في الملف الذي تم تنزيله. اقض 

 لتنفيذ،ابعض الوقت في تجربة هذه الصفحة حتى تحقق النتيجة المرجوة. لكي تدخل أي تغييرات حيز 

 Elo" وتحديد كل من "Eloأحد الخيارات التي قد ترغب في التفكير فيها هو إلغاء تحديد مربع "

nat "و" ."Elo Int ." والسبب في ذلك هو أن مربع ."Elo سيظهر أعلى تصنيف لالعب سواء "
 وبالتالي قد يبدو أن قائمة البداية لم يتم فرزها بشكل صحيح. دوليًا،كان ترتيبًا محليًا أو 
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ذا إ بك،ذف ملف الدورة الخاص يجب النقر فوق "حفظ" في الجزء العلوي من الشاشة. يمكنك حتى ح
  كنت ترغب في ذلك.

  

 الفصل الثالث عشر: الفئات العمرية والفئات األخرى

 

 Swissتوجد جوائز خاصة لفئات عمرية أو تصنيفات مختلفة. باستخدام  البطوالت،في معظم 

Manager،  يمكنك أن ترى للوهلة األولى من هم الفائزون في كل واحد على حد سواء إذا انتهت
لكل  واحد فرعية،البطولة وما إذا كانت ال تزال مستمرة. يمكنك حتى تقسيم ملف الدورة إلى عدة ملفات 

 فئة

 أ) الفئات العمرية

اد البطولة إعد← البطولة (اإلدخال  قم بتعيين الفئات العمرية المذكورة في لوائح البطولة في نافذة حوار
ولكن يمكنك حذفها وإدخالها  بالفعل،...) في مربع "الفئات العمرية". ستالحظ أنه تم إدخال بعضها 

 لذلك،" لكبار السن وفصل كل شيء بفاصالت ("،"). S" لفئات الشباب و "Uبنفسك. استخدم البادئة "

عاًما  16عاًما وأقل من  12بالنسبة للدورة التي تمنح جوائز خاصة لالعبين األقل من  المثال،على سبيل 
 " (يجب إدخال المجموعات بترتيب تصاعدي).U12، U16، S50يجب أن تكتب " عاًما، 50وأكبر من 

  

  

 

" ليكون األول من يناير من العام الذي تقام تاريخ ال طعقتأكد من تعيين "  النافذة،قبل الخروج من هذه 
من حساب العمر الصحيح لكل العب. (عادةً ما يتم تعيينه  Swiss-Managerحتى يتمكن  البطولة،فيه 

حالة التي استخدمت فيها "نسخ بيانات الدورة" لنسخ البيانات من دورة العام اال في بشكل صحيح بعيًدا 
 السابق.)

  

  

    

حاجة بفأنت  الحقًا،مالحظة: إذا نسيت تعيين الفئات العمرية قبل دخول الالعبين أو أردت تغييرها 
يارات خ←  خاص  إلى اتباع الخطوة أعاله ولكن أيًضا االنتقال إلى نافذة البرنامج الرئيسية وتحديد

 ".اأخرى .... حدد "مقدمة الالعب" عالمة التبويب وانقر فوق "تحديث" ضمن "تعيين النوع تلقائي
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ستالحظ أن عمود "النوع" مليء باإلشارة المقابلة للفئات العمرية التي  الالعبين،اآلن عندما تدخل 
 حددتها ألولئك الذين يستوفون المعايير.

الجوائز حسب الفئة وانقر على "موافق". يمكنك أيًضا ← حدد القوائم  عمرية،لمعرفة الفائزين لكل فئة 
 ئة،فالقيام بذلك أثناء البطولة بعد الدخول في نتائج الجولة. لتحديد عدد الالعبين الذين سيظهرون في كل 

 أدخل الرقم في مربع "عدد األسطر لكل فئة". "،قبل النقر فوق "موافق

  

  

 

 ب) أنواع أخرى من الفئات

لنقر وعند ا فئة،يمكنك أيًضا تحديد فئات التصنيف. ما عليك سوى إدخال حدود كل  أعاله،ي النافذة ف
  سترى الفائزين. "،فوق "موافق

  

  

 

 الفريق. في نافذةحسب بطوالت حسب الرقع في ال الجوائز الخاصة األخرى التي قد تواجهها هي ألداء
حدد  فتح،ت. في النافذة التي الرقعأو قائمة  نالالعبي داءأقائمة ← انتقل إلى القوائم  الرئيسية،البرنامج 

الحد األدنى لعدد األلعاب التي يجب أن يلعبها الالعب في القائمة والمعلمات األخرى. حدد المعايير التي 
 تريد الترتيب وفقًا لها وانقر فوق "موافق".
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 فرعيةج) تقسيم البطولة إلى بطوالت 

. تخيل دورة مقسمة إلى التصنيفحسب العمر أو  مجموعات،يتم تقسيم العديد من البطوالت إلى 
مع  أدناه،واحدة لالعبين فوق تصنيف معين واألخرى لمن هم  )،األسلوب هو نفسه أكثر،مجموعتين (أو 

أسرع طريقة  هي.إلخ) كما  المسؤولون، ،لالتعاد كسر الزمني،بقاء جميع البيانات األخرى (الجدول 
وتقسيم الملف إلى ملفات  وإدخال جميع البيانات، عام،إلنشاء ملفات لهذه المجموعات هي إنشاء ملف 

العبون ... وفي ← حدد مقدمة  الكل،بعد إدخال العب أو  بذلك،ملف لكل مجموعة. للقيام  فرعية،
ويفضل استخدام األبجدية الالتينية  إليها،للمجموعة التي ينتمون العمود "مجموعة" حدد وصفًا موجًزا 

يوفر عمود "النوع" ما تحتاجه). تأكد من إضافة هذه المالحظة  ضرورية،(بالنسبة للفئات العمرية ليست 
تقسيم ← حدد أخرى  أخرى،لكل مشارك. بمجرد تسجيل كل العب وتخصيصه لعمر أو نوع مجموعة 

ظها في نفس الموقع حيث يتم حفظ األصل. الحظ البطولة وحدد اختيارك. سيتم إنشاء ملفات فرعية وحف
  أن النسخة األصلية ما زالت موجودة.

 

  

  

  

 تقاريرالنورمات وال لرابع عشر: طباعةالفصل ا

 

يمكنك  )،10باإلضافة إلى القوائم واإلحصاءات التي تتضمن بيانات لجميع المشاركين (انظر الفصل 
  .لالعب او حكم معين لتقاريروا النورمات طباعة

 أ) النتائج الفردية

سم وانقر على ا الالعبين ←حدد التقارير  لالعب،لطباعة شهادة رسمية تحتوي على النتائج الفردية 
الالعب. تفتح نافذة ببيانات الالعب وفواصل التعادل ونتائج كل جولة. ستجد في الجزء السفلي من 

 الشاشة خيارات الطباعة المعتادة.

 النورماتب) 

وتأكد من ملء المربع "اتحاد المنظم". (تلميح: يمكن األلقاب الدولية معلومات ← حدد التقارير  أوالً،
لقاب اعالمة التبويب " ...، تعيين بيانات البطولة← أيًضا الوصول إلى هذه النافذة عن طريق اإلدخال 

    ".)دولية

تأكد تماًما من إدخال البيانات التي سيحدث التقسيم وفقًا لها (النوع أو  الدورة،قبل تقسيم ملف 
المجموعة) لكل مشارك. سيتم استبعاد الالعبين الذين تركوا بدون بيانات من الملفات الفرعية. تحقق 

  من مجموع المشاركين في المجموعات الفرعية للتحقق من أنه يطابق العدد اإلجمالي األصلي.
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تظهر قائمة بجميع الالعبين الذين حققوا  "،اخراج قائمة للحصول على نورم لقب دوليبالنقر فوق "
الذي تم  النورمبما في ذلك أداء الالعب والخصوم وما إلى ذلك. يُظهر العمود قبل األخير  جديًدا، نورم

 إلى "جديد" هي التأكيد. واإلشارةتحقيقه 

  

  

 

وانقر  "دولي للقب Normلالعب للحصول على  تحققالحدد " ،نورماللتحقق مما إذا كان العب قد حقق 
حيث سيظهر في العمود األخير إما تأكيد ("جديد") أو شرح ألسباب  مماثلة،على اسمه. سيتم فتح نافذة 

  . القوانينمع اإلشارة إلى المادة المقابلة من الئحة ا ،نورم لىععدم الوصول 

" وأيًضا للقب دولي FIDEملف حدد "إنشاء  ،نورماتحققوا لطباعة شهادات الالعبين الذين 
 ".التقارير" من القائمة المنسدلة " IT3دولية  تقريربطولة“

  

    

بعد  بذلك،يام . للقنورمقد يسألك الالعبون عن النتيجة الكافية لتحقيق  البطولة،قبل الجولة األخيرة من 
لالعب للحصول  تحققال"أدخل نتيجة لالعب الذي يطلبها وحدد  األخيرة،إجراء األزواج من الجولة 

 )0، 1/2 ،1جرب النتائج الثالثة الممكنة ( "دولي للقب Normعلى 

 ٪100متأكًدا بنسبة نورم، لن تكون من الجيد دائًما التحقق يدويًا مما إذا كان الالعب قد حقق 
سبة بالن ذلك،في اإلجابة على أسئلة الالعب. باإلضافة إلى بل ستكون أيًضا أكثر ثقة  فحسب،

 وليس الكمبيوتر أبًدا. المسؤول،يكون الحكم دائًما هو  ،تزويجال لنورمات وعملياتل
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 حكامج) شهادات ال

ة تقريربطول انقر فوق "تقارير" ومن القائمة المنسدلة حدد " الدورة،لطباعة الشهادات الخاصة بحكام 
" وقم بملء IA1 -نورم لحكم دولي " أو " تقرير FA1 - ياتحادنورم لحكم " أو "تقرير  IT3دولية 

التي تم إنشاؤها. يتم حفظ هذه الملفات على جهاز  Excelالمعلومات المناسبة. البيانات في ملفات 
 .Document \ SwissManagerUniCode \ Excelالكمبيوتر الخاص بك في المجلد 

  

  

 

 chess-results.com: تحميل الصور إلى 15الفصل 

 

ة ابدأ بتحميل الدور البطولة، لوائحواالحتفاالت أو حتى مقابالت مثل صور ال الصور،من أجل تحميل 
 ." Chess-Results.comر على الصو ثم "رفعالخاصة بك. ثم حدد اإلنترنت 
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 الملحقات

  ومالحظاتالملحق أ: النصائح 

تغطي األقسام السابقة الغالبية العظمى من وظائف البرنامج التي يحتاج الحكم إلى معرفتها إلدارة 
 .لحكما ستجد نصائح وحيًال مفيدة من شأنها تعميق تجربة يليه،البطولة. في هذا الملحق وما 

  ة أو تغيير في جدول البطول المثال،هل تحتاج إلى توصيل معلومات إضافية لالعبين؟ على سبيل
نتيجة التعادل؟ يمكنك إضافة تعليقاتك في المربع الذي سيظهر في صفحة نتائج الدورة. للقيام 

 ،"تعليقاتك في مربع "مالحظات عام واكتب← بطولة تعيين بيانات  ← ادخالانتقل إلى  بذلك،
 مسبوقًا بالرمز #.

 

 العبين ... تحديث ا ← ادخالحدد  الرئيسية،نامج في نافذة البر "،لوضع العب على "طاولة ثابتة
 الذي سيتم تعيينه له. ةالثابت الطاولةأدخل رقم  الرقعة،رقم وفي عمود 

 

  فإن  الحظ،لسوءSwiss-Manager  ليس برنامًجا خاليًا من أخطاء الكمبيوتر. يمكن أن يظهر أحد
تلقيت رسالة خطأ أثناء  جديدة. إذاال التصنيفاألخطاء األكثر شيوًعا عند محاولة تحميل قائمة 

   https://ratings.fide.com/download.phtml  فجّرب ما يلي: انتقل إلى بذلك،القيام 

انتقل إلى قوائم  ،Swiss-Managerفي  ثم،وقم بتنزيل القائمة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 
 يار ملف" اختعالمة التبويب لتقييم وحددقائمة ا ستيرادا ←التقييم استيراد قوائم ←  لتقييما

 م،ثاضغط على الزر "اختيار" واختر الملف الذي حفظته مسبقًا.  “.لقائمة التقييم  داالستيرا

ًما تأكد دائاستيراد" و "موافق". (مالحظة: يقوم المطور بتحديث البرنامج بانتظام. ابدا " كالعادة،
 من تثبيت أحدث إصدار لديك.).

 

  هل الحظت ملفات .“bak التي تم إنشاؤها وحفظها في نفس المجلد مع ملفات الدورة الخاصة "
في  Swiss-Managerبك؟ هذه هي ملفات النسخ االحتياطي التي تم إنشاؤها افتراضيًا بواسطة 

ولة التالية. إذا كنت بحاجة إلى استخدام كل مرة تقوم فيها بحفظ ملفك أو إجراء المطابقات للج
" TUTx" أو ".TURx" أو ".TUMx" أو ".TUNx“. فأعد تسميته بحيث يكون االمتداد  واحد،

. لتخصيص عدد ملفات النسخ Swiss-Managerلمطابقة ملفك الرئيسي وافتحه باستخدام 
 خيارات ...← حدد أخرى  الرئيسية،في نافذة البرنامج  إنشاؤها،االحتياطي التي يمكن 

 

  حاد االتافترض أنك تدير دورة سريعة (نفس الشيء ينطبق على الهجوم الخاطف). وفقًا لقواعد
يجب عليك استخدام تصنيفهم  سريع، تصنيفبالنسبة للمشاركين الذين ليس لديهم  ،الدولي

. عند الكالسيكيتصنيف ال االعب حسبأدخل كل  . أسهل وأسرع طريقة للقيام بذلك هيالكالسيكي
 .لسريعا التصنيف" من قائمة البيانات /تحديث التقييم  ←خاص يمكنك اتباع إجراء " االنتهاء،

اآلخرون  بينما سيبقى المعيار،سيحل محل  سريع،بالنسبة ألولئك الذين لديهم تصنيف  وبالتالي،
 على حالهم.

 

  هل أنت بحاجة للذهاب إلى دورة ولكن ال يمكنك اصطحاب جهاز كمبيوتر محمول معك؟ لسوء
على بعد على الهواتف أو األجهزة اللوحية (ليس  Swiss-Managerال يعمل محرك  الحظ،

على جهازك المحمول  TeamViewerال يزال بإمكانك استخدام برنامج مثل  ذلك،األقل). ومع 
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عندما  ،األولىتر بعيد واالستمتاع بمزايا البرنامج. (غير موصى به للجولة لالتصال بجهاز كمبيو
 تحتاج إلى إدخال الكثير من البيانات وقوائم الالعبين وما إلى ذلك).

  أو مفتاح  اإللكتروني،إذا كنت بحاجة إلى مشاركة ملف دورة قيد التقدم عن طريق البريدUSB 

فتأكد دائًما  ،chess-results.com(على سبيل المثال مع زميل حكم آخر) أو إذا قمت بتنزيله من 
 التالي،في وقت التنزيل  الحالة،. في هذه 0وليس صحيح الدورة مفتاح قاعدة بيانات ملف من أن 

وسيظهر كمدخل  جديد،وسيحصل على مفتاح قاعدة بيانات  جديدة،سيتم اعتبار الملف دورة 
مما قد يكون مربًكا للمشاركين. يمكنك رؤية مفتاح قاعدة  ،chess -results.comزدوج على م

 .رأخ← بطولة ... تعيين بيانات ←  ادخالالبيانات في 

 

  ان خانة تحقق دائًما من  ما،عند عمل أزواج لبطولةJaVaFo قد تحصل ف بذلك،. إذا لم تقم مختارة
يعتبر الالعبون الذين ربحوا  ،JaVaFoعند استخدام محرك مثال شائع: بالفعل على أزواج سيئة. 

فإنها ال تفعل  ،Swiss-Managerعند استخدام محرك  ذلك،. ومع )floats( غيابأو خسروا بال
 والتي تتعارض مع القواعد الرسمية. مختلفة،مما يؤدي إلى أزواج  ذلك،

 

  يمكنك استخدامSwiss-Manager  إلنشاء ملف لملف متزامن. اتبع اإلجراء المعتاد إلنشاء بطولة
←  زواج. حدد االالعب الذي سيقوم باللعب المتزامنبدًءا من ال الالعبين،جديدة شاملة وادخل 

 واختر خيار "بطولة متزامنة". الكمبيوتر ...ازواج 

 

  (أو أي نوع من المجموعات) نفس النادي يجب فيها تزويج االعبين من لنفترض أنك تدير دورة ال
أضف أرقاًما لإلشارة  "رقم النادي  ... وفي العمود " ينالالعبتحديث ←  دخالمعًا. انتقل إلى ا

" للنادي 2و " ،1" للنادي 1أدخل " المثال،إلى عضوية نفس النادي (أو المجموعة). على سبيل 
فس رقم النادي)". يمكنك إلغاء جولة (نحماية حدد المربع " االزواج،في نافذة  ثم،وهكذا.  ،2

تحديده في أي مرحلة من مراحل البطولة أو في حالة عدم العثور على تطابق صحيح. (إذا كنت 
فقم بإنشاء ملف باستخدام الخيار "نظام  النهاية،تريد أيًضا طباعة معلومات المجموعة في 

 سويسري فردي مع تصنيف الفريق").

 

 البرنامج والخيارات المختلفة! هذه هي الطريقة الوحيدة للتعرف  ال تتردد في عمل االختبارات مع
عليها. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث خطأ هو حذف ملف الدورة عن طريق الخطأ. يمكن 

 إصالح كل شيء آخر.

 

 والتي يمكنك العثور هيرزوغ،هاينز  البرامج،هذه المالحظات مكملة لألسئلة الشائعة التي كتبها مطور 

. ستجد هناك الكثير من النصائح swiss-manager.atأو في  chess-results.comها في علي
وكيفية تنزيل  ،chess-results.comمثل كيفية ربط الدورات المختلفة لنفس المهرجان على  العملية،

إلخ. انظر الصفحة التالية للحصول على القائمة الكاملة  اإلنترنت،وكيفية التسجيل عبر  ،المباريات
 والروابط لكل منها.
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Swiss-Manager FAQ 

1.  1 How to import the national ratinglist? 

2.  Can I upload the games to chess-results.com? 

3.  What is to do if a player retires during a round robin tournament? 

4.  Buchholz-Tie-Break Calculation 

5.  Entering Results for not paired players in a Single-Swiss System 

6.  Where can I find the Tie-Break 3 points for win, 1 point for a draw, 0 for loss? 

7.  On the ranking-list only the first Tie-Break is printed, on the screen all Tie-

Breaks are shown. 

8.  Who is the "creator" of the Swiss-Manager file and where can I see him? 

9.  Does Swiss manager run on Tablet-PCs, Smart-Phones or MAC? 

10.  Where can I enter the installation code? 

11.  Where the language can be set/changed? 

12.  Problems with Antivirus-programs 

13.  If Swiss-Manager makes problems (crashes during starting or problems with 

lists) 

Chess-Results.com FAQ 

14.  XML-File Import Example 

15.  How to generate links to other tournaments? 

16.  How can the ranking lists of all rounds be enabled in Swiss tournaments? 

17.  How can tournaments be published on the own homepage? 

18.  Online registration 

19.  How to delete a tournament on chess-results.com? 

20.  How to download a Swiss-Manager File from chess-results.com? 

21.  What to do when tournaments overwrite each other on chess-results.com? 

22.  What to do, if the advertising is covered up the lists in the tournament 

archiv? 

23.  The tournament upload does not work again, after I have deleted it 

24.  What you need to know when uploading tournaments (with multiple groups) 

to chess-results.com? 
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 وبطاقات الالعبين والتقاريرإلنشاء البروتوكوالت  لنماذجالملحق ب: استخدام ا

مجلد باسم انشاء يتم  بك،على جهاز الكمبيوتر الخاص  Swiss-Managerعندما تقوم بتنزيل 
"Vorlagen" نماذجليحتوي على ا أخرى،المجلد حيث تم تثبيت البرنامج. من بين أشياء  ويحفظ في 

"excel"  قارير تيمكنك أيًضا إنشاء  والتقارير. بروتوكوالت اللعبةاليمكنك تعديلها واستخدامها إلنشاء
 لكل مشارك في البطولة. االعبينوبطاقات  قليالً،باتباع إجراء مختلف  المباريات،

 تايمبارال أ) بروتوكول

" وملف Vorlagenافتح المجلد " الفردية،للبطوالت  تقارير المباريات إلنشاء
"Example2_Pairing_Cards.xls بحيث يتم  تسميته،". قم بإنشاء نسخة مكررة من هذا الملف وأعد

بالنسبة لملف دورة يسمى  المثال،" باسم ملف الدورة الخاص بك. على سبيل Example2استبدال "
"1st_International_Event.TUN”،  يجب تسمية الملف المقابل الذي قمت بإنشائه
"1st_International_Event_Pairing_Cards.xls مثل أي ملف . الملف،". قم بتخصيص هذاxls 

 ال اكتب العنوان والموقع أو أضف شعاًرا. المثال،على سبيل  بك،لمطابقة بيانات الدورة الخاصة  آخر،
-Swissتقم بتغيير أو حذف أي شيء يبدأ بالرمز "$". هذه هي المعلمات المستخدمة من قبل 

Manager، يانات ذات الصلة على البروتوكول. للحصول على كل واحد يشير إلى مكان ظهور الب
الذي تم  xls". احفظ ملف .Example1_Pairing_Cards.xls" اآلخر،راجع الملف  متغير،شرح لكل 

حدد الجولة  ،Swiss Managerفي  ثم،إنشاؤه في نفس الموقع حيث يوجد ملف الدورة الخاص بك. 
  .(Excel)كروت المباراة← قوائم  التي تريد إنشاء بروتوكول لها وحدد

  

 

 

   ←  SwissManagerUniCode  ←Excel المستنداتأغلق الملف الذي يفتح وانتقل إلى 

Spezial افتح ملف . إنشاؤهما،. من الملفين اللذين تمxlsx  للحصول على قائمة قابلة للطباعة بجميع
 ريتها،أجللجولة. اعتماًدا على حجم الشعارات والتعديالت األخرى التي قد تكون  المبارياتبروتوكوالت 

األصلي  xlsانتقل إلى ملف . صفحة،يختلف حجم البروتوكوالت. لتعيين العدد الذي ستتم طباعته في كل 
الذي تم حفظه في نفس المجلد مثل ملف الدورة الخاص بك واضبط المعلمة "$ 

CARDS_PER_PAGE2 ًلثالث بطاقات لكل صفحة وما إلى ذلك) 3" إلى "2ا لذلك (قم بتغيير "" وفق "
 .فقط كرر العملية التالية،لطباعة بروتوكوالت الجولة 
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 المقابالتب) بروتوكول 

كمن المشكلة في عدم لكن في هذه الحالة ت السابق،جراء إلل المقابالتبروتوكول يشبه إجراء إنشاء 
. بعض xlsلمشاهدة مثال يمكنك استخدامه إلنشاء ملف . 45انتقل إلى الصفحة وجود نماذج الستخدامها. 

 $ / ATEAMو $  AMNR / $ BMNRو $  MPNR0المتغيرات التي يمكنك استخدامها هي "$ 

BTEAM  # وAIDNAT4 / # BIDNAT4  # وANAME4 / # BNAME4  # وARTGXINT4 / 

# BRTGXINT4  $ وAKAP / $ BKAP  $ وENDE  ")"4  إذا كانت  الطاوالت؛"تشير إلى عدد
فاضبط وفقًا لذلك). ضع في اعتبارك أن المتغيرات المضمنة في قوالب بروتوكوالت اللعبة  أكثر،

قم بإنشاء ملف باسم  السابق،الفردية صالحة أيًضا هنا، لذلك ال تتردد في التجربة. كما في 
"mytournament_Matchreport.xls" حيث يتم استبدال "mytournament باسم ملف الدورة "

يجب تسمية الملف المقابل  ،”League.TUMبالنسبة لملف دورة يسمى " المثال،الخاص بك. على سبيل 
" الذي تم Vorlagen". احفظه في مجلد "League_Pairing_Cards.xlsالذي قمت بإنشائه باسم "

فاحفظ الملف في أي  المجلد،ا في هذا ذكره من قبل. إذا تلقيت رسالة مفادها أنه ال يُسمح لك بحفظه
←  ادخالحدد  الرئيسية، Swiss-Managerفي نافذة  ثم،مكان آخر وقم بسحبه وإفالته في المجلد. 

 حدد "بطولة أوروبا".و النافذة،في أسفل يمين  رأخ← بطولة ... تعيين بيانات 

 

 

 Excel ةتقرير المبارا←  خاصاخرج من هذه النافذة وحدد 
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- SwissManagerUniCode -> Excel> -وحفظه على الفور في المستندات  Excelيتم إنتاج ملف 
حدد واضغط على "أخرى"  ...،بطولة ← حدد مقدمة  شيء،. قبل القيام بأي Spezial> مجلد 

  "بطوالت أخرى".

 بطاقات الالعبين) ج

. بمجرد تحميل ملف chess-results.comبسيط للغاية ويعتمد كليًا على  لالعبينإجراء إنشاء بطاقات ا
" Excelوانقر فوق "تنزيل قالب  Chess Results.comتخصيص القوائم في ← انترنت حدد  الدورة،

 في أسفل الشاشة.

 

 

 

يمثل بطاقة يمكن طيها إلى قسمين، على جهاز الكمبيوتر الخاص  .،xlsxيتم حفظ جدول بيانات بتنسيق 
بك يحتوي على قالب يمكنك تخصيصه. قم بإجراء أي تغييرات ترغب فيها واحفظ الملف مرة أخرى 

. xls.، فاحفظه بتنسيق xlsxوال يمكنك حفظه بتنسيق  OpenOffice(إذا كنت تعمل مع  xlsxبتنسيق .
قبل االنتقال أبعد من ذلك). قم بتحميل الملف المعدل بالنقر فوق "اختيار وأعد تسمية امتداد الملف، 

تفيد بأن الملف قد تم حفظه  chessresults.com" وستتلقى رسالة من Excelملف" و "تحميل قالب 
 .PDFأو  Excelبنجاح. أخيًرا، حدد "إنشاء بطاقات الجدول" إما بتنسيق 
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  والملفات وتنزيل البيانات تحميلالملحق ج: 

آخر أو ملف نصي أو جدول بيانات  Swiss Managerقد تحتاج أحيانًا إلى إدخال بيانات من ملف 
 عندما يكون هناك نموذج عبر اإلنترنت يمكن للمشاركين ملؤه للتسجيل). المثال،(على سبيل 

 

 Swiss-Managerتخدام ملف أ) اس

استيراد / تصدير ←  خاصحدد  الرئيسية،هذه هي الطريقة األسهل إلى حد بعيد. في نافذة البرنامج 
وانقر على "ابدأ"  ،مناألي)" في العمود TUN(ملف  العبحدد الرمز النقطي "بيانات ال ...،بيانات 

  وابحث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن الملف الذي تريد استيراد الالعبين منه.

 

  

  

وستتم إضافة الالعبين إلى الملف الذي تم إنشاؤه حديثًا. لن  ملف،يمكنك اتباع نفس اإلجراء ألكثر من 
  .الذين قد يظهرون في أكثر من ملف واحد في الملف الجديد العبينيتم تكرار ال

 

 

 

 

 يُنصح بحفظ ملف البطولة الخاص بك قبل الخطوات التالية لتجنب المفاجآت!

في نافذة البرنامج  جديد،إذا اخترت ملف اإلدخال الخاطئ وأردت إزالة جميع الالعبين والبدء من 
انقر فوق "حذف جميع  "،خيارات ... وفي عالمة التبويب "عام  ←  خاص حدد الرئيسية،

 الالعبين".



45 

 

 البياناتب) استخدام جداول 

م ق بيانات،) من جدول المباريات للبطوالت الشاملة إلدخال البيانات (الالعبون أو األزواج أو الجداول
وال توجد عناوين أو  الصلة،بتعديلها بحيث ال يوجد سوى الجدول الذي يحتوي على البيانات ذات 

لم يكن لديك جميع البيانات  تعليقات أخرى وما إلى ذلك. رتب األعمدة بأي ترتيب (ال بأس بذلك) إذا
ولكن تأكد من كتابة تسمياتها على هذا النحو تماًما (ليست  )،فما عليك سوى استخدام ما لديك المتاحة،

  اختر ما تحتاجه): مطلوبة،كلها 

 

  

 في العمود "العبحدد الرمز النقطي "بيانات ال ...استيراد / تصدير بيانات ←  خاصحدد  ذلك،بعد 
ى وانقر عل )،جدول البيانات بشكل صحيح انشاءطالما تم  متطابقة،الخطوات  آخر،(أو أي شيء  مناألي

"ابدأ" وتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك للملف بالجدول الذي أنشأته للتو. تأكد من ضبط خيار 
  ".Excelfile (* .xls *)التصفح على "

 

  

  

والبعض اآلخر قد ال يستخدمها. للتأكد  لكبيرةقد يستخدم بعض األشخاص األحرف ا النماذج،عند ملء 
دخال أ← خيارات  ←خاص  حدد الملف،بمجرد استيراد  بالتساوي،من أن جميع األسماء مكتوبة 

اختر الرمز النقطي المناسب وانقر فوق  "،تحويل أسماء الالعبين... وفي عالمة التبويب "الالعبين 
 "تحديث".

تاريخ  ،Elo Nat ،Elo Int التعريف،رقم  ،FIDEرقم  اللقب، األول،االسم  العائلة،، اسم الرقم
 واللقب،(إذا كان االسم االسم  النادي،اسم  النادي،رقم  المجموعة، النوع، الجنس، ،Fed الميالد،
 ،)(ألسماء الفرقاالسم  ،)بفصلهم Swiss-Managerسيقوم  الخلية،في نفس  بالترتيب،في هذا 
 طاولةال القائد،

 Swiss-Managerواخرج من  الدورة،فاحفظ ملف  متاًحا،خياًرا  xlsإذا لم يكن البحث عن ملفات .
 .تكون قد حلت المشكلةووأعد الدخول. حاول الخطوة السابقة مرة أخرى 

بيانات إلدخال البيانات ألن كل إدخال للول اجدعدة  ال يمكنك استخدام الطريقة،احذر! باستخدام هذه 
 ثم تابع. واحد،جديد سيحل محل اإلدخال السابق. نّظم جميع بياناتك في جدول 
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 في الفصل العاشر. xlsإلى ملفات . Swiss-Managerالبيانات من  تحميللقد تمت مناقشة مسألة 

  

 ج) استخدام ملفات نصية

يجب أن يكون بتنسيق خاص جًدا. للحصول على فكرة  البيانات،لكي يتم استخدام ملف نصي الستيراد 
إلى ملفات نصية.  Swiss-Managerتصدير البيانات من  العكسي،جرب اإلجراء  التنسيق،عن هذا 

دد ح ية،الرئيسيمكن أن تكون هذه البيانات العبين أو فرق أو تواريخ أو أزواج. في نافذة البرنامج 
(ملف نصي)" في العمود " العبحدد الرمز النقطي "بيانات ال ...استيراد / تصدير بيانات ←  خاص

 ،األزواجوانقر فوق "ابدأ" واحفظ الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (لتصدير بيانات  األيمن،
 يجب عليك أيًضا إضافة الجوالت ذات الصلة).
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قائمة أولية أو قائمة أبجدية قمت  المثال،على سبيل  بالالعبين،يحتوي على قائمة  xls. االمتدادبافتح ملفًا 
سم ... وفي المربع المنسدل حفظ با← حدد ملف  الملف،. في هذا Swiss Managerبتصديرها من 

. وأعد csv االمتدادبفاحفظ الملف  ،OpenOffice(إذا كنت تستخدم  txt. المتداداحدد  "،"حفظ كنوع
 البيانات،). افتح الملف باستخدام محرر نصوص. يبدو مألوفا؟ إنه نفس جدول txtتسمية االمتداد إلى .

واصل ("،"). يمكنك محاولة استخدام هذا الملف لكن البيانات غير مقسمة إلى أعمدة ولكن مفصولة بف
الستيراد قائمة الالعبين في ملف دورة باتباع اإلجراء الموضح من قبل لجداول البيانات. قم بتعديل 

*") واضبط  xls" كخيار تصفح (بدالً من "* .Textfile (* .txt)اختر " السابق،العناوين كما في 
  الفاصل على فاصلة ("،").

 

  

 االمتداد) إلى csv(أو . txtحيث يتم تحويل ملف . أيًضا،العكسي ممكن  ضع في اعتبارك أن اإلجراء
.xls. ما عليك سوى فتح ملف .txt  باستخدامexcel . أو إعادة تسمية االمتداد إلى)csv  وافتحه

اينة ستحصل على مع النافذة،) وتعيين المعلمات في النافذة التي تفتح. في هذه OpenOfficeباستخدام 
  لذا جرب الخيارات المختلفة للوصول إلى النتيجة المرجوة. ملفك،للشكل الذي سيبدو عليه 

  

 TRFد) ملفات 

تحتاج إلى إرسال ملف البطولة إلى مسؤول  ،FIDEلكي يتم تصنيفها من قبل  الدورة،بمجرد اكتمال 
تأكد من أن عنوان البطولة وأسماء المسؤولين  أوالً،. TRFالتصنيف في االتحاد الخاص بك مع ملف 

. يتم TRF16تصدير بيانات لالتحاد الدولي  ←خاص  وأسماء الالعبين مكتوبة بأبجدية التينية. ثم حدد
 FIDE. (يقوم الخيار "FIDEإنشاء "ملف تقرير البطولة" مع جميع البيانات التي يحتاجها مكتب تصنيف 

Data Export TRF06ل فمن األفض قليالً،ار أقدم من ملف تقرير الدورة بمعلمات مختلفة " بإنشاء إصد
 ).TRF16استخدام 

 

 الملحق د: الجوائز المالية

، قد يتم توزيع الجوائز المالية بطرق مختلفة بين الفائزين. قد يتم منحهم البطولةاعتماًدا على لوائح كل 
 Hortويتم تقسيمهم بالتساوي بين الالعبين الذين تعادلوا أو يتم منحهم وفقًا لنظام  التعادل،وفقًا لفواصل 

 ٪50من الجوائز وفقًا لترتيبهم النهائي ويتم توزيع الـ  ٪50(الالعبون الذين تعادلوا يحصلون على 
← رى األخرى بالتساوي بين هؤالء الذي تعادل). يمكن إجراء كل هذه اإلعدادات عن طريق اختيار أخ

 جوائز مالية ...

 ... لنجرب شيئًا آخر حسنًا،افتح الملف الذي تم إنشاؤه حديثًا. هل هذا يبدو محيرا؟ بالطبع هو كذلك! 

هذه العملية بينما يمكنك فقط استخدام جدول بيانات بدالً من كل  ولكن لماذا يجب عليك اتباع حسنًا،
. في بعض األحيان قد تكون Excelذلك؟ ألنه ال تنتج جميع النماذج عبر اإلنترنت بيانات بتنسيق 

 لذلك من الجيد معرفة كيفية عملها. ،txtأو . csvبتنسيق .
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ن يمكنك إدخال الجائزة المالية المتعلقة بوضعهم وتعيي فائز،تفتح نافذة مع الترتيب النهائي. بجانب كل 
 السفلية من النافذة. دعنا نفكر في مثال البطولة التي تمنح الجوائز التالية منىكيفية حسابها في الزاوية الي

، المركز 10000المركز الثالث  ،18000المركز الثاني  ،25000(العملة ليست مهمة): المركز األول 
 هذه هي الخيارات المختلفة: 3000، المركز الخامس 5000الرابع

  

 
 


