
معلومات للجالية العراقيـة

هناك أمور كثرية تستطيع أن 
تساعد الناس عىل السيطرة 

عىل املقامرة أو منعها.

يمكن أن تسبّب مشكلة القمار األذى ضمن 
العائالت كما إنها تؤثر في المجتمع ككل.

فالذين يواجهون مشكالت في المقامرة 
يستطيعون السيطرة على أنفسهم أو 

التوقف عن المقامرة إذا كانوا يجدون من 
يساندهم ويساعدهم.

يمكن أن تساعدكم المعلومات الواردة في 
هذه النشرة اإلعالمية على حماية أنفسكم، 
وعائلتكم وجاليتكم من مشكالت المقامرة.

ـّة  املساعدة املجانية والرّسي
متاحة أمامك

إن خدمة “مساعدة املقاِمر” )Gambler’s Help( مجانية 
تستطيع االتصال بها في أي وقت كان. 

يمكنك التحدث عن وسائل السيطرة على القمار أو التوقف 
عنه، وطريقة إدارة شؤونك المالية وديونـك.

تستطيع االتصال أيضاً بخدمة “مساعدة المقاِمر” 
)Gambler’s Help( إذا كانت المقامرة تؤثر على شخص 

تعرفـه.

كل شيء تقولـه يبقى سّريـّاً وخاصاً.

للناس المتأثرين جراء مشكلة القمار، ويمكنك التي يمكنك 
الحصول على خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة إليها، وأحياناً 

تجد أيضاً بعض المرشدين الذين يتحدثون اللغة العربية.

 

 
 
 
 

Multicultural Gambler’s Help Program من إعداد
Office of Gaming and Racing, Department of Justice :تمويل

Centre for Culture, Ethnicity & Health :حقوق الطبع والنشر محفوظة

نستطيع أن نحمـي بعضنا 
 من الوقـوع يف

 مشكلة املقامرة أو يف 
.التخّلص منها.



كيف تحمي نفسك؟

عالمات مشكلة املقامرة؟ ما هي املقامرة؟

•  ال تقم بالمقامرة إال بعض األوقات، ولمجّرد التسلية 
فقط وليس بهدف محاولة ربح المال.

•  ال تأخذ معك إال المبلغ الذي تستطيع أن تصرفه، وال 
تأخذ المزيد من النقود معك.

•  أتـرك بطاقة البنك وبطاقات اإلئتمان في المنزل عندما 
تقوم بالمقامرة.

•  إذا كنت قلقـاً بشأن لعبك للقمار فقم بطلب المساعدة.

إذا كان أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك يعاني من مشكلة 
القمار، فهناك أمور عديدة تستطيع أن تفعلها لتساعده.

•  تحدث إليه بصدق ودون أن تحكم على تصّرفه، فإن 
مساندتك المعنوية له مهمة جداً.

•  شجعه على اإلستمرار في التكلم معك.

•  ال تقرضه المال.

•  دعه يعلم بإنه يستطيع الحصول على مساعدة لمواجهة 
مشكالت القمار.

إن خدمة “مساعدة المقاِمر” )Gambler’s Help( مجانية 
وسّريـّة للناس المتأثرين جراء مشكلة القمار، ويمكنك 

الحصول على المساندة والمشورة حول الطريقة التي تحمي 
فيها نفسك وعائلتك.

Call Gambler’s Help at any time on  

1800 858 858  
or visit  

www.problemgambling.vic.gov.au

قد تكون تعاني من مشكلة في المقامرة إذا:

•  قمت بالرهان على الربح بمبلغ يفوق المبلغ الذي 
تستطيع أن تتحّمـل خسارته

•  تحتاج للمقامرة بمبالغ كبيرة

•  تستمّر بالمحاولة الستعادة المال الذي تكون قد خسرته

•  تقتـرض المال للقمار

•  تشعر بالذنب أو التوتر النفسي بالنسبة للمقامرة

•  تعاني أنت وعائلتك من مشكالت مالية بسبب القمار

إذا كنت تعرف شخصاً يعاني من مشكلة القمار، إنتبـه 
للعالمات التالية:

•  اختفـاء المال

•  وقوع الشخص بديـون أو اقتراضه للمال

•  يبقي الشخص نشاطه سّريـاً أو يكذب بشأن ما يفعله

•  يغيب الشخص لفترات طويلة دون أي سبب

•  يكون الشخص مزاجيـاً، ويغضب أو يكتئب دون 
تفسير لذلك

المقامرة عبارة عن طريقة يصرف فيها اإلنسان مااًل لقاء 
احتمال ربحه مااًل أو جائزة.

وهناك أشكال مختلفة وعديدة من المقامرة المشروعة في 
أستراليا، وتشمل ما يلي:

ماكينات البوكر )ماكينات المقامرة اإللكترونية(  •

•   ألعاب الطاولة في الكازينو مثل بالك جاك، والبوكر 
والروليت

•  الرهـان على األحصنة أو كالب السباق

•  الياناصيب

•  أوراق الياناصيب وبطاقات الحظ والجوائز

يقوم العديد من الناس بالمقامرة في بعض األحيان لمجّرد 
اللهو والتسلية، ويستطيعون فعل ذلك دون إلحاق األذى 

بأنفسهم أو بعائالتهم.

 ولكن أحياناً قد تتحّول المقامرة من مجّرد تسلية إلى 
مشكلة خطيرة.


