هيئة التحرير

النارس:
مدير 
المرسوع:
النص والتصميم:
الطباعة:
نسخة:

رقم الطلب:

المركز االتحادي للتوعية الصحية ) ،(BZGAكولونيا
جميع الحقوق محفوظة.
'&
كريستںى شولن ،المركز االتحادي للتوعية الصحية ،كولونيا
باربرا رينتس ،www.b-renz.de ،كولونيا
Rasch, Bramsche
سبتمرى/أيلول ٢٠١٥
@
يوزع هذا الكتيب بالمجان من قبل المركز االتحادي للتوعية الصحية وهو 'غرى مخصص Hالعادة
بيعه من قبل المتلقي  /المتلقية أو أي طرف آخر.
(33211550) ٣٣٢١١٥٥٠

١١

االتصال عىل:
هاتف المراكز االستشارية لال!دمان الخاصة بإدمان القمار »0800 1372700 :«BZGA

ثنںى إىل الخميس من الساعة ٢٢-١٠؛ من الجمعة إىل .
اال 6 7
االحد من الساعة ١٨-١٠
من !
خرىاء بتقديم االستشارة بالمجان ومن دون ِذكر أسماء بشأن إدمان القمار – وخاصة بشأن المراهنات الرياضية
يقوم @
االستشارة باللغة =
الرىكية عىل الخط الساخن !الدمان القمار0800 3264762 :
اال 6 7
ثنںى من الساعة ٢٠-١٨؛ الثالثاء والخميس من الساعة ٢٢-٢٠
!
االستشارة باللغة الروسية والمساعدة
6
7ىڡ حال وجود مشاكل مع المراهنات الرياضية0511 7014664 :
اال 6 7
ثنںى من الساعة ١٨-١٦
!
ال تبعدك سوى نقرة واحدة:
www.check-dein-spiel.de

t

ذاىى ،واختبار المعرفة وبرامج Hاالقالع عىل Hاال tنرىنت.
ىسء عن إدمان القمار مع اختبار '
كل '
التاىل:
لمزيد من المواد Hاالعالمية تجدونها عىل الرابط '
www.bzga.de

< المواد Hاالعالمية < الوقاية من Hاالدمان < إدمان القمار
توجه إىل:
المراكز االستشارية لال!دمان الخاصة بإدمان القمار
التاىل www.check-dein-spiel.de :أو عن طريق هاتف
ابط
ر
يمكن العثور عىل المراكز االستشارية لالHدمان عىل ال
'
المراكز االستشارية لالHدمان الخاصة بإدمان القمار "."BZGA
المراكز االستشارية لال!دمان
&
'&
التاىل:
هنا يمكن
للمتخصصںى مساعدتك 'ىڡ خفض ديونك .يمكن العثور عىل المراكز االستشارية لالHدمان عىل الرابط '
 www.schuldenhelpline.deأو www.meine-schulden.de/beratungsstellen_in_ihrer_naehe
المساعدة الذاتية

&
يتبادل &
بعضا .تجد العناوين عىل
خرىاتهم 'ىڡ مجموعات المساعدة الذاتية ويدعم بعضهم ً
المترصرون أو االقارب @
التاىل .www.check-dein-spiel.de
العنوان '
.
االرشاد االرسي والتعليم
مركز !
'&
هنا يمكنك الحصول عىل المساعدة ً
الزوجںى أو مشاكل tالرىبية عىل الرابط  ،www.dajeb.deكما
مثال & 'ىڡ بعض مشاكل
&
التاىل
يمكنك العثور عىل عناوين المراكز االستشارية الموجودة 'ىڡ منطقتك عىل الرابط '
.www.bke.de

١٠

هل أنت دون سن  ١٨عاما؟ يحظر عىل المر ' &
عاما المقامرة .سواء @عرى Hاال tنرىنت أو & 'ىڡ مكتب المراهنات،
اهقںى دون سن ً ١٨
فإن هذا ال يشكل فارقًاt .
شخص بالغ فإنه ال يُسمح لك بملء استمارة مقامرة بنفسك.
حىى ولو كنت كذلك برفقة ٍ
'&
أيضا
بالنسبة لكل من عداهم :المقامرة @عرى Hاال tنرىنت 'غرى قانونية باستثناء البعض منها .لذا فإن المقامرة هناك
للبالغںى ً

t
&
تقريبا .عادة ما يكون مقدمو الخدمة ' &
الىى يغرونك بها 'غرى
محظورة ً
دائما ً
يعىى أن االرباح العالية '
مقيمںى بالخارج .وهذا '
يذهب مالُك هبا ًء منثو ًرا.
مضمونة .وليس ثمة طريقة ترغمه عىل الدفع ومن ّثم
ُ
سبب آخر لعدم المراهنة :وهو أنه t
'&
الالعبںى أو
حىى الرياضة يمكن التالعب بها .فكم من مرة كشفت فضائح المراهنات
&
'&
إضاىڡ.
للتأثرى عىل نتيجة المباراة '
المدربںى أو الحكام الذين تلقوا رشوة '
وسرىها .عىل سبيل المثال ،تسجيل هدف '

٩

هل ساورك شكٌ أو نمى إىل علمك ،أن أحد أقاربك أو إحدى صديقاتك أو أحد أصدقائك مدمن للعب القمار؟ يحتاج
هؤالء إىل المساعدة وكذلك أهلهم وأصدقاؤهم.
هذا يساعد:

✘
ال تلم نفسك عىل إدمان ¦
االخرين.
✘
تحاش إقراض المال.
َ
✘
سبيال لحساب t
ال تدع ً
مشرىك.
✘
قل أن عىل المرء أن يهتم المر ¦
االخرين بدل أن يكيل االتهامات لهم.
✘
&
مد يد العون
لمدمىى لعب القمار & 'ىڡ بحثهم عن مساعدة.
'
✘
هدد &ىڡ & &
الرىاعات بما أنت قاد ٌر ً
فعال عىل فعله.
'
✘
&t
جيدا.
اعںى بنفسك ً
✘
✘ صارح أصدقائك بمكنونات نفسك.
'&

المتخصصںى & 'ىڡ مراكز استشارة Hاالدمان أو عن طريق أحد أرقام تليفونات خط المساعدة.
استرس
✘
خطرىة.
اعلم أن المراهنات الرياضية يمكن أن تشكل مشكلة '

الكذب والغش جزء من إدمان القمار .غالبا ما يعرف 
االهل &ىڡ وقت متأخر جدا ،خطورة 
االمر .وأحيانا ال يريد البعض
ً
'
االعرىاف بأن هناك مشكلة ويلقي بالمسألة خلف ظهره .إذا ساورك ىسء من الشك فحسب أو كنت &
t
تعاىى منذ tفرىة
'
'
أمرا غاية & 'ىڡ
طويلة بسبب إدمان رسيكة حياتك أو رسيك حياتك أو طفلك عىل القمار :عادة ما يكون تدبر أمرك وحدك ً
الخرىة بمساعدتك عىل إيجاد حل  -عند التعامل مع إدمان القمار،
الصعوبة .سيقوم متخصصات ومتخصصون من ذوي @
والمشاكل 
االرسيةt ،
وحىى مع التساؤالت حول ديون القمار.

٨

هل سبق لك أن فكرت &
يىل بعض النصائح للحد من المخاطر
ً
يوما 'ىڡ المراهنة بشكل أقل؟ إذا سنسوق إليك فيما '
باالدمان.
المرتبطة H
هذا يساعد:

✘
حدا معي ًنا لمقدار المال الذي ستنفقه.
✘ ضع ً
✘ ال تراهن إال بالمال الذي تبقى معك فقط.
✘ ال ترسب الكحول عندما تراهن.
✘ ال تراهن وأنت & 'ىڡ حالة من Hاالحباط أو الغضب.
حدد عدد المرات والمدة tالىى t
سرىاهن فيها.
'


ىس ٍء يلهيه .كل ما يرصفك عن المقامرة ويحقق لك المتعة عليك به .عىل
من يريد Hاالقالع عن المقامرة ،فليبحث عن '

أيضا :يمكنك أن
سبيل المثال ،زيارة االصدقاء ،وممارسة الرياضة ،ومشاهدة االفالم .أن يكون لك هدف أمر يساعدك ً
خاصا بالمال الذي تُمسكه عن المقامرة .وربما يكون هناك ىس ٌء ما كنت ترغب به t
جدا.
لفرىة
طويلة ً
ٍ
تصنع لنفسك شي ًئا ً
'
&
فاستحرص المساعدة!
إذا الحظت أنك 'غرى قادر عىل التحكم & 'ىڡ اللعب،

٧

رسيع للغاية .غال ًبا ما يبدأ
يمكن للمراهنات الرياضية –ال سيما الرهانات الحية  -أن تجعل منك مدمن قمار بشكل ٍ
أكرى g
كبرىا وتراهن g
g
وأكرى.
ىس ٍء بفوز وحيد .ثم يصبح !
االغراء ً 7
كل 7
االحيان سوف تخرس .بل وربما تحدثك نفسك أن 
أكرى ،ففي أغلب 
سرىاهن 
لكن إذا كنت t
االمر ليس بهذا السوء .سلسلة
&
&
يوما ما مدم ًنا عىل القمار
من الهزائم المتتالية فقط .ويزداد أملك 'ىڡ أن تظفر بالفوز 'ىڡ النهاية .من هو مهدد بأن يصبح ً
غالبا تعويض ما خرسه من أموال بمزيد من المقامرة.
هو من يحاول ً
مسليا كما كان من قبل .ويصبح الرهان إكر ًاها .وهنا سيجب عىل كل شخص مدمن للقمار أن
ً
يوما ما لن يعود اللعب ً

&


كثرى من االحيان ينتهي به الحال إىل االحتيال والرسقة ليحصل
يلعب أكرى وأكرى .إذا ما خرس ،يريد تعويض خسارته' .ىڡ '
حىى الخسارة المقبلة .ولكن &
أكرى t -
عىل المال .وإذا ما ربح ،فإنه يريد الفوز 
ىڡ
دائما مقدم الخدمة.
يفوز
النهاية
ً
'
إذا لم تستطع التحكم بمجريات 
االمور .وإذا لم يعد باستطاعتك أن تقرر بحرية ما إذا كنت t
سرىاهن أم ال ،إذا فقد
ومرضا ال تستطيع أن تشفي نفسك منه وحدك.
بات القمار إدمانًا بالنسبة لكً ،

٦



&
المثرىة t
وأبدا ال
ودائما ً
حىى اللحظة اال '
'ىڡ أي رياضة يتعلق االمر بالفوز أو الخسارة .ويحب عشاق اللعبة المنافسة '
خرىةً .
&
بشكل ال يوصف.
يزال هناك أمل 'ىڡ اقتناص الفوز .وهو شعور جيد ٍ
الرهان عىل النتيجة يجعل اللعبة 
أكرى إثارة .وعىل عكس اليانصيب أو لعبة الروليت يمكن لمعلوماتك الرياضية أن تكون

&
&
الكثرىون عىل االقل .لكن 'ىڡ النهاية تبقى المراهنات الرياضية ألعاب حظ .بغض
مفيدة 'ىڡ هذا المضمار .هذا ما يعتقده '
النظر عن مقدار ما تعرفه عن العب ما أو فريق ،فإنه ال يمكنك التنبؤ بالهدف الفاصل.
كبرى:
المراهنات الرياضية مقامرة .ومخاطر أن تصبح مدم ًنا عليها عظيمة إىل حد '

✘

عندما تعرف الكثرى عن رياضة ما ،فإنك تعتقد ببساطة ،أنك تتمتع بموهبة ومنحة آمنة .إال أن مرجع 
االمر كله & 'ىڡ
'
&
المراهنات الرياضية يعود 'ىڡ النهاية إىل الصدفة.
المتعة المتوفرة &ىڡ الرهان والحماس &
بشكل خاص.
'
الرياىص فيهما مكمن الخطر .وخطر Hاالدمان عىل القمار يرتفع ٍ
'

✘
t
عندئذ يزداد Hاالغراء لالستمرار & 'ىڡ المقامرة.
الىى ال تنتهي واقتناص كل فرصة سانحة للمقامرةٍ ،
✘ أنواع الرياضات '
عىل شبكة Hاال tنرىنت ،يمكنك المراهنة من دون نقود .انقر ً
الفواترى .ولكن رسعان ما يتضح لك أنك
بدال من أن تدفع
'
✘
الكثرى من المال 
أكرى مما كنت تود.
تضع '
✘

t
الىى تحققها ،عندما يحالفك الحظ وتحرز مجموعة كاملة من
تغري الرهانات ضمن مجموعة بأرباحها العالية '
تماما وتصبح الرهانات الحية 
المتغرىة وإمكانيات الرهان
أكرى إثارة عن طريق حصصها
بشكل
'
صحيح ً
النتائج ٍ
ٍ
المتوفرة .بيد أن كال ' &
النوعںى من الرهانات & 'ىڡ غاية الخطورة.

٥

هل تحب الرياضة وتستمتع بالمراهنة؟
أتلعب من أجل المتعة؟ هل سلوك لعبك محفوف بالمخاطر؟ أجب عىل العبارات التالية؟
نعم

ال

&
t
فإىى أستمر & 'ىڡ المراهنة.
حىى عندما أصل إىل حدي ولم يعد لدي مال' ،

&
بشكل أقل.
لقد حاولت 'ىڡ '
كثرى من االحيان أن أراهن ٍ
ً
غضىى وشيكًا.
بشكل أقل أو ال أراهن عىل Hاالطالق ،أصبح
منفعال '
عندما أراهن ٍ
ويصرى @ '
أحيانًا t
أقرىض المال الستمر & 'ىڡ المراهنة.
ماىل بأرسع ما يمكن.
إذا خرست ،أريد استعادة '
 & &
t
عائلىى /
الكثرى من الوقت & 'ىڡ المراهنات الرياضية.
أقىص '
'
تالحظ '
أصدقاىى 'أىى '
&
&
&
ذنبا بطريقة أو بأخرى عندما أراهن.
وأىى أرتكب ً
ينتابىى إحساس '
بأىى لست عىل ما يرام' ،
أحيانًا '


لىك أدفع ديون المقامرة.
عىل أن أطلب المال من االرسة  /االصدقاء' ،
كان '
عىل إال أن أختلس أو أحتال الحصل عىل مال.
إن لم يعد لدي خيار آخر ،فما '
إذا كانت كل إجابتك نعم فهذا دليل عىل وجود مشكلة إدمان محتملة .أما إذا كانت إجابتك هي نعم مرة واحدة أو 
أكرى

&
واالرشاد  -مجانًا عىل الرقم
يعىى أن سلوك لعبك موضع شك .ال تستهن بخطورة االمر ،والتمس النصح H
من مرة ،فهذا '
 0800 1372700خط المساعدة الخاص بإدمان القمار التابع للمركز االتحادي للتوعية الصحية » .«BZGAيمكنك
&
وىڡ هذا الكتيب.
الحصول ً
أيضا عىل المزيد من المعلومات عىل الرابط ' www.check.dein-spiel.de

٤

مباراة تجريبية
تحقق – اكتشف إذا ما كنت & 'ىڡ خطر محدق.

٤

هل من يعرف g
أكرى ،يربح؟
خطورة المراهنات الرياضية

٥

g
ىسء؟
هل ستخاطر بكل 7
من اللعب إىل Hاالدمان.

٦

67
والالعبںى
نصائح ُمطّلع لالعبات
هل ما تزال 
االمور تحت السيطرة؟

٧

نصائح مطّلع للعائلة .
واالصدقاء
ُ
'&
والالعبںى.
مساعدة أقرباء لالعبات

٨

هل لديك فرص قانونية؟
هذا ما يحدده القانون.

٩

العناوين وطرق االتصال بشأن إدمان المقامرة.

١٠

هيئة التحرير

١١

مهمتك

٣

ه
ل
ت
ر
ا
وتسلم كل gهن
ىسء؟
7

