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اللّعب هو مصدر للمتعة ووسيلة من وسائل الترفيه لألشخاص البالغين.
اللّعب ممنوع على القاصرين (أقل من 18 سنة).

باش تتمتّع باللعب بال ما طّيح فالمشاكل، خاصّك تلعب بمسؤولية.
  

ّلعب بشكل مسؤول  الممارسات العشر ل
       نلعب فقط للمتعة: مانديرش من اللعب حرفة 

 ناخد فترة راحة مرّة مرّة ونحسب لفلوس لّي لعبت، ولّي ربحت ولّي خسرت
 نحدّد وقت للعب

 نحدّد ميزانية ديال اللعب
 ناخد وقتي باش نفكّر مزيان قبل ما نلعب بالفلوس لّي ربحتها

 لفلوس لّي محددها للّعب ماخاصّهاش تأثّر على حياتي وحياة عائلتي
 ما عمّرني نتسلّف باش نلعب

 ماعمّرني نبيع الممتلكات ديالي باش نلعب
 خاصّني نتصنّت آلراء ومالحظات الناس القْراب ليّا

اللعب خاصّو يبقى متعة؛ غير نحسّ براسي ما مرتاحْش فاللعب، نتكلّم على المشكلة 
إمّا مع عائلتي أو صحابي أو الناس لّي كانْتيق فيهم

اللعب
المـسـؤول

الرّهان يقدر يأثّر عليك. 
 www.mdjs.ma للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة
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