
سألعب شاف ما شاف. إنىس! 

بام!
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ما ناسيك!
عااااا.
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مثال لدورة لعب
تقرر أن تلعب بطاقة 

شاف ما شاف لتطلع عىل 
البطاقات الثالثة العلوية 

من شدة السحب.
(اقرأ هذا القسم بعد أن تلعب اللعبة للمرة األوىل)

بعد كشفك إىل البطاقات 
الثالثة العليا، تكتشف أن 

بسبس بومبا بانتظارك
(البطاقة التي ستسحبها)

ولكن العباً ثانياً يلعب بطاقة
انىس التي تلغي هجومك
لذا، ال يزال الدور دورك.

وأنت ال تريد أن تسحب بسبس
بومبا فتلعب بطاقة اخلطها

وتخلط شدة السحب.

وبعد خلط البطاقات
ميكنك أن تنهي دورك 
بسحب البطاقة العلوية

واألمل بأن ال
تكون بسبس بومبا.

تقرر أن تعديها (دون لعب أي بطاقة)
و تنهي دورك بسحب البطاقة العلوية.

- أو -

تقرر لعب بطاقة هجوم
لتختتم دورك وتجرب الالعب

التايل عىل لعب
دورين متتاليني.

بطاقاتبسبس بومبا 4

بطاقاتإطفيها 6

بطاقاتإنىس 5

يجب عليك أن تكشف هذه البطاقة مبارشة. إذا مل متتلك بطاقة
إطفيها فأنت شهيد القطط. ضع كل بطاقاتك (بضمنها بطاقة

بسبس بومبا) يف كومة البطاقات امللعوبة.

تحتاج قراءة هذه التعليامت إذا
كانت لديك أسئلة خاصة بالبطاقات

تنهي دورك (أو أدوارك) مبارشة دون سحب أية بطاقة
وتجرب الالعب التايل عىل لعب دورين متتاليني.

يلعب ضحية هذه البطاقة دوراً عادياً ثم بعد انتهاء دوره األول 
يلعب دوراً ثانياً (إذا لعب الضحية بطاقة هجوم أخرى ال يلعب 

أي من دوريه ويلعب الالعب التايل دورين متتاليني)

تنهي دورك مبارشة دون سحب أية بطاقة.
(إذا لعبت بطاقة شوف غريي دفاعاً ضد بطاقة هجوم،

فإنها تلغي دوراً واحداً فقط من الدورين.
ميكن لعب بطاقتي شوف غريي إلنهاء الدورين)

تجرب أي العب آخر عىل إعطائك بطاقة واحدة من البطاقات التي 
بحوزته. يختار الضحية البطاقة التي سيعطيك إياها.

تخلط بطاقات السحب دون كشفها حتى يطلب منك التوقف. 
(مفيدة إذا كنت تعرف أن هناك بسبس بومبا يف طريقها اليك.)

تطلع عىل البطاقات الثالثة العلوية يف شدة السحب وترجعهم بنفس الرتتيب. ال تكشفها 
ألي العب آخر.

هذه البطاقات ال حول لها وال قوة إذا كانت منفردة ولكن ميكنك
جمع أي                                 ولعبهام كمجموعة ثنائية لرسقة بطاقة 

عشوائية من العب آخر. كام ميكن استخدام هذه البطاقات ضمن 
املجموعات الخاصة. (التعليامت عىل اليسار).

إذا سحبت بسبس بومبا، ميكنك لعب هذه البطاقة بدالً من 
املوت. ضع بطاقة إطفيها ضمن كومة البطاقات امللعوبة.

ثم أرجع بسبس بومبا إىل داخل شدة السحب يف أي موقع
تريد وبرسية دون اإلطالع عىل بطاقات السحب أو خلطها.

تلغي أية حركة أو بطاقة باستثناء بسبس
بومبا وإطفيها. تخيل أي بطاقة (أو

                              تحت بطاقة انىس
كام لو كانت غري موجودة.

ميكنك لعب بطاقة إنىس يف أي 
وقت قبل البدء بتطبيق البطاقة 

السابقة، حتى لو مل يكن دورك. كل 
البطاقات التي تسبق بطاقة إنىس

ميكنك أن تلعب بطاقة إنىس فوق بطاقة إنىس لتلغي اإللغاء!
لتصبح .. ما ناسيك! وهكذا.

هل تريد أن تنتقم من الالعب التايل؟ ضع بسبس بومبا يف أعىل
شدة السحب! ميكنك أن تخفي الشدة تحت الطاولة لتمنع اآلخرين

من معرفة موقع اعادتك لبطاقة بسبس بومبا.

وبهذا ينتهي دورك.

مجموعة بطاقات)

تعترب ملعوبة والغية ويجب تركها يف كومة البطاقات امللعوبة.

بطاقاتهجوم 4

بطاقاتشوف غريي 4

بطاقاتلو سمحت 4

بطاقاتاخلطها 4

بطاقات القطط
من كل نوع 4

بطاقاتشاف ما شاف 5

تعليامت قتالية

املجموعات الخاصة

املجموعات الثنائية

بطاقتني متشابهتني

ميكنك لعب أي                                 (من بطاقات القطط أو 
البطاقات األخرى) لرسقة بطاقة عشوائية من العب آخر. 
(بطاقتي اخلطها أو بطاقتي شوف غريي أو بطاقتي قطط)

بطاقتني متشابهتني

نفس عمل املجموعات الثنائية ولكنك تختار البطاقة التي 
سترسقها من الالعب اآلخر. إذا كانت بحوزتهم فستحصل 

عليها وإذا مل تكن بحوزتهم فلن تحصل عىل أي يشء.

املجموعات الثالثية

عند لعب أية مجموعة خاصة، تهمل
التعليامت املوجودة عىل البطاقات. 

املجموعة الخامسية

ممكن تعطيني بطاقة إطفيها من فضلك.

إذا لعبت                                         (أي خمسة بطاقات 
بعناوين مختلفة) فيمكنك أن تسحب أي بطاقة تريد من 
كومة البطاقات امللعوبة. (اسحب الكومة برسعة الختيار 

البطاقة التي تريد قبل أن يلعب أحد الالعبني بطاقة إنىس!)

خمسة بطاقات مختلفة
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(ميكن زيادة العدد إىل ٩ العبني عند دمج شدتني)

بسبس بومبا
عدد الالعبني:التعليامت
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ال تقرأ هذه التعليامت!
قراءة التعليامت هي أسوأ

طريقة لتعلم اللعبة.

ميكنك أن تشاهد الفيديو
التعليمي عىل الرابط:

األدواراإلعدادطريقة اللعب

انتهاء اللعبة ببساطة
إذا تنفجر، تخرس

وسيغطي وجهك املتفجر رماد الخسارة.

وإذا مل تنفجر، تفوز. 
وستكون بطل العامل يف تفكيك القنابل القططية.

وكل البطاقات الباقية

مثال

بطاقات إطفيها

تذكر

ثالثة نقاط اضافية

ال تقرأ املزيد! إلعبها!

تعديها

تلعبها
أو

هي أدوات تقلل من فرصك يف االنفجار عىل يد بسبس بومبا.

تحتوي شدة البطاقات عىل عدد من القطط املتفجرة (بطاقات 
بسبس بومبا). يبدأ اللعب بوضع شدة البطاقات غري املكشوفة 

عىل الطاولة  ويتناوب الالعبون عىل سحب البطاقات حتى 
يسحب أحد الالعبني بطاقة بسبس بومبا.

اجمع بطاقاتك الثامنية (8) بيدك وانظر اليها.يف البداية، اخرج كل بطاقات بسبس بومبا (4) وبطاقات إطفيها (6) من الشدة.
 القرار لك اآلن:

اختتم دورك بسحب بطاقة واحدة من أعىل شدة السحب 
وكلك أمل بأنها ليست بطاقة بسبس بومبا.

(الحظ أن هذه اللعبة تختلف عن العديد من ألعاب البطاقات 
األخرى حيث أنك تسحب بطاقة عند االنتهاء من دورك)  

آخر العب مل يتفجر وجهه الجميل هو البطل الفائز.

إذا كانت لديك أية أسئلة عن البطاقات، إقلب الصفحة.

لن تعاين من انتهاء بطاقات السحب
ألنك أدخلت عدداً كافياً من بطاقات بسبس بومبا

لتقتل الجميع إال واحداً.

يستمر دوران األدوار حول الطاولة مع عقارب الساعة.

اخلط البطاقات ووزع 7 بطاقات لكل العب دون كشفها.

وزع لكل العب بطاقة إطفيها واحدة ليكون مجموع بطاقات 
كل العب هو 8 بطاقات (ضمنها بطاقة إطفيها).

ضع عدداً كافياً من بطاقات بسبس بومبا داخل الشدة 
ليكون العدد الكيل لبطاقات بسبس بومبا اقل من

عدد الالعبني بواحد.
استبعد باقي بطاقات بسبس بومبا خارج اللعبة.

أرجع بطاقات إطفيها الزائدة إىل الشدة

اخلط البطاقات وضع شدة البطاقات غري املكشوفة وسط الطاولة.

اخرت العباً ليبدأ باللعب (مثال: صاحب أجمل لحية، صاحب أقوى رائحة، صاحب أقرص 
قامة، الخ)

هذه هي شدة السحب

(تأكد من توفري مساحة كافية للبطاقات امللعوبة)

يف تلك الحالة، ينفجر ذلك الالعب. ومع موته يخرج من اللعبة.

تستمر العملية حتى يبقى العب واحد فقط وهو الالعب الفائز.

كلام سحبت بطاقات أكرث، كانت فرصة سحبك لبطاقة بومبا أكرث.

ميكنك أن تستخدم بطاقة 
لرؤية املستقبل والتعرف عىل
البطاقات التي يف أعىل الشدة.

إذا كانت بسبس بومبا هناك، ميكنك أن تستخدم بطاقة 
إلنهاء دورك دون أن تسحب أي بطاقة.

يبدأ كل العب اللعبة ومعه بطاقة إطفيها وهي أقوى بطاقة 
يف اللعبة. هذه البطاقة هي الوحيدة التي ميكنها أن تنقذك من 

بسبس بومبا. عندما تسحب بطاقة بسبس بومبا، ميكنك بدالً من 
أن تنفجر أن تلعب بطاقة إطفيها لتعيد بسبس بومبا إىل داخل 

الشدة يف أي موقع تريد وبرسية.

حاول أن تجمع أكرب عدد ممكن من بطاقات إطفيها.

ال تلعب أي بطاقة

لتلعب احدى بطاقاتك يجب عليك كشفها ووضعها أعىل كومة البطاقات امللعوبة وإتباع 
التعليامت الخاصة بها.

إذا كان عدد الالعبني 4، استخدم 3 بطاقات بسبس 
بومبا. إذا كان عدد الالعبني 3، استخدم بطاقتي 

بسبس بومبا فقط. بهذه الطريقة سيتفجر الجميع 
باستثناء البطل الفائز.

أرجع بطاقتني فقط من بطاقات إطفيها إىل الشدة 
واستبعد البطاقتني الباقيتني خارج اللعبة. 

مثال

عندما يلعب اللعبة العبان فقط

تتوفر تعليامت كل بطاقة بالعربية
يف ظهر هذه التعليامت.

ميكنك لعب أي عدد قليل أو كثري من البطاقات ثم تختتم دورك
بسحب بطاقة من شدة السحب.

اسرتاتيجية جيدة: احتفظ ببطاقاتك يف بداية اللعبة
مع انخفاض فرص انفجارك.

ميكنك حساب بطاقات السحب ملعرفة فرصك يف االنفجار.

ليس هناك عدد أدىن أو أعىل للبطاقات يف يديك .
ليس هناك قوانني خاصة إذا كانت يدك بال بطاقات.

واصل اللعب وستسحب بطاقة واحدة عىل األقل يف دورك القادم.

ميكنك بعد تنفيذ تعليامت البطاقة أن تلعب املزيد من البطاقات.
ميكنك أن تلعب أي عدد من البطاقات كام تشاء.

عديها – أو – العبها ثم اسحب.

عديها – أو – العبها ثم اسحب.
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