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م ميا او تقريبا كل يوز( يوط )السنون السعوالذين يستخدموخنني واملد

ند 2016 ، ك آ ن  تالا يوات يف فيسرتخذ املخدرجع: عادات أاملر

خننياملد ط مستخدمي السعو
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الدين مات للومعلو

ل التبغ – حو
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قائع الو

دىن للعمر هو 18 سنة. الحد األ

ق 18 سنة من العمر. فوز بيع منتجات التبغ فقط ملن هم يجو

ي شخص تحت نها ستسلم إىل أجد اشتباه يف أذا كان يوي شخص إز بيع منتجات التبغ ألال يجو

اء للقرص. سن 18 سنة. يطلق عىل هذا اليشء هنا اسم الرش

نشطة افق أها من مرغريسية ونشطة املدرافق األمرطفال وعاية األافق رخني يف مريحظر التد

الشبان. طفال واأل

ر دوس وجية املامثلة امللحقة باملدارالباحات الخارس ويضا عىل باحات املدارخني أينطبق حظر التد

عىل مدار الساعة.ع وسبويام األذلك كل أغ، واقات الفروأ

عاية الصحية. افق الرلك عىل مرخني كذينطبق حظر التد

ت الحافالات ويف القطارر السينام ودوح وماكن العامة مثل املساريف األيضا خني أويطبق حظر التد

املطاعم. املقاهي وت التجارية ويف املحالو

ثري التبغ تأ
و مبص التبغ خني أا بالتدون العديد من الشبان الذين ابتدأإ

ن من الصعب عليهم قد يكون مدمنني وز( يصبحو)السنو

دة يف جوهي مودمان وتني مادة تسبب اإلن النيكوقف. إالتو

تني يزيد من معدل رضبات القلب ن النيكومنتجات التبغ. إ

لياقة ة الدموية ورثر عىل الدوهو ما يؤع ضغط الدم وتفاارو

صابة بالعديد من خني يزيد من احتامل اإلن التدالجسم. إ

نسداد ض االمرع 2 وي من النوداء السكربو واض مثل الرمراأل

طان. الرسعية الدموية وواألاض القلب ومرأمن وي املزئوالر


حد كأاقبة قم باملر

الدين، غالباالو


ما تشعر بداخلك ما  

ذا كان هناك يشء ما إ

خاطىء!و جيلة أالنارنية والسجائر اإللكرت
الشيشةنية كام يدل اسمها ون السجائر اإللكرتإ

عن طريق الشيشة ي سائل ء يحولف من جزهي تتأنية. ووإلكرت

خان التبغ ء دخن املريداد كيميائية مختلفة. موي عىل مذاقات ويحتو

لف من و املعسل الذي يتأاملنكه أنتني من دون من ضمنها النيكوما يكوًغالبا

ن املحليات. إاد املضافة واملودبس السكر ونية يسمى وخني السجائر اإللكرتن تدالتبغ. إ

تني. ال النيكوي ال التبغ ودبس السكر ال يحونجليزية.هي الكلمة اإلو »فابينج« و»بيبا« أ

كرث اعتداال املذاقات األائح ووغم من الرعىل الر وينطبق ًانية ضاروخني السجائر اإللكرتيعترب تد

ل أكسيد وي عىل أخان الشيشة يحتوفإن دن ما يثري خني السلبي. إنفس اليشء عىل التد

خان التبغ طنة مثله مثل داد مرسمون وبوالكربة هذا ن بتجرمون الشبان يقوالقلق هنا هو أ

اهقني هوبني املرًعاكرث شيومر األن األالعادي. إخني ا اىل تدلون يتحوهناك احتامل يف أاملنتج، و

قة عالمرن لألخني شيشة التبغ لكن قد يكوتدسجائر التبغ. 

بالكانابيس. 

ما ميكنك

الد القيام به كو

ن عىل التبغ. الشبان ال يحصلوطفال ون األالتأكد من أ

و متصخن أنت نفسك تدا! حتى لو أكبرياثرمر أن لنهيك عن األإ

جب نه يتوالشبان أطفال وضح لألن توز( فيمكنك أالتبغ )السنو

بتعاد عن التبغ. عليهم اإل

د. ضع حدوظهر اهتاممك عرب وأ

خان ن استنشاق دخني السلبي. إض للتدن ابنك ال يتعرتأكد من أ

 .يضاخرين ضار أسجائر اآل


