
ةميرجلا

 نقدم النصيحة والعالج
 مجاًنا مع السرية

التامة
 از طريق شماره تلفن 10 18 11 70  با ما تماس بگيريد يا از

 وبسايت
stopludomani.nu  .بازديد کنيد 

كوبنهاغن / آرهوس / أودنسه



ةميرجلا بذكلا

ضرملا راحتنالا

قالطلا
ةلاطبلا

 هل تلعب ممارسة القمار
دورا كبيًرا في حياتك؟



ما المشكالت التي يجلبها القمار؟

 تحذير!

 بدأ معظم من يمارسون القمار القهري بالمراهنة على مبالغ بسيطة من باب التسلية
 .فقط

 .وأصبح العديد منغمسين جًدا في القمار ويفتقدون السيطرة على حياتهم تدريجًيا
 وقد يصبحوا مقامرين معرضين للخطر أو مقامرين متأزمين أو ربما مقامرين

 .مدمنين
 

 .ُتفضي ممارسة القمار بكثرة إلى الوقوع في المراهنة
 قد ُيصاب أي شخص بهذا اإلدمان، ولكنه منتشر على وجه الخصوص بين

 األشخاص الذين يسارعون بالرهان في حاالت االحتماالت أو الذين يستخدمون
 .آالت القمار

 
 ُيعد القمار القهري سبًبا رئيسًيا في تدمير حياة 48 ألف مقامر مدمن وما يقرب من

 .400 ألف من أصدقائهم وأقاربهم
 إضافة إلى وجود 286 ألف مقامر معرض للخطر ومقامر متأزم ربما يصبحوا

 .مقامرين مدمنين
 

هل أنت واحد منهم؟
.stopludomani.nu وإذا كان الشك يراودك، فيمكنك إجراء اختبار في

 .عندما يقامر شخص ما بالكثير من أمواله، فهو يخسر الكثير ليس فقط المال
 فهو ينسى اآلخرين، ويغفل عن أمور مهمة في حياته ويخاطر بخسارة كل شيء:

 .األسرة واألصدقاء والعمل واحترام اآلخرين له واحترامه لنفسه
 

 بالنسبة للعديد من المقامرين المدمنين، يؤدي القمار إلى ارتكاب الجرائم وسوء
.الحالة الصحية والتفكير في االنتحار



بعض النصائح
 .كلما مر الوقت، تفاقمت المشكالت

 .التأجيل يجعل المشكلة أكثر صعوبة
 .لذا ينبغي التوقف اآلن، سواء كنت مقامر متأزم أو مقامر مدمن

كم من الوقت والمال تريد إنفاقه في القمار؟
 .فكر في كل شيء تخسره وأنت تلعب القمار

 .إذا لم يكن هناك أي مشكالت، تمسك بهذا النهج
 

هل حاولت التوقف أو الحد من لعب القمار، دون إحراز تقدم؟
 .إذا كان األمر كذلك، فأنت بحاجة إلى الدعم والمساعدة

 غالًبا ما يكون التحدث إلى شخص ما عن ذلك مصدر ارتياح كبير لك، سواء كان
.هذا الشخص من العائلة أو األصدقاء أو علماء الدين أو الخبراء

 .نقدم النصيحة والعالج
 .يتكون العالج من 10 مقابالت شخصية المرة الواحدة مدتها 45 دقيقة

 .ويختار البعض أن يأخذ دورة عالجية أيًضا
 .كل ما نقدمه من مساعدة دون مقابل

 العالج كالتالي: إلى حد بعيد أصبحت غالبية حاالت العالج خالية تماًما من أي
 .شروط

  ونلتزم بالحفاظ على سرية معلوماتك وعدم تبادلها مع أي شخص. اتصل بنا على
للتحدث إلينا أو لترّتب معنا موعًدا 10 18 11 70

هل تريد المساعدة؟


