هل تلعب أنت أو أحد أقربائك
ألعاب القمار ث
بك�ة؟
الكث� من المال أو الوقت؟
هل يأخذ اللعب ي
ز
تسي� أمور الحياة اليومية؟
أو
ك�
ال�
ي
هل يُ َع ْر ِقل اللعب ت ي
هل ل َِع ْب َت بمال الديون؟
ف
هل يؤ ّدي اللعب إىل الخالفات أو إىل مشاكل أخرى ي� العالقات مع الناس؟
هل يرتبط باللعب الشعور بالذنب ،أو العار أو القلق؟
أ
ت
ال� كانت ت يُث� االهتمام ف ي� السابق لم ت َُعد ت يُث� االهتمام؟
هل الشياء ي
ما الذي يمكن فعله إذا كنت تعلم أو تشك ف� أن قريبك يلعب ث
أك� من الالزم؟
ي
إذا كان القمار ومشاكله ُمقلق ،فيجب طلب المساعدة .التحدث عن الموضوع ومناقشته مع شخص موثوق يُ َخفِّف غالباُ من ِح ّدة المعاناة
الزمات أن تتحدث برسية بخصوص القمار أ
.بإمكانك من خالل خدمة هاتف أ
وال ض�ار الناتجة عنه
ّ
ّ
:يعمل خط أ
الزمات الهاتفي

وري
المساعد ) (Peluuriهاتف ِب ُل ِ

خط مساعدة أ
الزمات باللغة العربية

ال ي ن
ثن� إىل الجمعة من
( 0800 100 101من إ
)الساعة  12.00إىل الساعة 18.00
يَ ْد َعم ويَنصح ويُ ْرشد بخصوص مشاكل اللعب
وال ي ز
.بالفنلندية ،والسويدية (كل يوم ي ن
نجل�ية
إثن�) إ

ال ي ن
ثن�
 09 2525 0113أيام االتصال إ
والثالثاء من الساعة  11.00إىل الساعة 15.00
أ
والربعاء من الساعة  13.00إىل الساعة 16.00
ومن الساعة  17.00إىل الساعة  21.00الخميس
)من الساعة  10.00إىل15.00

peluuri.fi

mieli.fi/azma

ف
القمار شائع ي� فنلندا
كب�
يلعب الفنلنديون ألعاب القمار بشكل ي
ئ
واستثنا� .يتم عرض آالت وإعالنات القمار بشكل
ي
.بارز ف� المتاجر أ
والكشاك ومحطات ن ز
الب�ين
ي

صندوق المعلومات :وتشمل ألعاب
القمار عىل سبيل المثال
)»آالت القمار («ألعاب القطع النقدية •
وغ�ها من ألعاب اليانصيب •
اللُّوتُو ي
بطاقات الخدش •
المراهنة ف ي� سباق الخيل •
اه َنة •
الم َر َ
ُ
روليت وبوكر •
(مثل
الكازينو
)ألعاب
ِّ

يمكن لعب كل هذه أ
اللعاب
.عىل ت
االن�نيت أيضاً

هناك أفكار خاطئة عن القمار
قد تكون لدى المقامر أفكار وتخيالت خاطئة تتعلق بحظه ف ي� اللعب وبمهاراته .من الجيد
تع ُّلم كيفية التعرف عىل هذه أ
الفكار
ّ ّ
الجيد أن تعرف عن القمار أن
من ّ

ال يمكن من خالل اللعبة السابقة استنتاج •
ستس� اللعبة الموالية .مثال آالت القمار
كيف
ي
أ
ال تُعطي الرباح بسهولة ،بالرغم من أن
الالعب قد يخرس لعدة مرات متتالية

معظم ألعاب القمار مبنية عىل أساس الصدفة• .
المهارات ليست لها أهمية فيها .فعىل سبيل المثال،
ال تؤثر مهارات الالعب أو معلوماته بأي شكل من
أ
الشكال عىل النتيجة النهائية ف ي� آالت ألعاب القمار
.أو ف ي� اليناصيب

.ال يمكن استنتاج الحظ الجيد أو ي ئ
الس� ُمق ََّدماً .ال يظهر ذلك إال بعد اللعب .عادة ما يخرس الالعب •

مشكلة القمار تسبب أشكاال متنوعة من أ
ال ض�ار

ف
ف
ف
خط�ة.
يتحول القمار إىل مشكلة ي
و� الرفاهية .قد ّ
و� العالقات االنسانية ي
يمكن أن يتسبب القمار عند بعض المقامرين ي� مشاكل ما ّدية ي
آ
وتَ ْص ُعب السيطرة عندئذ ويعوق اللعب الحياة العادية .تختلف مشاكل القمار من شخص لخر .تتطور مشكلة اللعب عند البعض بشكل
.بطيء جداً وقد تنشأ عند البعض آ
الخر بشكل رسيع للغاية
ّ
وقد يُ َس ِّبب اللعب بأموال الديون عىل وجه الخصوص مشاكل
ن
ين
الفنلندي� من مشاكل
حوال 124 000من
مادية جسيمة .يُ ي
عا� ي
ن
حوال70 000
مع� .يؤثر القمار ً
قمار من مستوى ي ّ
سلبا عىل ي
ين
المقرب�
شخص من

ن
حوال 124 000
يُ ي
عا� ي
ين
الفنلندي� من مشاكل
من
مع�.ن
قمار من مستوى ي ّ
يؤثر القمار سل ًبا عىل

ين
المقرب�
.حوال  70 000شخص من
ي

صندوق المعلومات) من الجيد أن تفكر ف ي� لعبك من(
التغي� أمر
وجهات نظر عديدة .إذا شعرت أن
ي

�:وري ،يمكنك التمعن ف� أ
ض
السئلة التالية
ي

ف
ت
حيا� ،إذا قلّلت من اللعب أو توقفت عنه؟ •
ما الذي
ي
سيتغ� ي� ي
أ
التغي� عىل الظروف المالية والمزاج والعالقات الرسية واستخدام الوقت والرفاهية؟ •
كيف سيؤثر
ي

أ
مهماً كذلك
.تحدث عن مخاوف القمار مع شخص تثق به .ب
يعت� دعم الرسة ّ
أيضا الحصول عىل المساعدة بخصوص مشكلة القمار من عند
أخصائ� الرعاية االجتماعية والصحية ،مثل الرعاية الصحية
يمكن ً
يي
لمدم� القمار أ
ن
ولقاربهم
مخصصة
الخدمات
النفسية.
والصحة
دمان
ال
خدمات
أو
الصحي
المركز
أو
.المهنية
إ
ي

