
حافظ عىل متعتها
العب مبسؤولية

يزيد اللعب يف أيام معينة من  خرافة:
األسبوع من فريص يف الفوز.

تتشابه فرص الفوز يف أي يوم كان مع    حقيقــة:
الفرص يف اليوم السابق تشابهاً تاّماً. لعبة 

الِقامر هي لعبة عشوائية لذلك ال يشكل 
اللعب يف كل يوم أي فرق.

سيتغري حظي إذا استمّريت يف لعب الِقامر    خرافة:
وسأستعيد األموال التي خرستها.

يُشار إىل لعب الِقامر باستمرار عىل أمل اسرتداد  حقيقــة:
الشخص ملا خرسه من أموال بتعبري "مطاردة 

الخسائر" وهو ال يزيد من فرص الفوز. يف كل مرة 
تضع فيها رهاناً، تقل االحتامالت يف صالحك عاّم 

كانت عليه يف املرة األخرية.

خط املساعدة الخاص باملشكالت املتعلقة بلعبة 
الِقامر يف والية ميشيغان

جمعية ميشيغان ملكافحة مشكالت لعب الِقامر 
(MAPG)

املجلس الوطني ملكافحة املشكالت املتعلقة 
بلعب الِقامر

مؤسسة "املقامرون املجهولون" 
(Gamblers Anonymous)

GAM-ANON

 
1-800-270-7117

 www.michapg.com 

1-800-522-4700
 

 www.ncpgambling.org
 

 www.gamblersanonymous.org 

www.gam-anon.org

الخرافات عن لعبة الِقامر

املصادر

دفع مكتب يانصيب الوالية يف ميشيغان تكلفة املنشورات

رشكة
اليانصيب 

تهتم

اللعب مبسؤولية
ميكن الحصول عىل املساعدة عىل مدار 24 ساعة يف اليوم 

و7 أيام يف األسبوع: اتصل عىل الرقم 1-800-270-7117



خط املساعدة الخاص باملشكالت املتعلقة بلعب الِقامر يف والية ميشيغان 

لعب الِقامر 
مبسؤولية  وااللتزام 

تجاه الالعبني
تم تصميم ألعاب الِقامر لتكون ألعاب ترفيهية  

ممتعة ومثرية. يف حني يستمتع ماليني الالعبني 
بلعب الِقامر مبسؤولية يف كل عام، يُظهر بعض 

األفراد عالمات سلوك متعلّقة مبشكالت لعب 
الِقامر. تُتاح لهؤالء األشخاص وسائل ومصادر 

ملساعدتهم.

إذا كنَت تواجه مشكالت متعلقة بلعب الِقامر أو 
تعرف أحداً يواجه هذه املشكالت، يُرجى االتصال 

عىل الرقم 1-800-270-7117.

عالمات حصول مشكالت متعلقة بلعب الِقامر املراهنة مبسؤولية

قد تؤثّر املشكالت املتعلقة بلعب الِقامر عىل أي شخص. 
مبجرد اكتشاف املشكالت املتعلقة بلعب الِقامر، ميكن 

معالجتها بنجاح. تقوم الخطوة األوىل عىل تحديد ما إذا كنت 
تواجه أي مشكلة أو متجهاً نحوها. بعض عالمات التحذير هي:

•  التغّيب عن العمل أو التضحية بقضاء وقت مع أصحابك 
وعائلتك من أجل لعب الِقامر.

•  يشكل لعب الِقامر مشكالت مع العائلة واألصحاب

•  الكذب بشأن الوقت الذي أمضيته يف لعب الِقامر أو 
األموال التي خرستها

•  عدم قدرتك عىل التوّقف عن املراهنة أو التحكم بها.

•  اقرتاض املال للعب الِقامر

لعب الِقامر لكسب املال وحّل املشكالت املالّية   •

•  بيع املمتلكات أو رهنها للحصول عىل املال للعب الِقامر

•  إنفاق املال عىل لعب الِقامر بدًال من تسديد مبالغ 
الفواتري املتوّجبة

•  لعب الِقامر أكرث السرتداد األموال التي خرستها

ارتكاب جرمية أو التفكري يف ارتكاب جرمية للدفع مقابل    •
لعب الِقامر

•  الشعور باليأس أو االكتئاب أو التفكري باالنتحار

مجاناً، يقّدم خط املساعدة الخاص باملشكالت املتعلقة بلعبة الِقامر يف والية ميشيغان دعامً فرديّاً وّرسيّاً ألي مقيم يف والية ميشيغان  
يطلب مساعدة يف مشكلة متعلقة بلعب الِقامر. يتوفر املستشارون لتقديم املساعدة الفورية، مبا يف ذلك إجراء الفحوصات واإلحالة إىل 

مجموعات مختّصة بالعالج أو الدعم.

 يتوفر خط املساعدة املجاين عىل مدار 24 ساعة يف اليوم، وسبعة أيام يف األسبوع.

ال تفكر يف لعب الِقامر كوسيلة لكسب املال، بل إنه   •
وسيلة ممتعة للرتفيه تُلعب باعتدال.

حّدد مبلغ املال والوقت للعب القامر والتزم بهام.   •
يجب اعتبار األموال التي تنفقها عىل لعب الِقامر جزءاً 

من ميزانيتك املخصصة للرتفيه وتترصف وفقاً 
لذلك. حدد املبلغ الذي ميكنك تحّمل خسارته 

فحسب.

لعب القامر هو خيارك. ال تسمح لآلخرين بالضغط   •
عليك للعب الِقامر.

خذ قسطاً من الراحة وشارك يف أشكال ترفيه أخرى.   •
يجب أن يكون لعب الِقامر جزءاً ممتعاً ولكن محدوداً 

من منط حياة متوازن.

•  ال تعترب أّن لعب الِقامر هو أمر رضوريٌّ لقضاء وقت 
ممتع.

•  تجنب لعب الِقامر متى تكون مستاًء أو وحيداً أو 
غاضباً أو مكتئباً أو متوتراً.

•  ال ُينصح بلعب الِقامر ملن يتعافون من اضطرابات 
اإلدمان أو تبعياتها.

•  أِتح لنفسك وسائل ترفيه بديلة عندما تقرر لعب 
الِقامر.


