
ألعاب الورق

ما يجب معرفته حول ألعاب الورق

 تعترب ألعاب الورق شكل من أشكال الرتفيه. ولكن تذكر أنه ال يوجد نظام
   .يضمن لك أوراق رابحة ألن توزيع األوراق يتّم بشكل عشوايئ



تشكل ألعاب الورق نشاطاً مسلياً حني

متارسها بداعي الرتفيه وتبقى متحكامً

بلعبك. يعني هذا فهم أصول اللعبة

وااللتزام بالوقت أو املال املخصص

للعب حتى ال تتجاوز قدرتك عىل

االنفاق.

وضعت دور القامر قواعدها لضامن ربحها 
أكرث من الالعب.



YOURBESTBET.ca

 نصائح مفيدة
ملستخدمي ألعاب الورق

1. حّدد الوقت واملبلغ الذي تريد إنفاقه قبل املبارشة باللعب
إن اختيار املدة واملبلغ الذي تريد إنفاقه قبل املبارشة باللعب هي الطريقة 

الفضىل لالستمتاع بهذه األلعاب واملحافظة عىل طابعها املسّل. ضع حدوداً 

your�  والتزم بها. وملساعدتك عىل القيام بذلك، يرجى زيارة املوقع التايل :

bestbet.ca

2. ال تطارد الخسائر
من املحتمل أن يبدو لك اسرتداد املبلغ الذي خرسته أمراً منطقياً. إال أن 

الخسارة التي ستتكبدها ستكون عىل األرجح أكرب. 

3. تذكّر أن فرص الفوز عشوائية
مهام سعيت وفعلت، لن تتمكن من التأثري عىل نتيجة دوران العجلة. فتغيري 

مبالغ الرهان أو محاولة توقيت “دوران العجلة”، ليس له أّي تأثري عىل فرص 

ربحك أو خسارتك ألن النتائج تنشأ عشوائياً وال ميكن أن تتأثر بأّي يشء قد 

تفعله.

4. خذ فرتات اسرتاحة
إن االبتعاد عن طاوالت اللعب ألخذ قسط من الراحة أو امليش قليالً هي خري 

طريقة الستجامع أفكارك والتخفيف من حدة القلق أو التوتر الذي قد ينشأ 

عن اللعبة، كام قد يساعدك عىل عدم تجاوز املبلغ الذي خصصته للعب.

5. ال تقرتض املال أبداً للعب القامر
ال تنفق املال املخصص ألمور أخرى مثل اإليجار أو البقالة وغريها من 

مستلزمات البيت. التزم باملبلغ املرصود للمقامرة. ويف حال أنفقت كامل هذا 

املبلغ، توقف عن املقامرة. 
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حقائق عن ألعاب الورق

تكرث الخرافات حول طريقة لعب الورق، وكيفية “التغلب” عىل النظام بهدف 
الربح بشكل متكرر. ففي بعض األلعاب ومنها “تكساس هولدام بوكر” و 
“بالك جاك”، ميكن ملستوى مهارتك الشخصية أن يؤثر عىل نتيجة اللعبة. 

ويعود السبب يف ذلك إىل أن القرارات التي تتخذها بصفتك مشارك يف هذا 
النوع من األلعاب، تؤثر بشكل مبارش عىل النتيجة. ولكن مهام كنت بارعاً، ال 
ميكنك إلغاء منفعة صالة القامر التي تلعب فيها، أو املكان الذي يوفر الرهان 

)الكازينو مثالً(، ولهذا السبب ال بد من أن يخرس حتى أفضل الالعبني مع مرور 
الزمن. فقد وضعت دور القامر قواعدها لضامن ربحها أكرث من الالعب، كام 
وأّن توزيع البطاقات يتّم عشوائياً بحيث يتعذر عليك التحكم باألوراق التي 

تتلقاها.

الخرافة :
من املمكن تطوير نظام لعب أفضل من كافة األنظمة األخرى، مبا يف ذلك 

النظام املستخدم يف دور القامر. 

الحقيقة :
ال ميكن ألي نظام أن ينجح يف هزم نظام دور القامر عىل املدى الطويل. فقد 

وضعت دور القامر قواعدها لضامن ربحها أكرث من الالعب.

الخرافة :
يكون الربح “وشيكاً” بعد سلسلة من الجوالت الخارسة.

الحقيقة :
ال يكون الربح “وشيكاً” أبداً. فحصيلة املقامرة هي عشوائية حتى يف األلعاب 

التي تتطلب مهارة شخصية. وليس بالرضورة أن تأيت سلسلة من الجوالت 
الرابحة يف أعقاب سلسلة من الجوالت الخارسة. وبشكل عام، كلام لعبت أكرث، 

كلام خرست مبلغاً أكرب من املال. 

الخرافة :
بعد تحقيق سلسلة من جوالت الربح، فذلك يعني بأن “الحظ حليفك” والربح 

سيتواصل.

الحقيقة :
إن مبدأ “الحظ حليفك” ال أساس له من الصحة. فحصيلة املقامرة تكون 

عشوائية، حتى يف األلعاب التي تتطلب مهارات شخصية. وإذا متكنت من 
الربح لبضع جوالت متعاقبة فذلك ال يعني بأنك ستستمر يف الربح، ومن 

املمكن أن تخرس يف الجولة التالية. 

كيف متارس ألعاب الورق
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كيف متارس ألعاب الورق

تتوفر مجموعة متنوعة من ألعاب الورق. تشمل األلعاب األكرث شعبية البالك 
جاك والبوكر، إال أن كل لعبة تلتزم مبجموعة من القواعد وخطوات اللعب. 

واألهم من ذلك هو أن تتذكر دوماً بأن األوراق التي توزع عليك يف أي لعبة، 
هي عشوائية بغض النظر عن تجربتك الشخصية. ويف حني تتطلب هذه 

األلعاب درجة معينة من املهارة، إال أن منفعة دور القامر ستحّد من احتامالت 
ربحك مع مرور الوقت. وإذا كنت تلعب عىل مال، فال تراهن سوى باملبلغ 

الذي تستطيع خسارته.

فرص الربح 

توفر ألعاب الورق لالعب فرصاً أكرب للربح، مقارنة بأشكال املقامرة األخرى. 
ويعود السبب يف ذلك إىل أن نجاحك يتوقف عىل طريقة لعبك ضد خصومك، 

كام وأنه ميكنك تحسني فرص ربحك عرب التعلّم واملامرسة.

فعىل سبيل املثال، غالباً ما ينجح العب البوكر الذي يتمتع مبهارات عالية 
يف هزم الالعب األقل خربة منه ومعرفة. ولكن من املهم أن تتذكر بأن كافة 
الالعبني، برصف النظر عن خربتهم، ال ميكنهم التحكم بالبطاقات التي يتم 

توزيعها. وال ميكن ألحد إنشاء قاعدة معلومات أو اسرتاتيجية مراهنة قادرة 
عىل القضاء بشكل كل عىل عشوائية األوراق التي يتم توزيعها خالل اللعبة. 

وباختصار، ال أحد ميلك صيغة فائزة تضمن له الربح يف كافة األوقات. فقد 
وضعت دور القامر قواعدها لضامن ربحها أكرث من الالعب.

يف ألعاب الورق مثل البالك جاك وبوكر 3 أوراق، تتمتع دور القامر )أي املكان 
الذي يوفر الرهانات( مبزايا تتيح لها الفوز. ففي لعبة البالك جاك مثالً، تتمتع 

دور القامر بقدرة عىل تحقيق الربح عندما يتخطى كل من موزع الورق 
والالعب املجموع 21. 



 للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة : 

YOURBESTBET.ca

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة : 

gamingns.ca

توفر شبكة دعم املقامرة املسؤولة املساعدة عرب شبكة االنرتنت والهاتف لسكان 

نوفا سكوشا وعائالتهم الذين قد يعانون من مخاوف ناجمة عن املقامرة. إن 

هذه الخدمة مجانية، رسية ومتوفرة عىل مدار الساعة، 7 أيام يف األسبوع.

TTY 8888-347-888-1 أو 711 للوصول إىل الهاتف النيص  

gamblingsupportnetwork.ca


