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 منافع بخش تعلقات اور آسان برم

 ایک انسانی ماحولیاتی
 شخص پر شرط رکھو اور تعلقات کو خطرہ بنانا

 جوا کے بارے مے۔۔۔

 اخبار کیا ہے؟ EroStraniero ہمارے لئے

 یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اگلے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔

 یہ آپسں میں سب کا استقبال کر نے کے لیے ہے۔ لوگوں میں بات چیت کروانے کے لیے۔ ضروری ہے ہر کوئ جانے اور چاہے استقبال کر نا۔

ہي بات چیت اچ جسں وقت اخبار کے اسں خاص نمبر جوا اور اسکی لت کے متلق چھاپ رہے ہیں ہمیں فخر ہے کہ یہ اخبار کمیونٹی کی اک حقیقت ہے۔ مقصد ہے کہ

 سے رابطے اچھا بنا نا جیسے ایک دھاگہ کپڑا بناتا ہے۔کمیونٹی، ہر تعمیر، ایک صحت مند حقیقت ہے۔

تنہائ میں چلے سے بات چیت کرنا جوا کی لت سے  بچاو ہے۔ وہ لت جو ایک ایسی کھیل کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جو آرام آرام سے انسان کی سانس لے جاتی ہے۔ بہت 

اسان کمائ کا ذریعہ۔: جاتے ہیں، جس میں کمیونٹی کی ساخت کی تباہی پھیل جاتی ہے۔ انفرادی طور پر یہ گمراہی ہے  

ہ کاری کرنے مایاسں لیے ایک انسانی ماحولیاتی ضرورت ہے جو اچھے مواصالت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور منافع بخش تعلقات کے لئے توجہ بخش تعلقات میں سر

.کے لئے ہر ایک کی خواہش اور جرات میں جڑ جاتی ہے  

رتی ہے، ٹیم ا کہمارے عال قے میں بڑی تعداد میں جوا کی کھیل ہے اور ہمیں پتہ چال ہے کے دوسرے کے سا تھ مالقات کتنی ضروری ہے، جو ایک اور کھیل پید

 ورک جو فا ئدہ مند تعلق ہے۔ مہنت واال ہے، لیکن صہت مند ہے۔

ہے، یہ وہ قطرہ ہے رت خود کو پانا کسی اور کے ساتھ جو روز آپ کے ساتھ ہے بغیر  بھاگے۔ خود میں صبر اور ہمت کا رشتہ ڈالنا جو طاقت ور بناتا ہے۔ ہمیں ضرو

 جو پتھر کو توڑ دیتا ہے اور خود کو دوباہ امن اور  سکون دیتا ہے۔

 

 مہمان کے ساتھ شناخت

دن بعد گروپ سے ملنا ایک خاص مہمان کے ساتھ۔ 15ہمارے لیے بات چیت کرنے کا مطلب یہ یے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور اخبار بنا نا یا ہر   

روٹ کی نشوونما بنانے کے راستوں کی ترقی کے لئے مل کر تالش کرتے ہیں۔  ہمبنیادی وجہ یہ ہے جو ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو بیداری دیتا ہے، وہ شناخت ہے۔ 

  

ن کی زمین کے انضمام نائگزشتہ چند مہینوں میں ہم ملینا سینا، نوجوانوں کی پالیسیوں، مواصالت، امیگریشن اور کارپی کے میونسپلٹی کے بین االقوامی تعاون، ارج

نے کے منتظر مل کے سیکرٹری کے روبرتا دیال ساال سے مالقات کی ہے۔ نائب صدر محمود لندیتا نے ہمارا دورہ کیا، ہم جلد مشورہ موسن برکی کے نئے صدر سے

پچھال ہم مودینا کےفل فیریری ثقافتی مرکز کے پاؤلو ٹامون . ڈامامیٹا پناہ گزینوں کے ویسیسیوں پر واپس آ گئے-جنوری کو انتونیو زپپورڈ کے ساتھ، ہم جولین 28. ہیں

 کے صدر سے مالقات کرتے تھے۔ یہ تازہ ترین شراکت دار ہیں۔

 

 یورپ

 وہ ٹیم ہے جو ان مہینوں میں  شناخت کے ساتھ ہے۔

 

 سکولوں کے ساتھ بات چیت

سے تعاون کرتے ہین۔ ایک یا ذیادہ طالبان کو کہا جاتا ہے مضمون لکھنے کا۔ اٹالین استاد چیک کرکے ووٹ .... کارپی کے سپراورے سکول اور بالغوں کے سکول

Vallauri Enza Barbariaدیتے ہیں۔ آخر میں اسے شائع کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹیچر   سکول کے  اور  Vanni Bortoli , 

سکول اور ٹیسٹ کی ماہر   Meucci-Cattaneo ،Susanna Pedrazzini ۔Cristina Zambelli 

 اب چیف ایڈیٹر ماریو آرلینڈل جو اخبار کی مضامین کی وضاحت کرے گا۔

 

Raffaele Facci 

 انچارج ڈائریکٹر

 لودوپی پر اس مسئلے کے لئے ادارتی ٹیم کا اجالس 

(دائیں جانب سے تیسرے)کے ساتھ   Maria Vittoria Bertacchini 
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 میں غیر ملکی تھا اخبار

مودینا کی عدالت  2192: رجسٹریشن نمبر  

 raffaele.facci@gmail,com Raffaele Facci ڈائریکٹر:  

میں غیر ملکی تھا کمیٹی: ادارتی سمت  

“Il Mantello” سماجی کوپیراتیوا: پراپرٹی   

Viale Peruzzi 22 – 41012 Carpi (MO رضاکاروں کا گھر      : ایڈیشنلیل آفس   

erostranieroilgiornale@gmail. Milena Vecchi :ایڈیشنل سیکرٹری   

marioorlandi123@gmail.com Mario Orlandi :ایڈیٹر   

arooj_imtiaz@hotmail.com  - Arooj Imtiaz مترجما:  

mcberry_db@libero.it Danilo Baraldi صفحہ بندی :  

Raffaele Facci, Mario Orlandi, Milena Vecchi, Danilo Baraldi, Renzo Gherardi, : انہوں نے تعاون کی  

valeria Magri, Maria Vittoria Bertacchini. 

تصویر : کور  

کی طرف سے  Mario Orlandi 

کے قی ہم نے جوا اور جوا کی لت کے موضوع سے رابطہ کیا تھا، کچھ مضامین کے ذریعے سب سے اہم پہلوؤں کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تر

 مسئلہ میں داخل ہوتے ہیں۔

 جوا کے کمرے کی چمک دمک بتا تی ہے کے جوے کی دنیا ایک عام شہری کی نظروں میں کیسی ہے۔

 سلیٹ مشین کھیل کی دنیا میں داخل ہوتی ہے ،کھالڑی اور مشین کے درمیان مہذب تعلقات بنتا ہے۔

 کارپی کے عالقہ میں  جوا کی لت جوا لت کے ساتھ منسلک مسائل اور جواہرات کے عادی افراد کے لئے ڈاکٹر 

Enrico Piccinini 

 کے ساتھ ایک انٹرویو کے ذریعے ممکن ممکن عالج کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔

  

تقبل کو بدل مس جادوگری سوچ بتاتی ہے جو کھالڑیوں میں اکثر پای جاتی ہے، اس سوچ کے مطابق اس وہم میں رہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے ذریہے حقیقت اور

 سکتے ہیں۔

  

PLUS VA NE RIEN 

سامنا کرتے ہیں مسلہ اور ممکن مدد جو کھالڑیوں کے خاندانوں کو دی جا سکتی ہے ایک انٹرویو کے زریہے پروفیشنل استاد    

کو  Roberto Zeppa 

ادارے جہاں وہ قرضے کا ایک پہاڑ جوا کی لت کا سب سے بڑا مسلہ ہے، بتایا جاے گا کہ کس طرح اسکا سامنا کریں ضرورت کے تہت کس نمبر پر کال کریں اور 

 پر کھالڑی اور اس کے خاندان مدد کے لیے جا سکتے ہیں۔ 

 اخر میں اپ کو کچھ ڈاٹا دکھایا جاے گا جو بتاتا ہے کے اٹلی اور کرپی کا عالقہ میں جوا پر پچھلے کچھ سالوں میں کتنا پیسہ اڑایا ہے۔

 یہ اخبار انگلش، فرینچ، روس، عربی، اردو اور چاینی  میں چھاپی گی ہے۔

  

Mario Orlandi 

 چیف ایڈیٹر

 سکریچ اور جیت، جیتنے کی امید میں

 جیتنے میں ناکامی کی وجہ سے تکلیف

 n° 17 2019فیبروری 

mailto:raffaele.facci@gmail,com
mailto:raffaele.facci@gmail,com
mailto:mcberry_db@libero.it
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اقہ گزر جاتے ہیں ہ وزندگی کی رفتار میں ہم اکثر دیھان دینا بھول جاتے ہیں بھت سارے واقۂ جو روز مرہ ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں، ی

 بغیر ہمارے اندر کوئ نشان چھوڑے۔ اسطرح روذ کے خطروں سے بےخبر رہتے ہیں۔ ان خطروں میں سے ایک گھٹیا خطرہ جوا اور جوا کی لت ہے۔ 

کا خریدہ " سکریچ اور جیتو' کچھ دنوں کے لیے میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور شعور کے ساتھ میں نے جوا کی دنیا میں آنا چاہا۔ سب سے پہلے میں نے ایک کارڑ 

تے۔جا اور میں تباکی کے سامنے والے بینچ پر بیٹھ گیا، پھر غور سے ان تمام لوگوں کو دیکھنے لگا جو اس کارڑ کے ساتھ نکلتے اور دوبارہ اندر  

پر بیٹھ  جاتے اور سکریچ کرنا شرو ع کرتے۔ میں نے ہر طرح " خوابوں کے بینچ "مسلسل لوگوں کا انا جانا تھا جیسے کوی ریت ہو، اکثریت جب نکلتی میرے ساتھ 

سب لوگ ایک  یہ کے لوگ دیکھے ہیں، اٹالین ساوتھ کے، نارتھ کے، مرکذ کے، بچوں کے ساتھ فیملیاں، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، ہر طرح کے غیر ملکی،

 ہی امید لیے ہوے تھے کہ جادو کی چھڑی کے ذریے اپنی ذندگی بدل سکتے ہیں۔

خاص رقم نہیں جیتی۔ کچھ وئ وہ ادھا گھنٹہ جو میں بیٹھا تھا کسی کو بھی خوش نہی دیکھا۔ شاید ان کو خود پر اتنا قابو تھا کہ جیت ظاہر نہیں یا پھر کسی نے بھی ک

چال گیا۔ زیادہ امکان نے شخص تھے جو دوبارہ دوکان میں جاتے ایک اور کارڈ خرید التے ۔ شاید وہ کارڈ کے قیمت کے برابر جیت گیا اور وہ دوبارا اپنی قسمت آزما 

 ہیں کہ اس بار وہ کچھ نہیں جیتے گا۔

کا ہے۔ اب صاف نظر آرہا ن چاتنی دیر میں جب ذیادہ غور کیا مجھے پتہ چال ان کی تعداد زیادہ تھی ٹافیاں، سگریٹ اور چیذیں لینے والوں سے۔ تاباکی کھیل کا کمرہ ب

چمکتی سالٹ مشین دیکھی جس کے ارد گرد اتنے ہی کھال ڑی تھے۔ 4ہے کیوں کہ میں نے ادھر   

کارڑ کو پلٹ کر پڑھنے سے جیتنے کے چانس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بہترین معامالت میں کارڈ کی قیمت کے : لیکن یہ بھی کہنا چاہیے کہ کھیل کا انتظام کافی شفاف ہے

جیت ہی جاۂیں گے، مگر مسلہ یہ ہے کے بڑی رقم جیتنے کے لیے چانس بہت  1میں سے  4ہے۔ اور یہی بات ہمہں گمراہ کرتی ہے کہ  1میں سے  4برابر کی جیت 

اور )  1میں سے  10.000.000کم ھو تے ہیں   

  622.000.000 SuperEnalotto  

 سامنےکھڑا ہے

 کھیل کے کمرے کی چمک دھمک 
 خوابوں کے بینیچ پر مدد ما نگتے ہوے

 تمباکو کی مصنوعات کے لئے مشین

۔(جیتتا ہے 1میں سے   

حقیقت میں، تمباکو کی دکانوں کو کھیلنے کے لئے سب سے زیادہ دلچسپ 

ہم کینڈیوں یا سگریٹ کی ایک پیکٹ خریدنے : مقامات میں سے ایک لگتا ہے

کے ساتھ یا لوٹری ہم " سکریچ اور جیتو" کے لئے داخل ہوتے ہیں اور ہم ایک 

  Superenalotto یا  Enalottoباہر جاتے ہیں۔   کی ٹکٹ کے ساتھ 

اگر ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ توازن 

ونڈوز ہر نوع قسم کے اشتہارات کے نشانات لگے ہوتے ہیں اور : میں نہیں ہے

پانچ یا چھ صفر والی لوٹری کی مشہوری ہوتی ہے جو حال ہی میں جیتے ہوتے 

ہے۔ اور بہت سی دوکانوں کے سامنے اٹومیٹک مشین باہر سے اچھی طرح نظر 

سگریٹ، ڈبیاں، سکریچ کارڈ، اون الئن لوڈ، : آتی ہیں۔ ایک مشین فراہم کرتی ہے

اس سے انداذہ ہوتا ہے کہ جوا کی کھیل اب عام ضروریات کی طرح استمال 

 ہوتی ہے۔

ہم ایک :  لیکن اور بھی بڑے گندے طریقے ہین ہمیں جال میں گرانے کے لییے

جیت رہے ہیں،  0-1نجی چینل پر فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں، روما جینیوا پر 

-1برابری کے لییے : " جب ایک لکھا ہوا پیغام مانیٹر پر اچانک ظاہر ہوتا ہے

جیتنے کے لئے، جینوا  1.6: 0-2، روما (بار جیتا جاتا ہے 5.3)  5.3: 1

یا اس  20یا  10۔ ناقابل یقین، کچھ لوگ کمپیوٹر میں 7.4: 1-2جیتنے کے لئے 

سے زیادہ یورو کی شرط لگانے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کمپیوٹر بھی ہمیں سکون 

نہیں دیتا کیونکہ ہم سائٹ میں داخل ہوتے ہی ماسک دوبارہ دیھکتے  ہیں  جو 

منٹ تک اسپر یا اس پر شرط لگانے پر اکساتے ہیں۔ گیم روم  40اگلے 

 ہمارےگھر میں براہ راست داخل ہو گیا ہے۔

لیکن ہم تاریخی مرکز میں شہر جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک کھیل روم ہے ہر طرح 

وہاں کوئی شک نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ بہت سے ونڈوز آپ کو اندر کی : سے

 ایک جھلک کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ 

ایسے  2داخلہ والے دروزے پر بہت سارے جوا کے اشتعار ھوتے ہی، وہاں 

جوا کی کھیل آپ کی لت  بن سکتی ہے۔ معلومات اور تفصیل کے لییے : "ہے

 اس ساۂڈ پر جاۂیں 

www.aams.gov.it 

 2۔ یے "اگر جوا کی لت ایک مسلہ بن چکی ہے تو مدد کے لییے آۂیں" اور " 

اشتعار دوسروں کی نسبت کم نظر اتے ہیں۔ اگر خور سے نا دیکھا جاۂے تو نظر 

نیں اتے صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو ان چیزوں پر خاص توجہ رکھتے 

 ہیں، جیسے اج میں۔

اندر سے کھیل کے کمرے وسیع اور صاف، پرسکون، اچھی طرح سے روشن، 

 اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے۔ تقریبا پچاس ٹیلی ویژن اور کمپیوٹرز

ہوں گے۔   (VLTs)  

 n° 17 2019فیبروری 



    5 www.erostranierocarpi.it 

N° 3 SETTEMBRE 2018 

 کاؤنٹر میں، ایک آدمی مجھے بتاتا ہے کہ ادھر کا سسٹم کیسا ہے۔

کم از کم شرطیہ، زیادہ سے زیادہ حد  € 2) آپ ہر چیز پر شرط لگا سکتے ہیں 

فٹ بال میچ، باسکٹ بال، والی بال، رگبی، حقیقی ہاکی، (: تک کوئی حد نہیں ہے

منٹ والے ورٹیول فٹ بال میچ اور ورٹیول  6حقیقی کتے اور گھوڑے ریس پر، 

 ریسں جو کمرے کے درمیان والی بڑی بڑی سکرینوں پر ھو رہی تھی۔

ہر فٹ بال میچ پر آپ کو نہ صرف نتیجے پر، بلکہ کناروں کی تعداد، کھالڑیوں 

کو ہدایات اور رشتہ دار پیلے رنگ اور سرخ کارڈ، زخموں، سزاوں، سزاوں 

اور دوسرے ممکنہ واقعات کا ایک پہلو بھی شامل ہوسکتا ہے۔ ظاھر ہے کے نہ 

صرف اٹالین مگر تمام دنیا کے ہر کھیل کے واقعات پر شرط لگا سکتے ہیں۔ 

پہال خالی کمپیوٹر تک پہنچنے میں، میں لیتھوانیا میں خواتین کی بی سیریز 

والے والی والی بال، یا ٹونگا جزیرے پر ایک رگبی میچ، یا ہنڈورس میں ایک 

 سائیکلکلراس دوڑ پر بیٹنگ کے امکان سے متاثر ہو گیا ہوں۔

مقامی ہے، زیادہ  10میں ارد گرد دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کھالڑی 

تر نوجوان اور ان میں سے پانچ حبشی ہیں۔ مگر اگلی کچھ شاموں مے جب گیا 

ایک شادی شدہ جورا جو کچھ مھینوں کے بچے کے ساتھ تھا اور کچھ بذرگ 

 بھی ملے۔  حبشی لڑکے تقریبا ھمیشہ ہی تھے۔

آخر میں میں بنگو ہال میں گیا اور وھاں بھی ایک خوشگوار اور مہم جوئی 

کتنی بار تونے پوچھا کہ خوش قیسمتی دوسروں :" ماحول مال جو ایسے  لگتا 

"  ۔۔۔ "خوش قیسمتی میرے درواذے پر کیوں نہی بل بجاتی"۔۔۔ "  کے لییے کیوں

آو ہمارےکیھل کے کمرے میں مارکیٹ پر سب سے !  کھڑکی پر کھڑے نا رہو 

زیادہ مکمل کھیل پیشکش سے لطف اندوز کرنے کے لۓ، آپ کے سواالت کے 

۔"جیتنے والے جواب کو تالش کرنے کے لئے  

: ہمارے تمام کمرے میں آپ  کو ہمیشہ  ملے گا    

Bingo ،Kristal Slot ،Kristal Bete Kristal Cafè 

آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لئے انتہائی قابل عمل عملے کے ساتھ 

 تیار ہیں۔

مگر تمام کھیل کے کمرے، خود کو مسکرانے کے لئے اور ہر شہری کے لئے 

کھولنے پر توجہ نہیں دیتے۔ کچھ ونڈوز مکمل طور پر سیاہ ہوتے ہیں اور ان 

میں داخل ہونے کے لییے بل بجانی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمرہ پراسرار 

 اور حرام کی توجہ پر، دوسروں کے برعکس اشارہ کرتے ہیں۔

ان میں میں داخل نہیں ہوں گے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک 

مجھے واضح ذہن میں آ گیا ہے کہ کھیل ہماری روزانہ کی حقیقت کے ہر پہلو 

 میں شامل ہو چکی ہے۔

 

Mario Orlandi 
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 فرد کے ساتھ مشین کی تحریک

 علیہدہ ، کھویا ہوا
 مشین اور پلیئر کے درمیان رابطہ

اس منصوبے کے ساتھ میرے پاس فیصلہ یا شکایت کا اظہار کرنے کا کوئی "

ارادہ نہیں ہے، لیکن پلیئر اور مشین کے درمیان جو رابطہ ہے آسے دستاویز 

 کرنا چاھتا ہوں۔

مشین چل رہی ہے اور فرد : ایک متضاد پیدا ہوتا ہے جیسکے مختلف ایکشن ہیں

 رکا ہوا ہے، جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ بے خبر ہے۔

اس سروے کے لئے موزوں مقامات کے مسلسل تالش میں مجھے احساس ہوا 

کہ تمام سالٹ مشینیں ہمیشہ ایک ہی کمرے کے سب سے اندھیرے اور پوشیدہ 

 حصہ میں موجود ہیں۔

روشنی اور مشین کی دلچسپ آوازوں کے باوجود، افراد علیہدہ اور کھویا ہوا 

 ہے۔ 

جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ بے خبر ہے، صرف موجودہ تعلقات صرف 

"اس کے اور مشین کے درمیان ہے۔  

 4اکتوبر سے  20ایمیل اینٹیک انکونا کے صوبے کا ایک نوجوان ہے، جو 

فوکس یوتھ کو مکمل طور پر وقفے  2018نومبر تک کارپوریشن فوٹو فییسٹ 

سے بھرپور ایک تہوار کے اندر اپنے منصوبے کی نمائش کے لئے مدعو کیا 

 گیا تھا۔

انہوں نے اس منصوبے کو ویڈیو کی تنصیب کی شکل میں پیش کیا، جہاں 

کے بہت سے لمحے دکھاۓ جاتے ہیں۔ یہ تصویر " کھیل"مختلف مضامین نے 

بائیں : دیکھنے کے لئے دلچسپ ہے کہ تصویر کس طرح تشکیل دی گئی ہے

جانب ہم ہمیشہ سالٹ مشین کو مختلف اوقات میں ریکھتے ہے، جبکہ دائیں 

طرف ہم کھالڑی کو باری میں عملی طور پر صرف آنکھوں کو آگے بڑھاتے 

 ہیں مشین کے پیچھے پیچھے۔

اس کے عالوہ مصنف گیم کے چکر میں ڈالتا ہے جو ختم نہں ہوتا ہمیں یہ  قابو 

تا ہے۔ اور یہ حاالت مجھے پسند نہیں کیو کہ میں " چکھا"کرلیتا ہے اور ماحول 

ان سے دور ہوں۔ لہذا یہ مجھے یہ سوچ ہے کہ یہ دو حقیقتیں، عام روزمرہ  

زندگی اور کھیل کے اللچ کو الگ کرنے میں کامیاب ہونے کے لئے واقعی 

اور افسوس سے واقعی ممکن نہیں۔. ممکن نہیں ہے  

 

Danilo Baraldi  

Redazione di Parolamente 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 
EMILE ANTIC’ مصنف:  

سالٹ مشین: عنوان   

  

 :تصویر کی نمائش سے

نوجوان فوکس 2018کارپی تصویر فٹ   

 کھیل کنٹرول میں پلیئر

 n° 17 2019فیبروری 



    7 www.erostranierocarpi.it 

N° 3 SETTEMBRE 2018 

EROSTRANIERO il giornale 

 آپ کے میونسپلٹی میں کتنا کھیال جاتا ہے؟

 کارپی
 سلوٹ مشینوں واال  اٹلی

0 1 2 9 0 € 

498 € - AWP 792 € - VLT 

باشندوں کی آبادی ہے 71،060کارپی کی کونسل میں   

 20،458 €کی فی شخص آمدنی کے ساتھ 

 

VLT 

 (VLTs یا)ویڈولولوٹرس  

نوٹ بھی قبول کرتے ہیں، اور جو خاص جگہ بنائ گئ  ہے اعلی شرطوں اور اعلی انعامات کو قبول کرتے ہیں۔ وہاں    

 

AWP 

صرف سکوں کو قبول کرتے ہیں اور باروں اور تمباکو نوشیوں میں بھی موجود ہیں" نیا سلوٹس"اس کے عالوہ   

 €91,67mln                   2016 کی ٹوٹل کھیلیں    

35,4mln€ - AWP                                                            56,3mln€ - VLT 

 مشینوں 

باشندوں کی تعداد پر مشینں  1000ہر                                                                                           شہر میں ٹوٹل مشینں    

  479                                                                                              6,7 

 390 - AWP / 89 - VLT                                            5,5 – AWP / 1,2 - VLT 

کتنا اچھا ہے  کارپی  اس اشارے نے بلدیہ کی فضیلت بیان کی ہے 

سے زیادہ پیمانے پر شمار کیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ اور اس  5سے  1انڈیکس 

سے زیادہ بلدیہ منصفانہ ہے اور اس وجہ سے سالٹ کی کم بازی اور چند کھیلوں 

 کے ساتھ۔

2016- 2015مقابلہ   
 ٹوٹل کھیلی                                                  VLT مشینوں کی تعداد                                              AWP مشینوں کی تعداد    

       +1,6                                      +7,2                                   +8,4% 

ٹوٹل کھیلیایمیلیا رومانیاں میں   

 €1.196,1 2015  €1.290,1 2016  کارپی

 n° 17 2019فیبروری 
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 اینریکو پی چی نی نی کے ساتھ انٹرویو کا خالصہ

 جب جوا کی کھیل بیماری بن جاتی ہے
 کارپی کے عالقے میں جوا کی لت

اینریکو پی چی نی نی ایک نفسیاتی اور نفسیات کا ماہر ہے اور وہ کارپی میں 

 چند لوگوں کو ملتا ہے جنکو جوا کی  لت ہے ہفتہ میں ایک بر۔  

کے  انٹرویو کا۔ 18.09.2018یہ خالصہ ہے جو   

جوا کی لت بڑی بری ہے یہ ذہنی ہوتی ہے کسی چیز کی محتاج نہیں  جیسا کہ 

اور بری عادتوں میں ہوتا ہے۔ اس بیماری کی وجوہات ذہنی اور سوشل حصے 

 میں ڈھونڈی جاتی ہے۔ 

وجوہات میں  ہمیں مل سکتا ہے انسان کی مختلف ذہنی حالتیں موحولیات کا اثر 

سوچ کہتا ہے۔" جادوگری"اور ایک سوچ جسے چی نی نی   

جب ہم نے پوچھا چی نی نی سے کے یہ لت اتنی عام کیوں ہے جو فکر کا باعث 

ہے، اس نے کہا کے جوا کا کھیل پرانا کھیل ہے اج کل حاالت اس لیے بگڑ 

گیے ہے حکومتی چھوٹ کی وجہ سے یہ پھیل گئ ہے، جوا کی کھیل میں ایسی 

 ایسی تکنیک استمال ہوتی ہے جو کھیلنے والوں کا رجہان بڑھاتی ہے۔

بنگو میں، مثال کے طور پر ہر چند منٹ ایک نیا کھیل ہے، ساتھ ساتھ دوسرے 

کھیلوں میں بھی ہے اور اسی وجہ سے مجبوری کھالڑی مسلسل طور پر 

 امیدوں اور جذبات کی تجدید کرتا ہے۔

کروڑ یورو خرچ کیے گئے ہے۔ 96میں، اٹلی میں جوا پر 2016      

مودنا کے صوبے میں، کروڑ سے  زائد یورو جوا اور اسی طرح کی چیذوں پر 

 1900الکھ یورو جو فی باشندہ  135خرچ کیے گیے تھے ۔ اور کارپی میں 

 یورو ہیں۔

جوا کی لت ایک سچی بیماری ہے جو خاص قسم کے بارے میں تشویش نہیں 

نوجوان اور پرانے کسی بھی سماجی یا کام کرنے والے لوگوں کو لگ : ہے

 سکتی ہے۔

شروع میں یہ کھالڑی سوچتے ہیں کہ وہ اس حوصلہ افزائی کو کنٹرول کرنے  

جب میں چاہوں "میں کامیاب ہیں اور سوچتے ہیں کہ   

، اور بعد میں وہ خود قبول کرتے ہیں کہ جوا چھوڑنا ناممکن "چھوڑ سکتا ہوں

 ہے۔ تاہم، وہ ہمیشہ اس حالت کا عالج کرنے پر اتفاق نہیں کرتے۔

کھالڑیوں کے مجبور خاندان بری طرح پھنسے ہوتے ہیں، معاشی طور اور 

 جذباتی طور پر بھی۔

شہر کے ہر عالقے میں کھیلنے کے لئے مقامات بہت زیادہ ہیں اور عملی طور 

 پر وسیع ہوتے ہیں۔

بنگو ہال ہیں ،کچھ باروں پہ سالٹ مشینیں ہیں، جبکہ تمباکو نوشیوں میں سکریچ 

 کارڈز ہیں، اور 

وغیرہ،   Sisal اور   Superenalotto, Enalotto 

Enrico Piccinini نفسیاتی ماہر 

سے لیس اور مخصوص کھیل کے لیے کمرے بھی موجود ہیں۔( اعلی درجے کی سالٹ مشینوں)وہاں ویڈیو الٹری ٹرمینل   

 یہ کھیل ایسے لوگوں کے مطابق ایک معقول فن تعمیر کرتی ہے جو کچھ خاصیت رکھتے ہیں اور جن کو  وہ با آسانی اپناء سکتے ہے۔

 مثال کے طور پر، بعض اوقات انہیں جتا دیتے ہیں تا کہ وہ جیت کی خوشی میں دوبارہ کوشش کریں۔

 عالج کے طور پر 

(  لت اور دیگر منشیات کا عالخ) ہے   Sert 

 مودنا اور رجومیلیا یہ جگہیں ہیں عالج کے لیۓ، جو ہمیں ڈاکٹر چی نی نی بتا تا ہے۔

:مختلف کھالڑیوں کے لیۓ مختلف عالج ہیں  

جن کی عادت بن چکی ہو ان کے عالج کے لیۓ کم ٹاۂم لگتا ہے انکی عادت کو بدلنے کے لیۓ۔-  

شخصیت کی خرابی کے لیۓ انکا بھرپور سائکوتھراپی کی جاتی ہے۔-  

وہ کبھی بھی خود پر سوال نہیں اٹھاتے اور اکثر جھوٹ (: مضبوط جذبات کو حاصل کرنے کے لئے کھیلتے ہیں، یہاں تک کہ نقصان سے بھی)جو انتشار ہے  -

 بولتے ہیں، اس وجہ سے انکا عالج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

کئ کھلڑیوں کو کسی سربراہ کے ماتحت کیا جاتا ہے۔ :کچھ چیزیں جسمیں یہ ادارے مدد کرتے ہیں پیسے کا کنٹرول  

 رضا کارانہ کا گھر جہاں کئ رضاکار چھوٹے چھوٹے ان کے مالی مسۂاے حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

ھیل اصل کی ثقافت ہ کجہاں تک غیرملکیوں کا سوال ہے تحقیق بتاتی ہے یہ دوسروں کی نسبت ذیادہ کھیلتیے ہیں، خاص طور پر چئنز اور انڈین۔ ایسا لگتا ہے کہ ی

 کی طرف سے بھی اثرانداز ہو تے ہیں۔

 غیرملکی مشکل سے مدد کے اداروں کے پاس جاتے ہیں۔

 پی چی نی نی کے اندازہ کے مطابق بہت سے مسلۓ پیدا ہوۓ ہیں جب سے حکومت نے جوا پھیلنے کی کھلی اجازت دی ہے۔ 

ایورو والی شرطوں پہ پابندی لگادی جاۓ۔ 1بہت سارے مسلے حل ہو جائیں اگر سکریچ اور جیت والے کارڈ اور   

 جوا کھیلنے کی اجازت صرف مخصوص جگہ پر ہو اور نابالغ بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔

 

Renzo Gherardi 
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 برم اور حقیقت کے درمیان

 جادوگری سوچ
 کیس کوئی میموری نہیں ہے

جادو گری سوچ کا یہ خیال ہے کہ وہ حقیقت پر اثر ڈال سکتا ہے اور اپنے 

مستقبل کو بدل سکتا ہے اپنی خواہشات اور ضرورتوں کے مطابق، عام طور پر 

 بچوں میں پائ جاتی ہے مگر کافی حد تک بڑوں میں بھی رھتی ہے۔

  

جادو سوچ کے مجبور قوت کو سمجھنے کے لئے ہم آپٹیکل امراض کے ساتھ 

سینٹ لوئس کا آرٹ آپ کو وسیع پیمانے پر زیادہ : مقابلے میں کر سکتے ہیں

اونچا اور چوڑا کم دیکھنے کے نظریاتی برعکس دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی 

پیمائش کرنے کے بعد بھی اور ہر انسان جانتا ہے کہ یہ ایک مربع میں پھیال ہوا 

ہر انسان کو یہ لمبا ذیاہ اور چوڑا کم : ہے۔ یہ ایک ذہنی غار کی سی مثال ہے

   نظر آتا ہے یہ جانتے ہوۓ کہ ایسا نہیں ہے۔

یہاں تک کہ اگر ہم علمی علم کے : جو برم ہوتا ہے وہ ایسے ہی کام کرتا ہے

ذریعہ جانتے ہیں تو یہ چیزیں ایک خاص طریقے سے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے 

 ہیں کہ وہ مختلف ہیں۔

  

اکثر جوا قائل اس بات پر قائل ہیں کہ وہ واقعات کے ذریعے حکمت عملی، 

رسم، ستاروں کے ذریعے، مثال کے طور پر، ہمیشہ ایک ہی مشین کے ساتھ 

میں ... کھیل کر سکتے ہیں، اگر وہ خاص طریقے سے سکریچ کریں گے تو 

۔ حقیقت میں یہ برم ہے کہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے مگر یہ !نے جیت لیا

!الٹ یعنی ذیادہ کھیلنا اور خود پر قابو نہ پانا  

اس کے بعد، پلیئر شرط کی نفاذ کو نہیں پہچانتی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ 

وہ پچھلے افراد سے متاثر ہوئے ہیں، یہی ہے کہ وہ اس واقعے سے تعلقات اور 

مثال کے :اس کے اثرات کو متاثر کرتی ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں

بار سرخ اتا ہے تو چھٹی بار کاال آے گا۔۔۔مگر بے ترتیبی کی  5طور پر اگر 

۔!یادداشت نہیں ہے  

آخر میں کھالڑی کمیٹی کے اصول کو نظر انداز کرتا ہے؛ جنہوں نے جادو 

سازی کو منظم کیا وہ منافع بنانے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور یہ صرف اس 

 صورت میں ممکن ہو گا جو لوگ ہار جاتے ہیں۔ 

 

Maria Vittoria Bertacchini 

 سینٹ لوئس آرک

 سینٹ لوئس آرک
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 کچھ نہیں سہی۔ جوا کی لت میں ڈوبا خاندان

 تبدیلی کی کوشش
 کے ساتھ انٹرویو روبیرتو ذیپا

دنوں میں، رضاکارانہ کے گھر میں، جو لوگ کھیل کے  15کارپی میں، ہر 

عادی ہیں ان کے خاندان کے لوگ اکھٹے ہو تے ہیں۔ یہ گروپ منحقد ہوتا ہے 

نومبر  5روبیرتو ذیپا جو پیشہ وارانہ ٹیچر اور لت کی بیماریوں میں ماہر ہے۔ 

 کو ھم نے مالقات کی۔

 

   کب گروپ بنتا اور کیتنے لوگ اس میں شامل ہو تے ہیں  ؟ 

لوگ، کچھ  7قیملیاں،  5میں شروع ہوا ہے۔ آج تک اس میں  2016گروپ 

اکیلے اور کچھ جوڑے میں۔ اس گروپ میں ہر نیا فرد آسکتا ہے کسی بھی وقت۔ 

 اس میں شامل ہونے کے لیئے چھوٹا سا انٹرویو دینا پڑتا ہے۔

ہم اس کی... یہ باہمی مدد کا ایک گروپ ہے لیکن یہ بھی چلتا ہے   

 

 وضاحت کیسے کرسکتے ہیں؟

ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ ایک سوچی ہوئ مدد ہے۔ یہ ایک نفسیاتی تعلیمی 

گروپ ہے۔ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کھیل سے متعلق مسائل کو حل 

کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ جب کسی خاندانی فرد 

کو اس صورت حال کا سامنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کھیل کے بارے 

میں درست معلومات حاصل کرسکیں اور وہ جلد ہی جتنی جلدی ممکن ہو، 

کھالڑی میں ظاہر سگنل پہچانے۔ لیکن وقت سے سمجھنا مشکل ہے کیوں کہ 

 شراب کی لت کی طرح جلدی ظاہر نہیں ہوتا۔

 

 کونسلر کا کردار کیا ہے؟

خاندانوں کو جوا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور کھالڑی کیسے کنٹرول کھو 

دیتے ہیں۔ گروپ میں سرکلر مواصالت کی حوصلہ افزائی کرنی ضروری ہے، 

اراکین کے درمیان رابطےکی اجازت دیتے ہوئے، مسائل کے منافع بخش 

اشتراک کے لئے۔ھمیں دھیان رکھنا چاہے کہ ہر فیملی کے حاالت دوسررں سے 

 مختلف ہیں اور اس لیےحل بھی مختلف ہیں۔

 Roberto Zeppa ایک پیشہ ور استاد

کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن لوگوں کو کونسی چیزوں کا ذیادہ فکر ہے؟ ارو کون سے موذوں پے بات  

کی صحت کی۔  ڑیفیملی اس مقصد سے آتی ہے  وہ کھالڑی کی مدد کر نا چاہتی ہے۔ فیملی کو ایک طرف تو مالی پریشانی ہوتی ہے اور دوسری طرف اپنی اور کھال

غصہ کے سا تھ اپنی  لوگ اس گروپ میں شرمیندگی سے آتے ہیں۔ وہ تھکاوٹ، پریشانی، ڈپریشن اور پیسوں کے لیے فکرمندی دکھاتے ہیں۔ کئ بار وہ آنسو اور 

 تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔مختصر یہ خاندان دکھی ہے۔

 

 کس طرح مدد کرنی چاہیے؟

آسانی کی  میںیقینا اس مصیبت کا خیرمقدم کیا جاتا ہے اور اس گروپ کی طرف سے سنا جاتا ہے۔یہ ضروری ہے کہ خاندان کے ممبران کو حاالت بہتر سمجھنے 

ے پہلو کے ارد گرد ٹ کجائے،۔ یہاں تک کہ اگر یہ اپنے خاندان میں قائم ہونے والے تعلقات پر بھی غور کریں۔ان میں سے کچھ رشتے، ندامتی اور کچھ پیسہ مینجمن

ڑی کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ ھالترقی کرتے ہیں۔ جو فیملی کا فرد ندامتی میں اتا ہے کئ بار بہت سختی اختیار کرتا ہے اور کئ بار ہار مان جاتا ہے۔ کئ فیملی کے فرد ک

کے طور پر میں  ثالیہ ضروری ہے انکی مدد کرنا تاکہ وہ اپنے عملی کاموں میں عذت کا رویہ رکھیں۔ کچھ کیس ایسے ہیں جاہں فیملی کے کردار الٹ ہوتے ہیں۔ م

میں رکھ کر۔ اس ول نے ایک بیٹی کو دیکھا جسکی ماں کو جوا کی لت تھی، اس موقع پر بیٹی پوری طرح سے ایک ماں کا کردار نبھا رہی تھی، پیسے کو اپنیے کنٹر

اری باپ پر ڈالی ہ دکیس میں کرداروں کا دوبارہ سے وضاہت کرنا ضروری تھا تاکہ بیٹی دوبارہ سے بیٹی کا کردار نبھاے اور اپنی ذندگی جیۓ۔ ضروری تھا یہ ذم

ی تک پہنچے۔الڑجاۓ تاکہ فیملی دوبارہ توذان پر آجاے۔ سب سے ضروری یہ ہے اور فاۂدہ مند کہ کچھ بدال جاۓ۔ تبدیلی پہلے فیملی سے شروع ہو اور پھر کھ  

 

 کس طریقے کے ساتھ ؟

و تبدیل کر کے، ے کیہ ایک خاندان کے طور پر خود کو تبدیل کرنا ہے اس مقصد کہ ساتھ کہ دوسرے کو بھی بدلیں گیں۔ یہ واقعی خاندانی رکن ہے، جو اس کے روی

ر شئر کرنا ضروری او کھالڑی میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ جوا سے متعلق معامالت سے نمٹنے اور پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں گروپ میں بات چیت کرنا

  ہے۔

 

 کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ ایک وسائل ہے؟

ہی کوبگروپ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ گروپ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔سب سے پہلے، لوگ خود کو کم تنہا سمجھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ دوسروں . جی ہاں

ا صورت حال کے ہ یان کی طرح ہی مسئلہ ہے۔ گروپ سن رہا ہے لیکن یہ بھی پوذیٹیو ہوسکتا ہے۔ مدد کر سکتا ہیں۔ واضح مشورہ کے ذریعے ہی  نہیں، لیکن مسئل

ڑی کے کھالبارے میں بات چیت کرنے سے۔ یہ نئے اوزار حاصل کرنے میں لوگوں کی مدد کرسکتے ہیں۔ خاندان کے رکن کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ 

ئج نہیں دیتے نتاسامنے نیا طرز عمل اختیار کرسکیں، اب تک الگو کئے جانے والوں کے مختلف طریقے سے کام کرنے کے طریقوں، جو اکثر اوقات کافی اور موثر 

 تھے۔ اصل میں انہوں نے ایک تبدیلی الئ ہے۔بعض اوقات، مزاحمت ہیں، لیکن ہم خاندان کے ممبران کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
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؟لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس گروپ میں خاندانی رکن کے شامل ہونے کی سہولیات کو آسان بنانے کے لئے راستے کی منصوبہ بندی کیا ہے  

:ابتدائی معلوماتی انٹرویو کے بعد کئی مراحل ہیں. جی ہاں  

دینا۔ وجہخاندان کی پرابلم پر توجہ مرکوز، معلومات جمع کرنا، واضح لمحات کو سمجھنے، خاندان کے دباؤ اور صحت کے اثر کو سمجھنے کے بارے میں ت -  

مالی مسلوں کو سمجھ اور ان کے متعلق معلومات دیں۔ -   

خاندان کو جوا کی لت کے بارے میں معلومات دینا۔ پلیئر پر الزام نہ لگائیں۔ نشانیاں تالش کرنا۔ -  

 -تبدیلی کے لئے آالت کی تالش کو آسان بنانا۔-

 

 کیا نتائج اس راستے میں ملے ہیں؟

کیا جاتا ہے اور خاندان اک خاندان کے ممبران میں تبدیلییں اتی ہیں۔ وہ زیادہ واقف ہیں، مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مقابلے میں اور لوگوں میں تبدیلی کا اشتر

رہے۔ لیکن ۂم کے تعلقات میں مخصوص خاص عناصر کو پورا کرنے میں عکاس ہوتا ہے۔ یسے کیسذ ہیں جہاں خاندان کے ممبران نے فیصلہ کیا تھا اور اس پر قا

 مزاحمت بھی ہوئی ہے۔

 

 کیا اس عالقے میں ان لوگوں کی مدد کرنے کے دوسرے طریقے ہیں؟

 منٹہم ایک سروس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ ہم ایک نظام کا حصہ ہیں۔ نیٹ ورک مقامی صحت یونٹ کے انحصار سے بنا ہے، انحصار کے سوشل سروس ڈپارٹ

، ایسوسی ایشنزم ہے۔ آپ ایک نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں۔ کارپی کی (زہریال لت کے لئے خدمات اور پیتھالوجی لت)نفسیاتی، سرٹیفکیٹ  sert 

 ۔  کے ساتھ ایک تعاون ہے اور ہم ایک ٹیم میں ہیں  

 یہ لوگوں کو ایک نظام میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے

 خدمات کی ایک سلسلہ کا فائدہ اٹھائیں جو آپ کی مدد کرسکتا ہیں۔

 

Valeria Magri 
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    جوا کی لت کے نشان

 یورو  کروڑ
101.85  

 یورو 1697

اٹلی میں جوا پر خرچ   2017  

٪ 6+میں تبدیلی   2016 

٪ 142+میں تبدیلی   2007 

( سے زائد 18)فی شرح اخراجات   

یورو  3796پراتو   

یورو 2400تیرموں     

یورو1500کالیاری    

اٹلی میں جوا  کی الت   790000ا  

٪50ہیں بے روزگار   

 اٹالین کو  لت  کا خطرہ ہے 1750000

38000 

58,1 % 

ہر کھالڑی  -یورو 38000

 کے لئے ریاستی اخراجات 

٪58.1کھالڑی جوان   

Fonte: Vatican News, Ceis, Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo. L’EGO. 
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کیا وہ کھیل روکنے میں کامیاب ہوسکتا ہے؟ اکثر یہ سوال کھالڑی کے مجبور 

خاندانی ممبران آپریٹرز کو کرتے ہیں۔ جواب ہاں ہے لیکن کچھ حاالت بنانے 

کی ضرورت ہے۔ کھالڑی ضرور اس بات پر قائل ہو کہ وہ کے اب اس طرح 

جب میں چاہتا ہوں تب چھوڑ سکتا "نہیں چل سکتا اور وہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ 

اس  خوش فہمیں سے  نکلنے کے لییے ماہرین کی طرف سے مدد چاہیئے " ہوں  

 ,sert) 

کھالڑیوں کے گروپ مدد کے لییے نفسیاتی ماہرین، پیتھولوژیک انحصار 

۔(سروس کے ہوتے ہیں  

کم از کم پہلی مدت میں، ضروری ہے ایک کنٹرول انتظامیہ کو قبول کرنا جو 

 پیسے کو کنٹرول میں رکھے اور جوا کی پیمنٹ روکے وغیرہ وغیرہ ۔۔۔

وہ عدالت کے ذریعہ مقرر کردہ حقیقی سپورٹ ایڈمنسٹریٹر ہوسکتا ہے، لیکن 

خاندان کے کسی بھی رکن یا دوست بھی اس اخراجات کو کنٹرول اور اخراجات 

 کی منصوبہ بندی کے لۓ لے سکتے ہیں۔

لیکن جب بھی کھالڑی کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور دوبارہ سے اپنی فیملی اور 

دوستوں سے رشتہ اچھا کرتا ہے تو، جمع شدہ قرضوں کی ادائیگی کی مصیبت 

 کا مسئلہ رہتا ہے۔   

اکثر کھالڑی خود کو فنانس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں اور کوئی دوسرا حل 

 نہیں دیکھتا ، اور ایسا کرنے سے وہ زیادہ سے زیادہ مقروض ہو جاتا ہے۔

Associazione Dedalo Onlus 

 مدد کرتا ہے مقروض لوگوں کی مالی مشورہ پر اور قانونی طور پر۔

 ان کا دفتر 

    Casa del Volontariato 

میں ہے، اور ہفتہ صبح اور سوموار دوپہر کو کھال ہے۔ 2کمرہ   

سب سے پہلے، رضاکاروں کو قرضوں کی مقدار میں شمار کرنے کی کوشش 

کی جاتی ہے اور یہ آسان نہیں ہے کیونکہ پلیئر ناممکن طور پر خود کو بے 

 نقاب کرنا نہیں چاہتا ہے۔  

تو یہ قرض دہندگان کو قسطوں میں ادا کرنے یا کسی رعایت پر قرض ادا کرنے 

یا ممکنہ طور پر قرض کی تجویز کو بہتر بنانے، ایک عدم ختم کرنے، یا 

 مائیکرو کریڈٹ کے لئے درخواست دینے کے لئے نیچے آتا ہے۔

ڈڈالو سب کچھ حل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تقسیم کرنے کے لئے 

کوئی فنڈ نہیں ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ دوسری سروسز کو بھیجنا ضروری 

، سماجی اسسٹنٹ، پورٹا SERD ہے، کبھی کبھی نہیں جانا جاتا ہے، جیسے

 کاری تاس، چیرچ۔

یہ مداخلت کو منظم کرنے کے لئے شخص اور اس کے خاندان کے ارد گرد 

 ایک نیٹ ورک بناتا ہے۔

خاندان کے بجٹ کو کنٹرول کے تحت الگو رکھنے اور خودمختاری کی طرف 

سفر میں خاندان کو زیادہ ذمہ دار بنانے کے لئے ضروری ہے۔ یہ کام ایک 

طویل عرصہ تک ختم ہوسکتا ہے کیونکہ، ایک طرف، یہ ضروری ہے کہ ایک 

مخصوص عدم استحصال پر قابو پانے اور دوسرے پر باہمی اعتماد کے ماحول 

کے ( رسیدوں، بیانات۔۔) کو قائم کرنے کے لئے۔ کبھی کبھی یہ اخراجات 

ریکارڈ کو برقرار رکھنے کی عادت کو مکمل طور پر نہیں رکھتا ہے۔ ہر چیز 

 کو مکمل اور  فوری طور پر استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے۔

ڈےڈالو کی کوشش ہے سکولوں اور بالغوں کے درمیان فیملی بجٹ بنانے کی 

    ترتیب دی جاۓ، اچانک ضرورتوں کا سامنا کرنا سکھایا جاۓ۔

بدقسمتی سے، نوجوانوں میں یہ سوچ ہے کہ یہ پیسہ بنانے کی ترکیب ہے یہ 

ایک واضع نشانی ہے چاہے جوا، سکریچ اور جیت کارڈ وغیرہ۔۔۔ نابالغوں کو 

منع ہے، جوا ہمارے گھروں میں دوستوں اور فردوں کے ذریۓ آرام سے آجاتی 

 ہے۔ لیکن جوا ایک جال ہے کھیل نہں۔

 

Maria Vittoria Bertacchini 

 جوا کھیل اور قرضوں کے درمیان

؟کیا رک جاۓ گا   
 جی ہاں، لیکن حاالت بنانا ضرورت ہے

 n° 17 2019فیبروری 

 پروجیکٹ سن رہا ہے
رضاکاروں کی ایک ٹیم جو آپ کو 

سنگین قرض سے باہر نکلنے میں 

 مدد کریں گے۔
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 AUSL مودینا جوا کھیل پر ڈیٹا 
ساالنہ عالقائی اعداد و شمار: ماخذ  

 ٹوٹل خواتین مردو عمر

< 19 0 0 0 

20-29 8 1 9 

30-39 19 0 19 

40-49 29 8 37 

50-59 30 10 40 

>=60 26 21 47 

 152 40 112 ٹوٹل

کی طرف سے کھالڑی صارفین کی تقسیم( 2017)عمر صارفین، صارف کی حیثیت، جنس   

 کھیل کی قسم

جانوروں کی دوڑ 

گھوڑوں، کتوں، )
(وغیرہ  

کارڈ کھیل بار یا 
 نجی گھروں میں

کیسینو کھیل 

رولیٹی، سالٹس، )
(پوکر  

بار یا گیم کے 

کمرے کی طرح 
 ویڈیو کھیل

لوٹو، سپرنٹلٹو، 

بنگو، ٹوٹکوالیو 

الٹری، سکریچ 
 کارڈ، وغیرہ

فٹ بال شرط یا 

فروخت سے دیگر 
 شرط

موقع یا انٹرنیٹ پر 
 کھیل

پی سی ویڈیو گیمز 

انٹرنیٹ کے اندر )
(اندر یا باہر  ٹوٹل اور 

2006 
    1 5 3       4 13 

    7,70% 38,50% 23,07%       30,73% 100,00% 

2007 
4   3 10 6       4 27 

14,80%   11,10% 37,05% 22,25%       14,80% 100,00% 

2008 
5   1 12 6       2 26 

19,20%   3,80% 46,20% 23,10%       7,70% 100,00% 

2009 
3   2 25 12       2 44 

6,80%   4,50% 56,90% 27,30%       4,50% 100,00% 

2010 
3   6 37 10 4 1   1 62 

4,80%   9,70% 59,70% 16,10% 6,50% 1,60%   1,60% 100,00% 

2011 
4   9 57 13 6 2 2   93 

4,40%   9.8% 61,50% 14,10% 6,60% 2,20% 2,20%   91,00% 

2012 
4 2 13 63 20 4 2 2 2 112 

3,60% 1,80% 11,50% 56,25% 17,85% 3,60% 1,80% 1,80% 1,80% 100,00% 

2013 
4 3 19 74 23 4 2   2 131 

3,10% 2,30% 14,50% 56,45% 17,55% 3,10% 1,50%   1,50% 100,00% 
کے ذریعہ چارج میں کھالڑی صارفین کی تقسیم( 2013-2006)کھیل کے قسم اور سال   

کھیل کی 

 قسم

جانوروں کی 

دوڑ 

گھوڑوں، )
(کتوں، وغیرہ  

کارڈ کھیل بار 

یا نجی 
 گھروں میں

/  رولیٹی اور 
 یا دانیں

نیا سالٹ 

سالٹ مشین )

یا ویڈیو / اور 
(پاکر سمیت  

VLT ( ویڈیو

 (الٹری

فوری الٹری 

اور سکریچ 
 کارڈ

لوٹو اور سپر 
 الٹری بنگو لوٹو

سپورٹ کی 

بنیاد پر کھیل 
 اور شرط

دوسرے جوا 

کھیل یا 
 انٹرنیٹ پر

پی سی ویڈیو 

انٹرنیٹ )گیمز 

کے اندر اندر 
(یا باہر  ٹوٹل اور 

2014 
3 4 5 57 8 12 5 4 1 3 1   51 154 

1,90% 2,60% 3,20% 37% 5,25% 7,85% 3,20% 2,60% 0,60% 1,90% 0,60%   33,20% 100,00% 

2015 
3 5 1 87 9 9 11 3   4 2 1 17 152 

2,00% 3,30% 0,70% 57,20% 5,90% 5,90% 7,20% 2%   2,60% 1,30% 0,70% 11,20% 100,00% 

2016 
2 4   89 13 18 8 6 1 7 2   11 161 

1,20% 2,50%   55,25% 8,05% 11,15% 5% 3,90% 0,60% 4,30% 1,30%   6,75% 100,00% 

2017 
2 1   78 23 23 6 6 1 11     10 161 

1,20% 0,60%   46,95% 14,90% 14,90% 3,90% 3,90% 0,60% 6,75%     6,30% 100,00% 

 (2017-2014) گیم کی قسم اور سال کے ذریعے چارج کرنے والے کھالڑی صارفین کی تقسیم

 n° 17 2019فیبروری 
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 کیا تم اکثر جوا کھیلتے ہو؟کیا آپ زیادہ پیسےشرت 

 
  میں لگاتیں ہیں؟

 اپنے نقصانات بھرنے کے لیے دوبارہ کھیلتے ہو؟

 کیا تم دوسروں سے فریکوئینسی اور کھیل کی رقم چھپاتے ہو؟

 آپ چاہیں تو بھی روک نہیں سکتے؟

 

اگر آپ ان سوالوں میں سے کچھ کے ہاں جواب دیا تو، کھیل آپ کے لئے مزہ نہیں رہا 

 لیکن لت بن چوکا ہے۔

 

قرض، خاندان کے تعلقات کے نقصان، شرطوں : جوا کے راستہ نتائج سنگین ہوسکتے ہیں 

 کو فنانس کرنے کے لئے غیر قانونی اقدامات۔

 

 پیتھولوجی جوا ایک بیماری ہے جس کا عالج کیا جاسکتا ہے۔

اگر آپ کو اپنے آپ کے لیے مدد کی ضرورت ہے، یا ایک خاندان کے کسی فرد، یا ایک 

 دوست، عالقائی صحت کی خدمت کے نمبرپر فون کریں۔

800 033 033 
: بجے تک  13:30بجے سے  8:30بجے اور ہفتہ  17:30سے شام  8:30ہر روز صبح 

قابل اطمینان آپریٹرز آپ کو فراہم کردہ خدمات کے حوالہ فراہم کرے گے جنہیں آپ مفت 

 کی مدد کے لئے آزادانہ طور پر اور نام نہاد میں بھی مدد لےسکتے ہیں۔

:آپ ادارے کو بھی رابتا کر سکتے ہیں  

3669767970: گمنام کھالڑی   

3404980895: کھالڑیوں کے خاندان کے ارکان  

 n° 17 2019فیبروری 
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EROSTRANIERO 
Diverse provenienze, un’unica via 

Progetto per un insegnamento della 

lingua e cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

 تعاون کے ساتھ ان کے

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
طبقاتی گروپ ہیں۔ 13رضاکاروں ہیں، جن میں  50سال پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا، جس میں آج کے تقریبا  9یہ   

 اس کے بعد، اخبار پیدا ہوا۔

دن سے مالقات کرتی ہے، شناخت کے راستے پر ایک اہم مہمان کے ساتھ، ذاتی اور اجتماعی، ہمارے عالقہ میں متقابل  15دارتی ٹیم ہر 

 تعلق رکھنے والے، غیر آبادی کی ترقی کی طرف عکاس کی سفر کا بنیادی موضوع ہے۔

۔تعلقات کو فروغ دینے اور پودے لگانے کا اخبار کا ثقافتی کام کا پہال مقصد ہے  

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 
CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  

TERRE D’ARGINE 

 n° 17 2019فیبروری 


