
لعبة ماو ماو المجنونة لمتعة أكيدة لجميع أفراد العائلة!

الالعبون: 2-10 أشخاص السن: بدًءا من 6 سنوات المدة: 30 دقيقة

المحتوى: 112 بطاقة لعب )72 بطاقة ملونة، 28 بطاقة أوامر ملونة و 12 سوداء(

هدف اللعبة  

يتمثل هدف اللعبة في التخلص أواًل من جميع البطاقات الموجودة في اليد.

التحضير للعبة  

يتم تحديد العب يقوم بخلط البطاقات وتوزيعها. يحصل كل العب على ثمانية بطاقات. يتم وضع البطاقات المتبقية على 
هيئة كومة سحب مغطاة في منتصف الطاولة.

يتم كشف أعلى بطاقة ووضعها مكشوفة بجانب كومة السحب. وذلك يكون بداية كومة التجميع. إذا كانت هذه بطاقة 
أوامر، يجب على الالعب الذي يبدأ اللعب أن يتبع تعليمات بطاقة األوامر.  

مسار اللعبة  

يبدأ الالعب الموجود على يسار موزع البطاقات، وبعد ذلك يتم االستمرار في اتجاه حركة عقارب الساعة. من يحين دوره 
لديه اإلمكانيات التالية إللقاء البطاقات من يده:

1. إلقاء البطاقة  
بإمكان الالعب وضع بطاقة مناسبة على كومة التجميع. البطاقة المناسبة هي البطاقة ذات نفس اللون أو نفس العدد 
أو نفس رمز بطاقة األوامر، مثل البطاقة األعلى بكومة التجميع. تعتبر بطاقة األوامر السوداء دائًما بطاقة مناسبة. بعد 

ذلك يحين دور الالعب التالي في الترتيب.
 

مثال: في حالة وجود بطاقة 9 حمراء على كومة التجميع، يمكن وضع بطاقة 9 بأي لون، أو بطاقة حمراء بأي رقم، أو 
بطاقة أوامر حمراء أو بطاقة أوامر سوداء.

في حالة وضع بطاقة 9 زرقاء بعد بطاقة 9 حمراء، يجب أن يضع الالعب التالي إما بطاقة 9، أو أي بطاقة زرقاء أو بطاقة 
أوامر زرقاء أو سوداء.

2. الرمية البينية  
إذا كان في يد الالعب نفس البطاقة مثل البطاقة األعلى بكومة التجميع، فيحق له على الفور إلقاء هذه البطاقة على 

كومة التجميع. عندئذ ال يهم ما إذا كان الالعب قد حان دوره أو ال!
بعد ذلك يلعب الالعب التالي، بعد „الرمية البينية“، الذي حان دوره.

تنبيه: يجب االنتباه إلى معنى بطاقات األوامر. أي، يجب على الالعب التالي اتباع تعليمات بطاقة األوامر الملقاة!

3. السحب  
البطاقة  إلقاء  يمكن  السحب.  كومة  من  بطاقة  يده  في  يأخذ  أن  يجب  مناسبة،  بطاقة  وضع  يريد  ال  أو  يستطيع  ال  من 

المسحوبة على الفور. بعد ذلك يلعب الالعب الذي حان دوره، طالما ليس هناك العب أسرع منه قام برمية بينية.

بطاقات األوامر  

يمكن إلقاء بطاقات األوامر بألوانها األربعة، في حالة وجود بطاقة باللون المعني بأعلى كومة التجميع. تتناسب بطاقات 
األوامر السوداء مع أي بطاقة بكومة التجميع وهي تعتبر „چوكر“.

التعليق  

واألزرق  واألخضر،  )األحمر،  ألوان  بأربعة  „تعليق“  األوامر  بطاقة  توجد 
واألصفر(. من يحين دوره، يمكنه إلقائها، إذا كانت البطاقة األعلى بكومة 
لالعب  يحق  ال  „تعليق“.  بطاقة  بدورها  كانت  أو  اللون  نفس  لها  التجميع 
التالي بحسب اتجاه اللعب إلقاء بطاقة، أو سحب بطاقة من كومة السحب. 

يجب أن ينتظر دون لعب - ويحين دور الالعب الذي يليه في الترتيب.

أو أو
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تغيير االتجاه  

واألخضر،  )األحمر،  ألوان  بأربعة  االتجاه“  „تغيير  األوامر  بطاقة  توجد 
واألزرق واألصفر(. من يحين دوره، يمكنه إلقائها، إذا كانت البطاقة األعلى 
بكومة التجميع لها نفس اللون أو كانت بدورها بطاقة „تغيير االتجاه“. يتغير 
اتجاه اللعب على الفور. فإذا كان اللعب مثاًل عندئذ في اتجاه حركة عقارب 
الساعة، يتم على الفور اللعب عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. وبذلك 
دوره هو الالعب  يمين الالعب الذي قد حان  يصبح الالعب الجالس على 

التالي.

سحب 2  

واألزرق  واألخضر،  )األحمر،  ألوان  بأربعة  „سحب 2“  األوامر  بطاقة  توجد 
بكومة  األعلى  البطاقة  كانت  إذا  إلقائها،  يمكنه  دوره،  يحين  من  واألصفر(. 
التجميع لها نفس اللون أو كانت بدورها بطاقة „سحب 2“. عندئذ يجب على 
أي  „التمديد“،  بإمكانه  أو  السحب  كومة  من  بطاقتين  سحب  التالي  الالعب 
يضع بطاقة أفعال „سحب 2“ أخرى على كومة التجميع. عندئذ يجب على 
الالعب التالي سحب أربع بطاقات أو يقوم بدوره بإلقاء بطاقة أفعال „سحب 

2“ وهكذا.
دورة  بإجراء  بعدها  يقوم  أكثر،  أو  لبطاقتين  الالعبين  أحد  سحب  حالة  في 

اللعب العادية من خالل وضع أو سحب بطاقة.
 

تبديل البطاقات مع العب آخر  

توجد بطاقة األوامر „تبديل البطاقات مع العب آخر“ بأربعة ألوان )األحمر، 
كانت  إذا  إلقائها،  يمكنه  دوره،  يحين  من  واألصفر(.  واألزرق  واألخضر، 
البطاقة األعلى بكومة التجميع لها نفس اللون أو كانت بدورها بطاقة „تبديل 
البطاقات مع العب آخر“. عندئذ يحدد الالعب العًبا آخر ويقوم بتبديل جميع 

البطاقات الموجودة في يده مع هذا الالعب.

اختيار اللون  

إذا لم يكن مع الالعب بطاقة مناسبة أو يريد تحديد لوًنا آخر، فبإمكانه إلقاء 
بطاقة األوامر „اختيار اللون“. بطاقة األوامر هذه „چوكر“، وبالتالي يمكن 
وضعها على أي بطاقة بكومة التجميع. عندئذ يحق لالعب اختيار أي لون 

)أحمر، أو أخضر، أو أزرق أو أصفر(. 

مثال: يضع أحد الالعبين بطاقة األوامر „اختيار اللون“ ويقول: „أريد األحمر.“ 
عندئذ يجب على الالعب التالي مواصلة اللعب ببطاقة حمراء أو يضع بدوره 

بطاقة أوامر سوداء.

سحب 4 + اختيار اللون  

بطاقة  أي  على  وضعها  ويمكن  „چوكر“،  أيًضا  تعتبر  هذه  األوامر  بطاقة 
بكومة التجميع.

وهي تحمل معنيين: أوال يجوز لالعب اختيار لون وثانيا يجب على الالعب 
التالي سحب أربع بطاقات. )يمكن بالطبع أن يقوم الالعب التالي بالتمديد، 

حيث يقوم هو أيًضا بإلقاء نفس البطاقة!(
بإجراء  بعدها  يقوم  أكثر،  أو  بطاقات  ألربع  الالعبين  أحد  سحب  حالة  في 

دورة اللعب العادية من خالل وضع أو سحب بطاقة.

تبديل البطاقات على التوالي  

بطاقة  أي  على  وضعها  ويمكن  „چوكر“،  أيًضا  تعتبر  هذه  األوامر  بطاقة 
بكومة التجميع.

جميع  على  يجب  الالعبين،  أحد  ِقبل  من  البطاقة  هذه  إلقاء  حالة  في 
لهم  المجاورين  لالعبين  أيديهم  في  التي  البطاقات  جميع  إعطاء  الالعبين 

بحسب اتجاه اللعب.
بعد ذلك يحق لالعب التالي إلقاء أي بطاقة.

نهاية اللعبة  

في حالة وجود بطاقة واحدة بيد أحد الالعبين، يجب عليه أن يقول بوضوح „ !SOLO“، قبل أن يلقي أو يسحب الالعب 
التالي بطاقة. وهذا يعتبر تحذير للجميع بأن هذا الالعب لديه بطاقة واحدة فقط. من ينسى قول „ !SOLO“، يجب عليه 

سحب بطاقتين من كومة السحب.
في حالة تمكن أحد الالعبين من إلقاء آخر بطاقة في يده، فإنه يكون الفائز وبذلك تنتهي الجولة. إذا كانت البطاقة األخيرة 

بطاقة أوامر، فإنه ال يتم تنفيذ ما جاء بها.
عندئذ يجب على جميع الالعبين اآلخرين احتساب عدد نقاط البطاقات التي ال تزال في يدهم.

يتم تدوين هذه النقاط كنقاط سالبة لالعبين. تنتهي اللعبة بعد عدة جوالت بمجرد تجاوز العب واحد على األقل 500 نقطة 
سالبة. الالعب ذو أقل نقاط سالبة يكون هو الفائز.

التقييم  
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لقد اشتريت منتًجا عالي الجودة. ومع ذلك إذا كان لديك
شكوى، ُيرجى االتصال بنا مباشرة.
هل لديك أسئلة؟ يسرنا مساعدتك:

Dietzenbach 63128-D ,D5-23 AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße
hotline@amigo-spiele.de :بريد إلكتروني ،www.amigo-spiele.de

1–9 نقاط بطاقات األرقام 1–9
10 نقاط “تغيير االتجاه„
20 نقطة “التعليق„
30 نقطة “سحب 2„
30 نقطة “تبديل البطاقات مع العب آخر„
40 نقطة “تبديل البطاقات على التوالي„
40 نقطة “اختيار اللون„
50 نقطة “سحب 4 + اختيار اللون„


