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يحتاج اال$شخاص المعنيون إىل المساعدة وكذلك أهلهم وأصدقاؤهم. وهذا يساعد:

✘ تحاَش إقراض المال.
3 البحث عن مساعدة.

✘ مد يد المساعدة إىل مدمن القمار ىڡ4
✘ دعه يهتم بأمر نفسه جيًدا.

دمان أو عن طريق أحد أرقام تليفونات  خط المساعدة. G3 مراكز استشارة اال
4 ىڡ4 ✘ استرسM المتخصصںى3

www.check-dein-spiel.de :انقر هنا

 Oنت،  واستشارات عرى Sنرى Gاال Oنت، يمكنك أن تجد معلومات مفصلة، وأخباًرا، وبرنامج استشارة عرى Sنرى Gعىل شبكة اال
 . غرفة الشات وأكرىM من ذلك بكثرى3

دمان الخاصة بإدمان القمار توجه إىل:، المراكز االستشارية لال#

دمان. يمكنك العثور عىل عناوين المراكز  G3 المراكز االستشارية لال
يمكنك أن تحصل عىل مساعدة لحالتك الشخصية ىڡ4

www.check-dein-spiel.de 33 منطقتك عىل الرابط التاىل
االستشارية الموجودة ىڡ4

 0800 1372700 :«BZGA» دمان الخاصة بإدمان القمار اتصل: بهاتف المراكز االستشارية لال#

دمان القمار: 3264762 0800   كية عىل الخط الساخن ال# االستشارة باللغة الرى:

االستشارة باللغة الروسية: 7014664 0511

هيئة التحرير

(BZGA) المركز االتحادي للتوعية الصحية

١٤٩ -١٦١ شارع مارفيج

٥٠٨٢٥ كولونيا

رقم الطلب: ٣٣٢١١٤٥٠

يمكنك االطالع عىل مزيد من المعلومات حول المراهنات الرياضية 
 
ها من ألعاب القمار عىل الرابط التاىل 
وغرى

.www.check-dein-spiel.de

3 مكتب المراهنات، فإن هذا ال يشكل 
4 Sنت أو ىڡ Gنرى O اال هل أنت دون سن ١٨ عاما؟ إًذا يحظر عليك المقامرة. سواء عرى

S ولو كنت كذلك برفقة شخٍص بالغ فإنه ال يُسمح لك بملء استمارة مقامرة بنفسك. فارًقا. حىى

 43 3 قانونية باستثناء البعض منها. لذا فإن المقامرة هناك للبالغںى Sنت غرى Gنرى O اال بالنسبة لكل من عداهم: المقامرة عرى
 3

S 3 أن اال$رباح العالية الىى
4 43 بالخارج. وهذا يعىى أيًضا محظورة دائًما تقريًبا. عادة ما يكون مقدمو الخدمة مقيمںى

3 مضمونة. ولن يدفع مقدم الخدمة شيًئا وسوف يذهب ماُلك هباًء منثوًرا. يغرونك بها غرى

(33211450)
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: المراهنات الرياضية هي مقامرة. ومخاطر أن تصبح مدمًنا عليها جسيمة إىل حٍد كبرى3

✘  عندما تعرف الكثرى3 عن رياضة ما، فإنك تعتقد ببساطة، أنك تتمتع بموهبة ومنحة آمنة. إال أن مرجع اال$مر 
3 النهاية إىل الصدفة.

3 المراهنات الرياضية يعود ىڡ4
كله ىڡ4

. ولكن رسعان ما يتضح لك  نت، يمكنك المراهنة من دون نقود. انقر بداًل من أن تدفع الفواترى3 Sنرى Gعىل شبكة اال  ✘
أنك تضع الكثرى3 من المال أكرىM مما كنت تود.

ًة للغاية. بيد أن  3 تحققها، وتصبح مثرى3
Sتغري الرهانات ضمن مجموعة والرهانات الحية بأرباحها العالية الىى  ✘

3 غاية الخطورة.
4 من الرهانات هما ىڡ4 كال النوعںى3

النعم

3 أرتكب ذنًبا بطريقة أو بأخرى عندما أراهن.
3 لست عىل ما يرام، واىى4

3 إحساس بأىى4
أحيانًا ينتابىى4

كان عىل3 أن أطلب المال من اال$رسة / اال$صدقاء، لىك3 أدفع ديون المقامرة.

إن لم يعد لدي خيار آخر، فما عىل3 إال أن أختلس أو أحتال ال$حصل عىل مال. 

النعم

3 المراهنة.
3 أستمر ىڡ4

حىىS عندما أصل إىل حدي ولم يعد لدي مال، فإىى4

3 كثرى3 من اال$حيان أن أراهن بشكٍل أقل.
لقد حاولت ىڡ4

3 وشيًكا. Oطالق، أصبح منفعاًل ويصرى3 غضىىGعندما أراهن بشكٍل أقل أو ال أراهن عىل اال

3 المراهنة.
ض المال ال$ستمر ىڡ4 Sأحيانًا أقرى

إذا خرست، أريد استعادة المال بأرسع ما يمكن.

3 المراهنات الرياضية.
3 الكثرى3 من الوقت ىڡ4

3 أقىص4
3 أىى4

3 / أصدقاىى$
Sتالحظ عائلىى

أتلعب من أجل المتعة؟ هل سلوك اللعب محفوف بالمخاطر؟ كيف تلعب؟

هل كنت صادًقا؟ إذا كانت كل إجابتك نعم فهذا دليل عىل وجود مشكلة إدمان محتملة. وإذا كانت إجابتك هي 
3 أن سلوك اللعب لديك موضع شك.

نعم مرة واحدة أو أكرىM من مرة، فهذا يعىى4
رشاد - مجانًا عىل الرقم 1372700 0800 خط المساعدة الخاص  Gال تستهن بخطورة اال$مر، والتمس النصح واال 

.«BZGA » بإدمان القمار التابع للمركز االتحادي للتوعية الصحية
.www.check.dein-spiel.de يمكنك الحصول أيًضا عىل المزيد من المعلومات عىل الرابط 

ٍء بفوز وحيد. ثم  3
Mيمكن للمراهنات الرياضية أن تجعل منك مدمن قمار بشكل رسيٍع للغاية. غالًبا ما يبدأ كل ىس

. Mوأكرى Mًا وتراهن أكرى غراء كبرى3 Gيصبح اال
3 نهاية المطاف ستضطر إىل الرهان. وكلما خرست، 

، ففي أغلب اال$حيان سوف تخرس. وىڡ4 Mولكن إذا كنت تراهن أكرى
 . Mوأكرى M3 الفوز أكرى

داد مالك. أما إذا حالفك الحظ وربحت، فإنك ترغب ىڡ4 S3 تعويض خسارتك واسرى
ازدادت رغبتك ىڡ4

3 النهاية يفوز دائًما مقدم الخدمة.
ولكن ىڡ4

اهن أم ال، إذا فقد بات القمار إدمانًا بالنسبة لك، ومرًضا ال  Sإذا لم يعد باستطاعتك أن تقرر بحرية ما إذا كنت سرى
تستطيع أن تشفي نفسك منه وحدك.

3 المراهنة بشكل أقل؟ إذا سنسوق إليك فيما يىل3 بعض النصائح للحد من المخاطر 
هل سبق لك أن فكرت يوًما ىڡ4

دمان. هذا يساعد: Gالمرتبطة باال

اهن فيها. S3 سرى
Sحدد عدد المرات والمدة الىى ✘

✘ ضع حًدا معيًنا لمقدار المال الذي ستنفقه.
✘ ال تراهن إال بالمال الذي تبقى معك فقط.

ب الكحول عندما تراهن. Mال ترس ✘
3 حالة من االGحباط أو الغضب.

✘ ال تراهن وأنت ىڡ4
3 اللعب فاستحرص4 المساعدة

إذا الحظت أنك غرى3 قادر عىل التحكم ىڡ4
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