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بين العالقات المثمرة واألوهام السهلة

البيئة االجتماعية
المراهنة على الشخص والمخاطرة بعالقاته
عن اللعب.......
ان نكون جريدة ( كنت غريبا )  .مادا يعني دالك بالنسبة لنا ؟
هو ان نكون حاضرين في المكان الدي نعيش فيه  .الى جانب من يعيشون معنا .
هذا من اجل معرفة كيفية الترحيب واالهتمام ببعضنا لبعض.
للتواصل بين الناس الجل الفرد .
وقبل كل شيء من اجل ان يعلم كل فرد كيف يهتم بنفسه ويرغب في دالك .
في اللحظة التي نطرح فيها هذا العدد الخاص ,المكرس إلدمان المقامرة  ،نود التاكيد وتوضيح هدف الجريدة باعتباره واقع المجتمع.
نهدف الى جودة التواصل التي تنشط العالقات الجيدة  :تلك الخيوط من اجل بناء خلية مثمرة وهي المجتمع  ،بمساهمة جميع افراده  ,وهده ظاهرة في صالح المجتمع .
التواصل للتغلب على اإلدمان  .في هده الحالة هو االستعباد لمقامرة تقيدك  .هي لعبة تزيل أنفاس الشخص  .تضع الكثيرين على طريق العزلة مما يؤدي الى اختالل
المجتمع  .بالنسبة للفرد هي خدعة ووهم بالمردود السهل .
هنا إذن تكمن الحاجة إلى بيئة إجتماعية تبدأ بالتواصل الجيد  ,وترتكز على إرادة وشجاعة كل فرد  ,لالستثمار في عالقات و معامالت مثمرة .
بقرارنا التفكير ومواجهة انتشار المقامرة على نطاق واسع في منطقتنا ،اكتشفنا مدى أهمية الرهان على ذلك اللقاء مع اآلخر ,الذي يجعل لعبة اخرى تنمو وتنمو  ،وهي لعبة
فريق يبحث عن وسيلة تواصل فعالة وليست بالعقيمة .
هي مهمة صعبة لكنها نافعة .
اكتشفاك لنفسك بالمشاركة مع شخص آخر بجوارك ويجعلك تندمج في حياتك اليومية دون هروب  .صبورين وبهدا االنضباط اتجاه انفسنا وفي عالقاتنا الدي يجعلنا اقوياء .
نحن في امس الحاجة الى دالك  .إنها النقطة التي تنحث في الصخر الستعادة دالك السالم الداخلي الدي يجدد ويحي من جديد .
الهوية مع الضيوف
بالنسبة لنا  ،التواصل يعني القيام بلقاءات وجها لوجه النشاء الجريدة ؛ أو بدعوة من فريق التحرير كل خمسة عشر يومًا  ،مع ضيف مهم.
الهدف األساسي الذي يرافقنا  ،وهو الخيط الذي يربط بيننا وبين ضيوفنا بوعي مشترك ومتبادل  ،هو الهوية .نبحث سويا بدايات وتطور المسارات من اجل تقييم جيد  .في
األشهر االخيرة  ،التقينا بميلينا ساينا  ،مستشارة سياسات الشباب  ،واالتصاالت  ،والهجرة والتعاون الدولي لبلدية كاربي  ،وروبرتا ديال ساال  ,سكرتيرة مجلس تكامل
أراضي األرجنتين .زارنا ايضا نائب الرئيس محمود ليندا  ،ونحن نتطلع إلى مقابلة الرئيس الجديد لالستشارة موشين بريكي  .في  28ينايرو مع أنطونيو زابادور  ،عدنا إلى
مايخص الالجئين جوليانودالماتي.
فيما سبق التقينا بباولو توماسون رئيس مركز فيراري الثقافي في مودينا .هذه هي أحدث المساهمات.
اوروبا
انه الموضوع الدي ينضم الى الهوية في هده االشهر .
الحوار مع المدارس
يتم علدة التعاون مع مدارس الثانوية بكاربي ومدارس الكبار ( المركز الدائم لتعليم الكبار ) من خالل اقتراح الطالب لمقال يقومون بكتابته
باتفاق مع المدير .ثم يقوم مدرسهم اإليطالي بتصحيحه و اعطاء الدرجة .
بعد دالك يتم تقييم المنشور  .يتم شكر االساتدة ( انزا باربارا  .فاني بورتولي من فاالوري  .سوزانا بيدراتزيني من موتشي كاتانيو و خبيرة النصوص كريستيانا زامبيلي ).
االن  ,انتقل إلى ماريو أورالندي  ،رئيس التحرير  ،الذي سيشرح مواضيع الجريدة .
رافاييلي فاتشي
المدير المسؤول .

لقاء فريق التحرير لقضية االدمان على القمار مع ماريا فيتوريا بيرتاكيني (الثالثة من اليمين)
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تطرقنا الى موضوع االدمان على القمار في محاولة منا إللقاء الضوء على أهم الجوانب  ,من خالل بعض المقاالت التي تطرقت للمشكلة تدريجيا .
االغراء القوي لغرفة القمار يصف عالم المقامرة من خالل عيون المواطن الدي ينظر حوله بعناية .
الة السلوت تدخل الى عالم اللعب واصفة العالقة المرضية بين الالعب وااللة .
االدمان على القمار باقليم كاربي تناقش المشاكل المرتبطة بإدمان القمار والعالجات الممكنة للمدمنين من خالل مقابلة مع الدكتوراينريكو بيتشينيني .
التفكير الخيالي يفسر اآلليات التي من خاللها التفكير البشري – نمودج الالعبين – يقع تحت وهم القدرة على التأثير على الواقع وتسيير المستقبل وفقا لرغباته الخاصة.
الشيء يسير بشيء جيد تناقش المشاكل والمساعدات الممكنة ألفراد عائلة الالعبين من خالل مقابلة مع رائد المجموعة والمربي روبرتو زيبا .
جبل من الديون تلخص المشاكل االقتصادية الناتجة عن إدمان القمار  ،مع اإلشارة إلى طرق التعامل معها  ،وأرقام الهواتف لالتصال عند الحاجة والجمعيات الخاصة التي
توفر المساعدات لالعبي القمار وعائالتهم .
أخيرً ا  ،بعض الجداول التوضيحية التي تقدم تقريرا عن األرقام المدهشة حول اإلنفاق على المقامرة  ,في إيطاليا وبلدية كاربي في السنوات األخيرة  ,مع تقارير إحصائية
تتعلق بمختلف جوانب المشكلة.
ُتطبع الجريدة مع نسخ مترجمة إلى اإلنجليزية والفرنسية والروسية والعربية واألردية والصينية
ماريو أورالندي
رئيس التحرير

االحباط من عدم الفوز

امسح واربح على أمل الفوز

EroStraniero il giornale
رقم  2192رقم التسجيل  .محكمة مودينا
المدير العام  .رفاييل فاتشي raffaele.facci@gmail.com
لجنة كنت غريبا مدير التحرير.
الملكية  .التعاونية االجتماعية !لمانتيلو
التحرير  .بدار التطوع شارع بيروتزي  41012 . 22كاربي (مودينا)
كاتبة التحرير  .ميلينا فيكي erostranieroilgiornale@gmail.com
رئيس التحريرmarioorlandi123@gmail.com .
ossra@tiscali.it
حياة الزاوي
الترجمة .
تصميم mcberry_db@libero.it .
بمساعدة  .رافاييل فاسي  ،ماريو أورالندي  ،ميلينا فيشي  ،دانيلو بارالدي  ،رينزو جيراردي  ،فاليريا ماجري  ،ماريا فيتوريا بيرتاكيني
الغالف  .صورة لماريو أورالندي
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سطر لالضافة.

سحر غرفة لعب القمار.
على مقعد االحالم وهو يطلب المساعدة .
في هذا العالم سريع الخطى  ،كلنا تقريبا مواطنون مشتتين  .كثيرمن األشياءالتي تحدث لنا كل يوم  ،تحدث تحت اعيننا دون أن تترك أي أثر بداخلنا وبالتالي فإننا نجازف
بعدم رؤية وفهم أن هناك مخاطر في هذه الحياة اليومية  .وأحد هذه األشياء و األكثرخفية هو المقامرة.
لبضعة أيام  ،حاولت أن أنظر حولي  ،والدخول بوعي الى عالم المقامرة  .أوالً اشتريت "بطاقة مسح"  ،جلست على المقعد أمام مدخل بائع السجائر وبدأت في مراقبة
األشخاص الذين يدخلون ويغادرون وفي ايديهم البطاقة السحرية.
هناك بالفعل مجيء وذهاب مستمر  ،تقريبًا موكب  ،وكل شخص تقريبًا  ،يخرج  ،ويجلس بجواري " ،على منصة األحالم" ويبدأ في مسح البطاقات  .هناك كل أنواع البشر ،
اإليطاليين من الجنوب والشمال والوسط  ،واألسر التي لديها أطفال  ،دكورا واناثا  ،صغارً ا وكبارً ا  ،الكثير من األجانب من جميع الخلفيات  ،متحدون جميعًا في تشبتهم باألمل
في تغيير حياتهم بضربة عصا سحرية.
في نصف ساعة جلست  ،لم أسمع أي شخص يهتف  .من يدري  ،ربما يكون لديهم سيطرة كاملة على ردود أفعالهم أو على األرجح لم يفز اي منهم بأي شيء مهم .لكن
هناك شخص يعود إلى المتجر ويخرج منه حامال بطاقة أخرى .ربما حصل على الحد األدنى من الجائزة المصيرية وهو ما يعادل تكلفة الرهان وعاد على الفورللمقامرة بها .
وفي جميع االحتماالت هذه المرة لن يفوز بأي شيء .في نفس الوقت  ،نظرت حولي جي ًدا  ،وبطبيعة الحال  ،أدركت أن األشخاص الذين يأتون لشراء بطاقات الصفر أكثر
بكثير مما يأتي لشراء الحلوى والسجائر وأشياء أخرى .أصبح بائع التبغ  ،أكثر من أي شيء آخر  ،غرفة ألعاب (وهذا واضح تمامًا اآلن بالنسبة لي  ،مع األخذ في االعتبار أنه
 لم أالحظ ذلك من قبل .في شق مظلم للمتجر أرى أربع آالت سلوت وبها عدد كبيرمن المقامرين المشغولين باللعب )ومع ذلك  ،يجب القول إن إدارة اللعبة شفافة للغاية  .يكفي قلب البطاقة وقراءة االحتماالت للفوز بجائزة ما  .في أفضل األحوال  ،تكون االحتماالت من  1إلى  4بالنسبة
للمكاسب التي تعادل تكلفة الرهان  .وهدا هو الفخ  ,ألنه ليس من الصعب للغاية الحصول على البطاقة الصحيحة من أصل أربعة  .المشكلة هي أنه من أجل الفوز بجوائز
أكثرقيمة  ،تنخفض االحتماالت  ،وهكدا ياخد المبلغ في االرتفاع إلى النسبة المذهلة والتي هي من  1إلى  (10،000،000في الياناصيب نصل الى )622.000.0000
بطاقة امسح واربح تو فاتورة  .في الواقع  ،يبدو أن متاجر التبغ تعتبر من أكثر األماكن التي تيتح فرصة المقامرة  :ندخل لشراء علبة من الحلوى أو السجائر ونخرج ومعنا
يناصيب  .إذا الحظنا جيدا  ،فإننا ندرك انه ليس هناك وصف دقيق  :المتاجر ممتلئة بملصقات اشهارية لكل نوع من أنواع األلعاب وتتخللها أرقام من خمسة أو ستة أصفار
 ،تدكر بالمكاسب التي تحققت في الماضي القريب او البعيد  .والعديد منها مجهز بآالت اوتوماتيكية واضحة للمارة  .في أحدها  ،الموزع يوزع السجائر  ،بطاقات مسح ،
شحنات على اإلنترنت  ،ومن خالل هدا نستنتج أن الرهانات والمقامرة تعامل كسلع استهالكية عادية.
لكن هناك طر ًقا أكثرخفاء للوقوع في الفخ  .نشاهد مباراة كرة قدم على قناة خاصة
 ،يفوز روما بفارق  0-1على جنوة  ،ثم تظهرفجاة رسالة على الشاشة" :إلجراء
قرعة ( 5.3 :1 1تربح  5.3أضعاف الرهانات!)  ،لفوزروما ، 1.6 :0-2
لفوزجنوة  .7.4 :1-2ال يصدق  ،هناك اشخص في هذه المرحلة  ،يذهبون إلى
الكمبيوتر للمراهنة على  10أو  20يورو أو أكثر على واحدة من هذه الرهانات.
لكن حتى الكمبيوتر ال يمنحنا السالم ألنه بمجرد دخولنا إلى الموقع  ،يبدو أن األقنعة
المكررة تجعلنا نراهن على هذا وعلى هذه الحلقة المحتملة األخرى في األربعين
دقيقة التالية .غرف القمار دخلت مباشرة الى منازلنا .
ولكن دعنا نذهب إلى المدينة  ،في وسط المدينة  .هده ح ًقا غرفة ألعاب بكل المعاني
 :ال يمكن أن يكون هناك شك في أن العديد من النوافذ تسمح لك بالتعرف على ما
بداخلها  .على باب المدخل  ،من بين العديد من الملصقات التي تعلن عن فرص
اللعب  ،هناك نوعان من التوضيحات التي تشرح( :اللعبة يمكن أن تؤدي الى
االدمان  ,لمزيد من المعلومات التفصيلية  ،انظر الموقع )..........
و (ادا اصبحت اللعبة مشكلة بالنسبة لك فقد تطلب المساعدة) في الواقع  ،االندارين
ً
مقارنة بالعديد من االعالنات المعلقة األخرى  ،لن تتمكن
ليسوا ظاهرين بما يكفي
من مالحظتهما ان لم تنتبه جيدا  .يمكن دالك فقط الولئك الذين هم مثلي اليوم ،
لديهم اهتمام خاص بهده التفاصيل.
في الداخل  ،غرف اللعب واسعة ونظيفة  ،هادئة  ،مضاءة ومفروشة جيدا  .سيكون
هناك حوالي خمسين جهاز تلفزيون وأجهزة كمبيوتر و رجل متميز يشرح لي كيفية
اللعب .

آلة بيع لمنتجات التبغ

www.erostranierocarpi.it

4

EROSTRANIERO il giornale

 17فبراير 2019

يمكنك المراهنة على كل شيء (الحد األدنى من  2يورو  ،ليس هناك حد أقصى):
في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والرجبي وألعاب الهوكي الحقيقية وسباقات
الكالب والفروسية الحقيقية  ،أيضًا على مباريات كرة القدم االفتراضية التي تستمر
لمدة ست دقائق وعلى السباقات االفتراضية التي تظهر على شاشات كبيرة في وسط
الغرفة .في كل مباراة كرة قدم  ،يمكنك المراهنة ليس فقط على النتيجة  ،ولكن أيضًا
النسبية N° 3 SETTEMBRE
على عدد الزوايا ونصائح الالعبين والبطاقات الصفراء والحمراء 2018
واإلصابات والعقوبات وعدد ال يحصى من األحداث المحتملة األخرى.
طبعا نحن ال نلعب فقط في األحداث الرياضية اإليطالية ولكن أيضًا في جميع أنحاء
العالم  .عند اقترابي من أول كمبيوتر مجاني  ،أدهشني
امكانية المراهنة على إحدى مباريات كرة الطائرة للسيدات فئة( ب ) بلتوانيا
أوكرة الرجبي في جزيرة تونغو  ,او سباق سيكلوكروس في هندوراس .
أنظر حولي وأرى أن هناك حوالي عشرة العبين حاضرين  ،معظمهم من الشباب
وبينهم خمسة من افريقيا  .لكن في األمسيات التالية  ،سوف أجد أيضًا زوجين
شابين مع طفل رضيع لبضعة أشهر .وزوجين من كبار السن .الشباب االفارقة
.حاضرون باستمرار .
.
أخيرً ا  ،أقوم بجولة قاعة البينجو ,هنا ايضا أجد بيئة مرحبة ترحب بك كما يلي
" :كم مرة سألت نفسك ":لماذا الحظ دائمًا يقبل اآلخرين؟ لمادا الحظ ال يطرق بابي
ابدا ؟ "ال تبقى في النافذة ! تفضل بزيارتنا في غرفنا لالستمتاع باكمل لعبة في
المعرض ,وإيجاد اإلجابات المحظوظة السئلتك .ستجد في جميع غرفنا ( البينجو
 .كريستل سلو .كرستال بيت وكريستال كافي ) مع موظفين مؤهلين تأهيال عاليا
ومستعدين لتلبية رغباتكم.
ال تركز جميع غرف األلعاب على توفير اماكن مبتهجة ومالئمة للسكان  .بعضها
يتوفرعلى رفوف مظلمة تمامًا وفي أحدها ال يُسمح بالدخول إال من خالل رنين
الجرس .من الواضح أن هذه الغرف على عكس األخرى  ،تتخد من الغموض
والممنوع وسيلة للوصول الى هدفها .
لست بحاجة الى الدخول في هده التفاصيل  .ادركت ان القمار دخل الى كل مجاالت
حياتنا .
ماريو أورالندي
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هذا هو الرابط بين االلة والالعب

مع هذا المشروع ليس لدي اي نية للحكم او للبالغ ولكن لتوثيق الرابط بين الالعب وااللة

3

1

2
العب في دوامة اللعبة التي تنوم

يتبين ان هناك انقسام في عدة عالقات متضاربة  :حركة االلة والطبيعة التابثة للفرد
 ,والتي هي بطريقتها الخاصة نشطة وسلبية  ,غير مرئية للباقي الذي يحيط بها
من خالل البحث المستمر في االماكن المناسبة لهذا التحقيق الحظت كيف يتم وضع
كل االت القمار دائما في الجزء االكثر ظلمة والجزء المخفي في النادي.
رغم االضواء واصوات االلة المثيرة  .الفرد في حالة لال وعي وحالة واغراء .
بعيد عن الحركة ومايدور حوله  .العالقة الوحيدة القائمة
هي تلك التي بينه وبين االلة
ايميلي انتيتشي شاب من محافظة انكونا تم ارساله لتقديم مشروعه ضمن مهرجان
مخصص كليا للشباب  ,مهرجان كاربي للتركيز على الشباب  ,ابتداءا من 20
اكتوبر الى غاية  4نوفمبر الماضي
اقترح هذا المشروع على شكل كاميرا  ,تصور اشخاصا بالتناوب في لحظات كثيرة
خالل اللعبة  .ومن المثير لالهتمام ان نالحظ كيف تتكون الصورة  :على اليسار نجد
دائما الة القمار في اوقات مختلفة فيها انتظام متالئم للرموزوعند انتهاء جولة
الدوران  .بينما على اليمين نجد الالعب او المشارك في الجوله يحرك عينيه فقط
التي تتبع الرموز اثناء الظهور .
العارض وفي تتابع المتناهي  ,ادخلنا نحن ايضا في دوامة اللعبة  ,التي تجعلنا في
حالة الال وعي و تذوق الجو  ,هذه الحالة تجعلني قلقا .
انا الذي اصبحت منفصال عن هذه الحاالت.
وهدا يجعلني افكر حقا في امكانية النجاح في الفصل بين هاتين الحقيقتين ,
الحياة اليومية الطبيعية و شغف اللعبة.
الاظن دالك .لالسف .

4

5

دانيلو برالدي
تحرير البرلمان

6

7
المؤلف .إميل أنتيك
العنوان  .سلوت ماشين
من معرض الصور
كاربي فوطو فيست  2018يونج فوكوس
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كم تبلغ نسبة المقامرة في اقليمك ؟
كاربي

ايطاليا السلوت

0 1 2 9 0
N° 3 SETTEMBRE 2018

€

498 € - AWP

792 € - VLT

يبلغ عدد سكان اقليم كاربي  71. 060.نسمة  .ويبلغ دخل الفرد فيها  20,458يورو .
فيديو الياناصيب VLT
فيديو الياناصيب تقبل ايضا االوراق النقدية  .تتواجد في محالت مخصصة  ,وتقبل رهانات وارباح اعلى .
السلوت الجديدة AWP
يطلق عليها ايضا ( السلوت الجديدة ) تقبل العمالت المعدنية فقط  .وتوجد في متاجر التبغ والحانات .

91,67mln€

رهانات عام 2016

56,3mln€ - VLT

35,4mln€ - AWP

مجموع االجهزة في المدينة
عدد االجهزة لكل الف نسمة 1000ن .
479

6,7

390 - AWP / 89 - VLT

5,5 – AWP / 1,2 - VLT

كم هي مبدعة كاربي

هدا البيان يوضح كفاءة البلدية
يقاس البيان على سلم من  1الى  . 5كلما ارتفع العدد كلما دل على كفاءة البلدية  .هدا
يعني انخفاض نسبة السلوت و قلة المراهنات

مقارنة 2016 - 2015
مجموع الرهانات

عدد اجهزة VLT

+8,4%

+7,2

1.196,1€
7

2015

عدد اجهزة AWP

+1,6

المراهنات في ايميليا رومانيا
كاربي
2016 1.290,1€
www.erostranierocarpi.it
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ملخص المقابلة مع إنريكو بيتشيني عندما تصبح المقامرة مرضا

االدمان على المقامرة في اقليم كاربي
اينريكو بيتشينيني هو عالم ومعالج نفسي  ,خصص يوما من ايام االسبوع بعد
.الظهر لمتابعة مجموعة من المدمنين على القمار
8181
.81سبتمبر عام
ودالك بدار التطوع باقليم كاربي  .النص التالي هو ملخص للمقابلة التي تلقيناها في
يوم
للقمارجوانب خبيثة ألن االدمان عليه ال يتجسد في اشياء ملموسة كانواع االدمان
االخرى.
األسباب التي تؤدي الى هدا المرض تكمن في البيئة االجيماعية والنفسية اللنسان.
من بين العوامل المؤهلة لدالك نجد عوامل زمنية و بيئية و نوع معين من الفكر
يسميه بيتشينيني بالفكر الخيالي  .ردا على سؤالنا عن سبب انتشار هده الظاهر بشكل
كبير و مقلق  ,بيتشينيني يدكر ان القمار كان موجودا باستمرار  ,لكن مانراه اليوم
يرجع
الى ان الدولة سمحت بانتشاره وشجعت على دالك  .الى جانب ان خصائص
القماراليوم تطورت وفقا لميول وحاجات االلعبين.
في البينجو مثال  ,كل بضع دقائق هناك فرصة جديدة للعب  ,وهكدا وكما في
االلعاب االخرى يجدد المقامر وبشكل مستمر اماله و مشاعره.
في مقاطعة مودينا تم انفاق اكثر من مليار يورو على القمار
في ايطاليا  ,تم انفاق  62مليار يورو على المقامرة.
6102
في علم
يورو لكل ساكن من سكان االقليم.
في كاربي نتحدث عن  031مليون يورو  ,بمعدل 031
وماشابه دالك.
يعتبر االدمان مرضا حقيقيا وال يخص فئة معينة بل يعم مختلف فئات المجتمع ,
ارا وكبارا ومن اي بيئة اجتماعية او عملية.

اينريكو بيتشينيني  ,طبيب ومعالج نفسي.

في البداية  ،يعتقد هؤالء االلعبون أنهم قادرون على التحكم في دوافعهم ويفكرون ( ساتوقف وقتما اريد )  .ما يلي هده المرحلة هو االعتراف
بعدم القدرة على التوقف عن اللعب.
لكن اليقبلون دائما الخضوع لعالج هدا المرض.
عائالت المدمنين على القمار يثاترون بشدة من هده الوضعية من الناحية المادية والناحية العاطفية و المعنوية.
 .أماكن اللعب عديدة ومنتشرة في كل حي من احياء المدينة
هناك غرف البينجو  ,لدى بعض الحانات هناك االت السلوت ,بينما تتوفر متاجر التبغ على بطاقات القمار ,و الياناصيب و السيزل الخ.
هناك ايضا غرف مقامرة مخصصة ومتوفرة على فيديو الياناصيب النهائي  .تتميز األلعاب بهندسة معمارية دقيقة مصممة أللشخاص الذين لديهم خصائص معينة والذين هم
عرضة إللدمان .على سبيل المثال  ،بين الحين
واالخر تكون هناك مكاسب وهده المواقف المربحة تؤدي اعادة المحاولة مرة اخرى وبالتالي السيطرة على ارادة الشخص.
فيما يخص المعالجة هناك السيرت (خدمات اإلدمان على المخدرات واإلدمان المرضي)  ،في مودينا وريجيو  ،هناك ايضا مراكز للعالج
والخدمات مثل تلك التي وصفها الدكتور بيتشينيني.
عملية العالج واعادة التاهيل حسب نوعية المقامر.
بالنسبة للمتعودين  .يتم التخطيط لعالجات قصيرة نسبيًا تهدف إلى تغيير العادات.
بالنسبة ألولئك الذين يعانون من اضطرابات الشخصية  ،هناك عالج نفسي حقيقي متخصص.
ال يعترفون بدالك وغالبًا ما يكذبون  ،مما يؤدي الى
(يقامرون للحصول عواطف قوية  ،حتى من الخسائر):
بالنسبة للمنعزلون عن المجتمع
صعوبة نجاح مسار التاهيل العالجي  .من احدى السياسات التي تتبعها المراكز هي مراقبة اموال المقامر  ,في بعض الحاالت يتم تعيين مسؤول داعم للمقامر  .بدار التطوع
هناك
متطوعين يمدون يد المساعدة لهؤالء االشخاص لحل مشاكلهم االقتصادية.
ضا بالثقافة االصلية.
أما بالنسبة أللجانب  ،فيبدو أنهم يلعبون بنسبة أكبر  ،وال سيما الصينيين والهنود .ويبدو أن هذه الميول تتأثر أي
االجانب بدورهم اليلجؤون الى مراكز التاهيل العالجي.
بالنسبة للدكتور بيتشينيني فان العديد من المشاكل نشات مند ان شجعت الدولة التوزيع الواسع لفرص المقامرة.
يمكن حل العديد من المشاكل عن طريق منع توفر بطاقات الرهان ومقامرات االورو الواحد.
يجب السماح بالمقامرة فقط باالماكن المخصصة لدالك (الكازينوهات ) وباستثناء القاصرين.
رينزو جيراردي
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بين الوهم والحقيقة .

الفكر الخيالي .
الحالة ليست لها داكرة .

قوس سانت لويس

الفكر الخيالي هو التفكير بانه يمكن تغيير الواقع و قيادة المستقبل حسب الحاجات
والرغبات الشخصية  .كاالطفال لكن الى حد ما يبقى بالغا .
لكي نفهم قوة تحكم الفكر الخيالي  ,يمكننا اعطاء مثال لاليحاءات البصرية "قوس
سانت لويس" الدي يوهمك ان طوله اكثر من عرضه ,حتى من بعد قياسه  ,ومعرفة
جيدا انه يوجد بداخل مربع  .اكبر مثال على نفق العقل  .كل البشر يرون طوله اكثر
من عرضه  ,ويرونه بهده الطريقة وهم يعلمون انه ليس كدالك .
االيحاءات العقلية والمعرفية تتم بنفس الطريقة  ,رغم علمنا بحقيقة االشياء المنطقية
نفكر انها تختلف عن دالك .
غالبا مايظن المقامر انه بامكانه التنبؤ باالحداث من خالل االستراتيجيات  ,الحيل
والخرافات  ,مثال  .سافوز ادا مسحت البطاقة دائما بنفس الطريقة او ادا قامرت في
نفس االلة .
في الحقيقة  ,هدا هو الوهم  .الوهم بان تكون االمور تحت سيطرتك وتؤدي الى
العكس تماما  .المقامرة اكثر فاكثر فقد التحكم فيما يجري .
قوس سانت لويس

المقامر اليفهم ان الرهانات غير مرتبطة ببعضها  ,كل واحدة مستقلة عن االخرى ,
يظن ان كل حدث مرتبط بالدي قبله  .وهدا يخلق عالقة وطيدة وسببية بين االحداث
وهي في الواقع غير موجودة  .مثال  .ادا برز اللون االحمر خمس مرات  ,في
المرة التالية سيبرز اللون االسود  .لكن الحالة ليست لها داكرة !
اخيرا  .المقامر يتجاهل مبدا انتظار الخسارة  ,من ينظم اللعبة يفعل دالك لتحقيق
الربح  .وهدا يعني ان هدا محتمل فقط ادا تحمل ايضا الخسارة .
ماريا فيتوريا بيرتاكيني
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الشيء يسير بشكل جيد  .فريق اسري لمدمني القمار

احداث التغيير
مقابلة مع المقدم روبيرتو زيبا

في كاربي  ،في مركز المتطوعين  ،تجتمع مجموعة من أفراد عائالت مدمني القمار
كل  15يومًا .ويقود المجموعة روبرتو زيبا  ،وهومربي محترف وخبير في اإلدمان
المرضي .التقينا به في  5نونبر نحن وجريدة "كنت غريبا“
متى تشكلت هده المجموعة؟ كم عدد اعضائها ؟
تكونت المجموعة في عام  .2016وهي تتألف حاليًا من  5عائالت  7 ،أشخاص ،
بعضهم اعزب واالخر متزوج  .إنها مجموعة في نمو مستمر  ،بمعنى أنه يمكن
لألشخاص الجدد الدخول في أي وقت.
من اجل االنخراط  ،من الضروري إجراء مقابلة أولية مع قائد المجموعة .
إنها مجموعة من المساعدة المتبادلة ولكنها بهدف  ...كيف يمكننا تعريفها؟
يمكننا القول أنها مستوحاة من المساعدة الذاتية المتبادلة ولكن تحت اشراف مدير .
إنه فريق للتربية النفسية  .الهدف من ذلك هو وضع األشخاص في عالقة مع بعضهم
البعض لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بلعب القمار  .عندما يواجه أحد أفراد العائلة
هذا الموقف  ،من المهم أن يتمكن من تلقي معلومات دقيقة عن المقامرة وأن يكون
قادرً ا في اقرب وقت على التقاط اإلشارات الواضحة لمايحدث في الالعب  .لكن
فهم دالك في الوقت المناسب أمر صعب ألن هذه الظاهرة ليست واضحة كاالدمان
على الكحول مثال .
ما هو دور المدرب ؟
مساعدة العائالت على فهم المقامرة وكيف يفقد الالعب السيطرة .لتحقيق مشاركة
مثمرة يجب تشجيع التواصل المتبادل في المجموعة  ,مع اخد بعين االعتبار ان
حالة اسرية مخالف عن االخرى  ،وهدا يتطلب الحدروحلوال متنوعة .

روبيرتو زيبا .

ولكن ما هي اهتمامات الناس؟
على وجه التحديد  ،ما الذي يسألونه وما هي المواضيع المعينة التي يريدون
معالجتها؟
يصل أفراد األسرة بهدف مساعدة الالعب  .األسرة التي تشارك في المجموعة  ،باإلضافة إلى القلق االقتصادي  ،فهي قلقة بشان وضعها االقتصادي وضع المقامر كدالك .
يصل الناس إلى المجموعة هم يشعرون بالدنب  .ويظهر عليهم التعب  ,واإلرهاق واالكتئاب  .والقلق من أجل المال .في بعض األحيان يعبرون عن قلقهم حتى من خالل
البكاء والغضب .باختصار  .فرد من االسرة مريض
إذن كيف تتم مساعدتهم ؟
بالتأكيد هدا االنزعاج والقلق ,يتم االستماع اليه واحتوائه من قبل المجموعة  .من الضروري تسهيل فهم أفراد األسرة للمواقف بشكل أفضل  ،وأيضًا فيما يتعلق بالعالقات التي
يتم تشكيلها في العائلة نفسها .بعض هذه العالقات يمكن أن تتكون حول الشعورا بالدنب  ،والبعض اآلخر حول جانب إدارة األموال .يمكن أن يكون فرد العائلة الذي يشعر
بالذنب قاسيا في بعض األحيان  ،بينما في أحيان أخرى يتنازل .هناك أفراد من األسرة يضعون مواقف تهدد الالعب .من المهم مساعدتهم على الحفاظ على العقلية واحترام
سلوكياتهم  .هناك حاالت تحولت فيها األدوار في األسرة رأسا على عقب .على سبيل المثال  ،رأيت ابنة تقوم بدور الرقابة من الناحية االقتصادية على االم  ,تعودت ان تلعب
دورً الألمهات .في هذه الحالة  ،كان من الضروري إعادة تحديد األدوار في األسرة  ،وإعادة البنت إلى دورها كامرأة شابة  ،بحياتها الخاصة .كان من الواجب نقل وظيفة التحكم
هذه إلى األب ,حتى تتمكن األسرة من إيجاد توازن معين داخلها .ولكن قبل كل شيء من المهم والمفيد إحداث التغيير.
كيف يتم دتاك ؟
يجب أن يبدأ التغيير أوالً وقبل كل شيء من فرد األسرة  ،للوصول إلى المدمن  ,نقصد احداث تغييرفي نفسه كفرد من العائلة بهدف اثارته في االخر ايضا  .فعال افراد
االسرة هم الدين يغيرون سلوكياته  ،يحدثون تغييرا في المدمن  .من المهم تشجيع التواصل تبادل الخبرات في المجموعة  ،ومعالجة القضايا المتعلقة بالمقامرة وإمكانية
احداث التغيير
هل يمكن أن نقول أن المجموعة تعتبرموردا ؟
نعم بالطبع .المجموعة تساعد الناس .كل شيء يحدث في المجموعة .أوالً وقبل كل شيء  ,اليشعر الفرد بالوحدة  ,ويدركون أن اآلخرين يعانون أيضًا من نفس المشكلة.
المجموعة تكون في استماع لكن يمكن ان تكون ايضا عملية  .يمكن أن تساعد .ليس عن طريق االدالء بالنصائح ,ولكن في استكشاف المشكلة أو الموقف .يمكن أن تساعد في
الحصول على أدوات جديدة .يصبح من الضروري بالنسبة ألفراد األسرة أن يفهموا أنهم قادرون على تبني سلوكيات جديدة اتجاه المدمن ،و التصرف بطرق مختلفة عن تلك
المنفذة حتى اآلن  ،والتي في غالب االحيان لم تحقق نتائج كافية وفعالة .في الواقع لقد أنتجت التغيير .في بعض األحيان  ،توجد مقاومة  ،لكننا نحاول دعم أفراد األسرة لفعل ما
يرتاحون له .
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لكن  ...هل يمكن أن تخبرني ما إذا كانت هناك خطة مسار يجب اتباعها لتسهيل إدراج فرد من العائلة في المجموعة؟
نعم  ،بعد إجراء لقاء اولي تعريفي  ،هناك العديد من الخطوات:
 التركيز على مشكلة األسرة  ،والتقاط المعلومات  ،وفهم الظروف التي مرت بها  ،وفهم ضغوط األسرة والوضع الصحي .االستماع الى المشاكل االقتصادية واعطاء معلومات عنها – مساعدة فرد األسرة بالتعريف عن المقامرة  .عدم تحسيس المدمن بالدنب .
– تسهيل البحث عن أدوات التغيير.

تحديد االشارات والعالمات

هل تم الحصول على النتائج في هذا المسار؟
هناك تغييرات في أفراد األسرة .يصبحون أكثر وعيا  ،وأكثر استنارة .من خالل المقارنة ومشاركة التغيير في الناس  .هدا يؤدي الى التمعن والتفكير في العالقات
األسرية مع مراعاة بعض العناصر المعينة  .كانت هناك حاالت تمكن أفراد األسرة من الصمود عند قراراتهم  .لكن كانت هناك ايضا حاالت مقاومة .
هل هناك طرق أخرى لمساعدة هؤالء الناس في المنطقة؟
نحن نشكل جزءا من شبكة للخدمات  ,مندمجين في نطام  ,الشبكة تتالف من عمال لشركة الرعاية الصحية والخدمة االجتماعية  ,وخدمات االدمان المرضي  ,سيرت (
مراكز االدمان على المخدرات واالدمان المرضي )  ,الجمعيات  .نعمل على شكل خلية  .هناك منسقين في السيرت بكاربي  .نعمل كفريق وهدا يتيح الفرصة لالفراد لكي
يستفيدو من سلسلة من الخدمات التي تفيدهم .
فاليريا ماجري .
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اضرار االدمان على المقامرة
نفقات لعبة المقامرة في 2017
التغييرات في ٪ 6 + 2016

101.85
مليار يورو

االختالفات في ٪ 142 + 207

النفقات الرأسمالية للمحترفين (أكثر من  18عامًا)
الحديقة  3796يورو

يورو 1669

تيرامو  2400يورو
كالياري  1500يورو

المدمنين في ايطاليا مجموع790،000

 ٪ 50من هؤالء عاطلون عن العمل
1،750،000ايطالي في خطر االدمان

38000يورو ز تكلفة الدولة لكل مقامر

58.1 ٪من الشباب المقامر

38000

58,1

المصدر :الفاتيكان نيوز  ،التشيز
مرصد لمقارنة انتشار القمار
االيجو

www.erostranierocarpi.it
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بين ادمان القمار والديون

هل يمكنه التوقف ؟
نعم  ،ولكن بشروط
هل سيكون قادرً ا على التوقف عن اللعب؟ هذا هو السؤال  ،الذي غالبًاما يطرحه
أفراد أسرة المقامرين المدمنين بقلق على المؤطرين ,
الجواب إيجابي ولكن هناك حاجة إلى بعض الشروط
يجب أن يكون الالعب مقتنعًا ح ًقا بأنه ال يستطيع االستمرار بهذه الطريقة وأنه ال
يستطيع القيام بذلك بمفرده .للتغلب على وهم "ساتوقف عندما اريد " ،يجب أن
يخضع لمساعدة خبراء االدمان (سيرت  .مجموعة من مدمني القمار متابعين من
طرف طبيب نفسي و مركز االدمان المرضي ).
من الضروري أيضًا قبول الخضوع  ،على األقل في الفترة األولى  ،إلدارة الرقابة
 ،والتي تحد قدر اإلمكان من الحصول على الرصيد المالي وتمنع تسديد ثمن
المقامرة ..الخ  . ،يمكن أن يكون مسؤوالً متخصصا عن الدعم من قبل المحكمة ،
ولكن أيضًا قد أحد أفراد األسرة أو األصدقاء للقيام بهذا الدور من التحكم
والتخطيط للنفقات .
ولكن حتى عندما تبدأ عملية االتصال بالواقع واستعادة العالقات العائلية والصداقة
المهددة  ،ال تزال هناك مشكلة محزنة تتمثل في سداد الديون المتراكمة.
غالبًا ما ال يرى الالعب أي حل آخر سوى تمويل نفسه باللعب وبذلك يصبح أكثر
مديونية.
يمكن ان تكون الجمعية ديدالوس اونلوس وسيلة للمساعدة  .تم إنشاؤها لتقديم
المشورة المالية و  /أو القانونية لألشخاص المثقلين بالديون.

مشروع االستماع .
فريق من المتطوعين الذين
يعملون معك مجا ًنا لمساعدتك
في التخلص من الديون
.الخطيرة.

يفتح شباك االستماع صباح يوم السبت ويوم االثنين بعد الظهر بدار التطوع  .غرفة
رقم . 2
أوالً  ،يحاول المتطوعون تحديد حجم الديون وهذا ليس باألمر السهل ألن الالعب
يحاول تبرير حالة الحاجة بالكتمان وعدم االفصاح عن دالك.
ثم يثم االتفاق مع الدائنين للدفع على أقساط أو سداد ديون بسعر مخفض أو إعادة
صياغة اقتراح القرض أو تأجيل اإلخالء أو التقدم بطلب الحصول على قروض
صغيرة.
ال تستطيع ديدالوس حل جميع المشاكل بسبب عدم توفرها على موارد لتوزيعها ,
لذلك من المهم أن ترسل إلى خدمات أخرىغير معروفة كالسيرت  ،األخصائيين
االجتماعيين  ،بورتا أبيرتا  ،كاريتاس والرعايا .
هذا يخلق شبكة حول الشخص وأسرته لتنسيق المساعدات .
يعد وضع ميزانية األسرة ضروريًا للتحكم على التكاليف وجعل األسرة أكثر
مسؤولية في رحلة نحو الحكم الذاتي .قد يستمر هذا العمل لفترة طويلة ألنه  ،من
ناحية  ،من الضروري التغلب على بعض التكتم ومن ناحية أخرى لتهيئة مناخ من
الثقة المتبادلة .في بعض األحيان  ،ينقصها تماما االحتفاظ بسجل للمصروفات
( الفواتير واإليصاالت واإليصاالت والبيانات  )... ،تتبع سياسة استهالك كل شيء
.تمامًا وعلى الفور.
لهذا السبب  ،فان نشاط السيرت واالستشارات اجتماعات يقوم بدورات تدريبية
في المدارس وللكبار  ،لتعليم كيفية بناء ميزانية األسرة والتنبؤ بالمصروفات
المستقبلية  ،والتعامل مع المواقف غير المتوقعة.
لسوء الحظ  ،حتى بين الشباب  ،فإن فكرة المقامرة يمكن أن تصبح شكالً من أشكال
التمويل واسعة االنتشار  ،وهي عالمة واضحة على أنه حتى لو كان المراهنون أو
بطاقات الخدش وما إلى ذلك محظورة على القاصرين  ،فإن اللعبة تدخل المنازل من
خالل أفراد األسرة .أواألصدقاء كشيء طبيعي .المقامرة فخ وليست لعبة !
ماريا فيتوريا بيرتاكيني
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احصائيات شركة الرعاية الصحية بمودينا حول القمار المرضي
المصدر  .االحصائيات االقليمية السنوية .
المجموع

االناث

الدكور

الفئات العمرية

0

0

0

< 19

9

1

8

20-29

19

0

19

30-39

37

8

29

40-49

40

10

30

50-59

47

21

26

>=60

152

40

112

المجموع

توزيع مستخدمي العاب الحظ حسب العمر وحالة المستخدم والجنس لسنة 2017

المجموع
13
100,00%
27
100,00%
26
100,00%
44
100,00%
62
100,00%
93
91,00%
112
100,00%
131
100,00%

اشياء اخرى

العاب فيديو
على الحاسوب
من او خارج
االنترنت

4
30,73%
4
14,80%
2
7,70%
2
4,50%
1
1,60%

2
1,80%
2
1,50%

2
2,20%
2
1,80%

العاب الحظ
على االنترنت

1
1,60%
2
2,20%
2
1,80%
2
1,50%

رهانات كرة
القدم او
رهانات اخرى
من غرف
المراهنة

4
6,50%
6
6,60%
4
3,60%
4
3,10%

الياناصيب
البينجو  ,اللوتو
,
كرة القدم ,
امسح واربح ,
الخ ..

العاب الفيديو
الحانات
غرف المقامرة

العاب الكازينو
( الروليت ,
السلوت,
البوكير )

العاب الورق
في الحانات
والمنازل
الخاصة

3
23,07%
6
22,25%
6
23,10%
12
27,30%
10
16,10%
13
14,10%
20
17,85%
23
17,55%

5
38,50%
10
37,05%
12
46,20%
25
56,90%
37
59,70%
57
61,50%
63
56,25%
74
56,45%

1
7,70%
3
11,10%
1
3,80%
2
4,50%
6
9,70%
9
9.8%
13
11,50%
19
14,50%

2
1,80%
3
2,30%

سباق الحيوانات
( الفروسية ,
الكالب .الخ )

نوع اللعبة
2006

4
14,80%
5
19,20%
3
6,80%
3
4,80%
4
4,40%
4
3,60%
4
3,10%

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

توزيع المستخدمين المتابعين حسب نوع اللعبة والسنة (  2006الى )2013

المجموع
154
100,00%
152
100,00%
161
100,00%
161
100,00%

غير
دالك

العاب
فيديو على
الحاسوب
( على او
بدون
انترنت)

51
33,20%

1
17
0,70% 11,20%
11
6,75%
10
6,30%

العاب
القمار او
على
االنترنت

1
0,60%
2
1,30%
2
1,30%

العاب
ومراهنات
رياضية

3
1,90%
4
2,60%
7
4,30%
11
6,75%

الياناصيب

البينجو

1
0,60%

4
2,60%
3
2%
6
3,90%
6
3,90%

1
0,60%
1
0,60%

اللوتو
وسوبر
لوتو

الياناصيب
الفورية
و امسح
واربح

12
5
7,85% 3,20%
9
11
5,90% 7,20%
18
8
11,15%
5%
23
6
14,90% 3,90%

فيديو
الياناصيب

8
5,25%
9
5,90%
13
8,05%
23
14,90%

الروليت
او الدادي

العاب
الورق في
الحانات
او المنازل
الخاصة

سباق
الحيوانات
(الفروسية
 ,الكالب .
الخ)..

السلوت
الجديدة (
الة
السلوت او
البوكير)

5
57
3,20%
37%
1
87
0,70% 57,20%
89
55,25%
78
46,95%

4
2,60%
5
3,30%
4
2,50%
1
0,60%

3
1,90%
3
2,00%
2
1,20%
2
1,20%

نوع اللعبة
2014
2015
2016
2017

توزيع المستخدمين المستخدمين المسؤولين حسب نوع اللعبة لكل السنة ( 2014الى )2017
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ادا اصبحت اللعبة مشكلة يمكنك طلب المساعدة .
هل تقوم بالمقامرة باستمرار ؟ تجد نفسك دائما تراهن على اكثر من الدي تستطيعه وتخطط له ؟
تعيد المقامرة محاولة لتعويض الخسائر ؟
هل تخفي على االخرين عدد مرات واثر المراهنات التي تقوم بها ؟
ال تستطيع التوقف رغم رغبتك في دالك ؟
ادا اجبت بنعم على بعض هده االسئلة  ,فاللعبة بالنسبة لك لم تعد متعة بل في الطريق الى ان
تصبح ادمانا .
المقامرة او الرهان المرضي حالة مرضية يمكن عالجها .

ادا كنت بحاجة للمساعدة ,انت او الحد من افراد اسرتك  ,او لصديق لك .
اتصل بالرقم المجاني للخدمات الصحية االقليمية .

800 033 033
في ايام العطلة من الساعة  8.30الى الساعة  . 17.30يوم السبت من الساعة  8.30الى
الساعة . 13.30
مؤطرين بشهادات يزودونكم بمعلومات عن المراكز التي يمكنكم التوجه اليها من اجل معالجة
مجانية وسرية .
يمكنك اللجوء ايضا الى الجمعيات التالية .
مقامرون مجهولون 3669767970 .
جيم  .انون اسر المقامرين 3404980895 .
اليجوز استخدام هدا البيان الغراض غير االغراض المسموح بها .اليجوز تغيير محتواه  ,او جزء منه باي شكل من االشكال  ,عن طريق اضافة او حدف الصور او المعلومات.
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale
خرجو الى الوجود انطالقا من ارعة حقائق  :التعاونية االجتماعية المانتيلو  ،االتحاد النسائي في إيطاليا  ،الحركة الكاثوليكية اإليطالية  ،حركة الكشافة الكاثوليكية اإليطالية
التي بدات مسيرتها منذ  9سنوات  ،والتي تضم اليوم حوالي  50متطوعًا  ،مع  13قسم دراسي من االقليم .
بعد دالك انشات الجريدة  .يجتمع فريق التحرير كل  15يومًا .مع ضيف متخصص من اجل مسارات الهوية الشخصية والجماعية  ،والتي هي الموضوع األساسي لرحلة
التفكير نحو تطوير االنتماء المتبادل  ،من السكان األصليين وغير األصليين الراضينا .
التواصل وتنمية العالقات هو الهدف األول للعمل الثقافي في الجريدة.

برعاية ,

Rete dei Media Interculturali
dell’Emilia Romagna

CONSULTA PER
L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI STRANIERI
DELL’UNIONE DELLE
TERRE D’ARGINE

EROSTRANIERO
Diverse provenienze, un’unica via
Progetto per un insegnamento della
lingua e cultura italiana a stranieri

Progetto realizzato con il contributo di

www.erostranierocarpi.it

