
لعب القمار يمكن أن يؤدي إلى           
التبعية المرضية واإلدمان        

. عب القمارار تكون لديهم قابلية واستعداد للوقوع في التبعية المرضية وإدمان ل            أثبتت الدراسات واألبحاث العلمية أن بعض األشخاص الذين يلعبون القم           
إلدمان وهو ما يشكل   درة جذب آبيرة تصل في بعض األحيان بأصحابها إلى التبعية المرضية وا           يمكن لجميع األلعاب التي يحتمل فيها آسب مبالغ مالية أن تكون لها ق        

.  مرضًا فعليًا
.   التي يصعب إلرادة الشخص التحكم فيها مثل تكرار اللعب لمرات آثيرة          ومن األعراض الرئيسية لهذه التبعية المرضية واإلدمان بعض السلوآيات            

.باإلضافة إلى خسارة مبالغ مالية آبيرة   , ماعيةوتشكل مثل هذه السلوآيات مخاطر على صحة الشخص وعائلته وحياته االجت        

:من هذه األعراضأو أآثر يتحول لعبك القمار إلى مشكلة أو مرض عند ظهور واحدة       
قمار   االستمرار في انفاق الكثير من األموال وقضاء وقت متزايد في لعب ال      -1
 والعصبية     الشعور برغبة قوية في لعب القمار وفي حال تعذر ذلك الشعور بالتوتر    -2
ار على أمل الفوز باألموال     االحساس بالقدرة على تعويض الخسائر من خالل االستمرار في لعب القم     -3
خالل اتباع بعض طرق وطقوس الخرافة والشعوذة          االحساس بالقدرة على التحكم أو التأثير على حظك في لعب القمار من       -4
 البدء في الكذب على العائلة واألصدقاء     -5
على المال     البدء في االقتراض أو ارتكاب أفعال خارجة عن القانون بهدف الحصول      -6

.في اللعب إلى مقامر يعاني من مرض إدمان لعب القمار    يمكن بسهولة أن يتحول المقامر الذي يواجه إحدى هذه المشاآل ويستمر       
:المخاطر المحتملة المتعلقة بلعب القمار هي      

.إدمان تعاطي المخدرات أو الكحوليات و االضطرابات النفسية والمزاجية            : مرض اإلدمان على لعب القمار يصاحبه غالبًا ظهور أمراض أخرى مثل    
. الها أقل بكثير من احتماالت الخسارة والتي تكون مرتفعة جداً       في ألعاب القمار المختلفة تقل احتماالت الفوز وحتى حين تتحقق فاحتم   

. إلنتهاز المرابين وهم من يقرضونهم أمواًال بالربا         العبو القمار المدمنون الذين تالحقهم الديون الكثيرة يكونون ضحايا                 
: شخصي اختبار   

ال                        نعم                                                                  هل شعرت بالرغبة في المقامرة بمبالغ مالية متزايدة؟            
ال                        نعم                     اص األقرب إليك؟  هل رغبت في أي وقت أن تخفي المعلومات الخاصة بلعبك القمار عن األشخ       

.اجه خطر االصابة بأمراض أو مشاآل متعلقة بلعب القمار     إذا آانت إجابتك بنعم على واحد من هذين السؤالين أو آليهما فأنت تو           

. ن يحتاج آالهما إلى المساعدة المتخصصة والرعاية الفورية      العب القمار الذي يواجه مشاآل والعب القمار الذي وصل لمرحلة اإلدما    
توقف فورًا عن اللعب وتوجه إلى أقسام مكافحة     ! ال تخاطر بصحتك وال بعائلتك    , القمار إذا آنت تشعر أنك يحتمل أن تواجه أو أنك لديك بالفعل مشاآل مع لعب            

)ASL ( طلب مزيد من المعلومات من الوحدة الصحية المحلية         اإلدمان وعالج المدمنيين أو غيرها من المراآز المتخصصة في منطقتك أ         
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