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.2016  يف فيسرتا يوتالند،نسبة التالميذ الذين أخذوا مخدرات مر ًة ما يف حياتهم

. من الذين أخذوا املخدرات كانوا قد أخذوا الكانابيس% 90 أكرث من
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الوقائع

قم باملراقبة

إن الكانابيس أو القنب هو من املخدرات األكرث شيوعاً بني الشباب.
إن أي يشء يتعلق بالكانابيس هو أمرغري مرشوع سواء كان األمر يخص زراعته أو بيعه أو
رشاؤه أواستخدامه أو تخزينه
إن الكانابيس املباع واملستخدم اليوم أقوى بكثري من الكانابيس الذي كان موجودا ً يف
السبعينات-
إن السبايس ،والذي أصبح يباع ويستخدم بشكل متزايد ،يرتكب من األعشاب املجففة
التي تم رشها بالكانابيس االصطناعي .إن السبايس أقوى من الكانابيس و صعوبة اكتشافه عن
طريق اختبار املخدرات أكرب.
إن معظم الشبان الذين يدخنون الكانابيس كانوا يف البداية يدخنون السجائر العادية.
العديد كانوا تحت تأثري الكحول عندما دخنوا الكانابيس ألول مرة.
إن الطريقة األكرث شيوعاً للحصول عىل الكانابيس هي من خالل األصدقاء أو أصدقاء
األصدقاء ويف كثري من األحيان خالل الحفالت الخاصة.

إن
الكانابيس اسم
جامع للامريجوانا
والحشيش وزيت
الكانابيس.

ميكن أن يكون من الصعب عىل اآلباء واألمهات معرفة ما إذا كان
أبناؤهم يتعاطون الكانابيس .إن التعب والالمباالة والعيون الحمراء
والشهوة للسكريات وتقلبات املزاج ميكن أن تكون من عالئم تعاطي
املخدرات إال أنها ميكن أن تكون كذلك من عالئم املراهقة بكل بساطة!
رمبا من األسهل اكتشاف ملحقات التعاطي .ميكن البدء يف البحث عن
ورق لف السجائر ،حيث أنه من النادر أن يقوم الشبان بتدخني السجائر
التي يلفونها بأنفسهم .إن ما يحدث يف املدرسة مؤرش هام كذلك حيث
أنه من الصعب تدبري العمل املدريس إذا كان املرء يدخن الكانابيس
بانتظام .إن التغيب عن املدرسة و ضعف األداء يف املدرسة مؤرشات
هامة هنا.

يشعر
املرء غالباً،
كوالد ،إذا كان
هناك يشء ما ليس
عىل ما يرام!

تأثري الكانابيس

يقول العديد من الشبان الذين يدخنون
ونوبات الذعر واالكتئاب .باإلضافة إىل ذلك،
فإن الكانابيس يحوي مواد محرضة رسطانياً
الكانابيس أن األمر مينحهم السعادة وأنه
يشعرهم بالفرح ،وهو يسبب لهم نوبات من أكرث من دخان التبغ.
الضحك يف بعض األحيان ،ليصبحوا بعد ذلك قد يؤدي استخدام الكانابيس ملجموعة
أكرث هدوءا ً و يشعروا باإلسرتخاء إال أن التأثريات متنوعة من اآلثار االجتامعية :مشاكل
ليست نفسها بالنسبة للجميع.
يف املدرسة و تغيري األصدقاء و
لكن للكانابيس أيضا آثار أخرى غري مرغوب مشاكل يف املنزل .إذا كان لدى ابنك
فيها ،وهي آثار قد تبقى وال تزول حيث أن
مشاكل مع املخدرات وتم ابالغ األمر
الدماغ يتأثر وهو ما قد يؤدي إىل التشتت
للرشطة ،فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل
الذهني والرد عىل األسئلة كام لو كان املرء
صعوبات يف الحصول عىل إذن رخصة
يف عامل آخر وميكن أن تتولد لدى املرء أيضاً
القيادة أو السفر عىل سبيل املثال اىل
صعوبة يف تذكر األشياء التي حدثت مؤخرا ،الواليات املتحدة األمريكية .ميكن أن يرض
وكذلك صعوبة يف تعلم األشياء الجديدة .من األمر به كذلك عند التقدم لبعض الوظائف.
اآلثار األخرى الغري مرغوب فيها كذلك القلق

ما ميكنك القيام به كوالد؟
ثق بشعورك الداخيل .إذا شعرت أن هناك يشء ما خاطئ ،فإن شعورك يكون يف محله عىل األرجح.
قم باتخاذ موقف وتحدث مع الشاب .اقرأ واجرؤ عىل املناقشة!
التحدث مع اآلباء اآلخرين .قد يكون من املريح الحصول عىل الدعم والقيام باملناقشة مع بعضكم البعض.
القيام مبالحظة ما إذا كان ابنك يدخن التبغ ،واالمتناع عن دعوته لرشب الكحول .كثريا ما يكون تعاطي
الكانابيس مرتبطاً بالتبغ والكحول.
قم باالتصال مع بعض املذكورين يف نهاية هذه النرشة إذا كنت تشعر بالقلق أو كانت لديك بعض األسئلة
حيث ميكن لهم توفري املعلومات والدعم واملشورة.

