












لون فاتح: خدوا

خد ٢ مورد طاقة

 لون غامق: ادفعوا/
متلعبوش

ادفع ٤

 القشاط اللي اشتري مش
بيلعب الدور الجاي













لوحة شمسية

بطاريات

token icon ادفع 2 فضة: خد عالمة لوحة شمسية
 طول ما العالمة معاك تقدر تاخد طاقة ببالش من

 Energy resource .اي لوحة شمسية في المدينة
icon رجع العالمة وألعب 3 أفعال زيادة بواحد من 

 عيالك )ملحوظة: ترجع العالمة مش فعل وممكن
)تعمله في اي وقت في دورك

 أدفع 4 فضة: وخذ 2 طاقة. افعل هذا وانهي دورك
اآلن، العيل مش هيلعب الدور الجاي

عدد الكروت : 3   

عدد الكروت : 3   



فلتر مياه

مياه معدنية

 أدفع 2 فضة: خد عالمة فلتر
 token icon طول ما العالمة معاك تقدر تاخد مياه 

 resource icon .ببالش من اي فلتر في المدينة
water رجع العالمة وبدل اي كارتين أو شخصين في 

 المدينة مع بعض )ملحوظة: ترجع العالمة مش
فعل وممكن تعمله في اي وقت في دورك(ك

 أدفع 4 فضة: وخذ 2 مياه. افعل هذا وانهي دورك
اآلن، هذا العيل مش هيلعب الدور الجاي

عدد الكروت : 3   

عدد الكروت : 3   



قطعة أرض

همبرجر

 أدفع 2 فضة: خد عالمة ارض زراعية
 token icon طول ما العالمة معاك تقدر تاخد أكل 

 Food ببالش من اي قطعة أرض زراعية في المدينة
resource icon رجع العالمة وبص على كرت مقلوب 

 ورجعه مكانه )ملحوظة: ترجع العالمة مش فعل
وممكن تعمله في اي وقت في دورك( 

 أدفع 4 فضة: وخذ 2 اكل. افعل هذا وانهي دورك
اآلن، هذا العيل مش هيلعب الدور الجاي

عدد الكروت : 3   

عدد الكروت : 3   



بسكلتة

هايبر ماركت

 لو واقف على البسكلتة تقدر تتحرك في
 أي اتجاه أي عدد خطوات. ممكن تخّطي أي عائق

زحمة، العب تاني او فجوة او كارت تلوث

 أدفع 6 فضة: وخذ 3 موارد من أختيارك. افعل هذا
وانهي دورك اآلن، ما تلعبش خالص الدور الجاي

عدد الكروت : 5   

عدد الكروت : ٢   



 لو وقفت على الكرت الخردة في فعلي الثاني او
االول هل ينفع اخد مورد؟

 ال. ممكن بس تاخد مورد من الخردة لو بدأت دورك هناك.
 وفي الحالة دي دور العيال بيكون كاألتي بتاخد خردة وبس.

 الخردة ببالش بس

 بتدفع وقت في التدوير يحصل ايه لو فتحت تلوث؟
 شيل المورد المطبق للكرت من ال              لو المورد
 خلصان خالص. اتحرك عادي كائنها خطوة بس من

 هنا ورايح كرت التلوث ممنوع

deck



 الوقوف عليه لو انا اشتريت من
 البرجر في تاني فعل بوقف دوري وال .بكمل

 االتنين اكشن

وما بلعبش الدور الجاي؟
 دورك بيقف  فورا ونيم العيل ده واللفة الجاية العيل ده

هيصحى بس مش هيلعب

لو انا اشتريت من هيبر ماركت ايه اللي بيحصل؟
 دورك كله بيقف فورا، بالعيلين حتى لو كان لسه عندك
 عيل ما لعبتش بيه )بس نصيحة ألعب بالعيل األول

 وحاول ان اخر حاجة انك تشتري من هايبر
 ماركت( اقلب العيلين وريح دور



 ممكن العب فعل بعيل وبعدين
 فعل بالعيل التاني وارجع العب بالعيل

االول؟
 ال الزم تخلص دور العيل االول وبعدين العيل التاني

ممكن أقف على المكوك في وسط الدور؟
 ممكن توقف على المكوك بس متدخلش
)غير لو معاك التذكرة )أربع موارد مختلفة

 هل الزم
اعمل الثالث أفعال كل مرة؟

 ال. ممكن تعمل اي عدد من األفعال بحد اقصى 3
افعال لكل عيل او 5 لعيل واحد



 ينفع اشتري
 التوكن اكتر من مرة؟

 ال. بس لو رجعته ممكن تشتريه تاني. مثال
 ماينفعش يكون معاك اتنين توكن طاقة شمسية في

 نفس الوقت

ينفع اشتري سالحين؟
 أل. ما ينفعش

 هل القلبة االوالنية بتتحسب كحركة؟
 ال. دي هدية من اللعبة بس كل العب بيقلب الكروت

 اللي واقف عليها في دوره



لعبة ديستوبيا

 السحابة السودا سابقا( هي نتاج منحة( 

 لتصميم األلعاب بتركز على القضايا البيئية وده في إطار

 مشروع » على غير المعتاد » اللي بدأ عام ٢٠١٦، و المنظم من قبل

معهد جوته القاهرة بالتعاون مع  شركة مكوك

 اول ورشة عمل حصلت في نوفمبر ٢٠١٧ لمجموعة من ١٨ شاب وشابة  مهتمين

 باللعب والقضايا البيئية وتم اختيار مجموعة اصغر علشان تكون جزء من المنحة.

لمدة عام كامل تقريبًا قام بتصميم و تطوير اللعبة

 أحمد لبيب

أسامة حلمي )اوز اوز(

سيف باهر

مريم ابوغازي

تصميم جرافيك : نور جوهر

 مشروع معهد جوته

القاهرة و  شركة مكوك


