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االنتهاء من عمل 
اإلذاعة اإللكترونية 

اخلاصة بالقسم

بعض النماذج 
الزجاجية تأتي 

من اخلارج وتقوم 
الورشة بتصنيع مناذج 

مطابقة لها

أن  الكن����دري  واضاف����ت 
التس����جيل س����يبدأ يوم االحد 
املواف����ق 2011/6/5 حت����ى يوم 
اخلميس املوافق 2011/6/30 وذلك 
مبوقف الهيئة في العديلية مبنى 
رقم 7 بإدارة قبول وتس����جيل 
املتدربني، موضحة أنه بدأ توزيع 
املظاريف من يوم االربعاء املوافق 
2011/6/1 وسيستمر التوزيع الى 
يوم االربعاء املوافق 2011/6/29، 
الواجب  الش����روط  ان  وبينت 
توافرها للتقدمي مبعاهد التدريب 
وال����دورات اخلاص����ة يتعرف 
عليها املتقدم عند مراجعة مقر 
التس����جيل خالل فترة توزيع 

املظاريف.

مع املرحلة احلالية، ثانيا: وصف 
للوض����ع احلال����ي والتي تبني 
مواضع اخللل وسبل حلها، ثالثا: 
وضع خطط ملنهجية عمل مكتب 
التدريب امليداني لتحقق االهداف 
املرجوة، رابعا: وضع خطة العمل 
والتي تشمل تطوير نظام العمل، 
مراجعة خطط التدريب، وتوطيد 

الشراكة مع جهات التدريب.
وأكد د.االستاد ان استراتيجية 
التعليم قد تطورت في السنوات 
االخيرة، حيث كانت املؤسسات 
ترك����ز كل اهتمامه����ا باجلانب 
النظري وعلى الرغم من وجود 
جانب عملي، اال ان الطالب لم يأخذ 
كفايته من اجلانب العملي. لذا فإن 
املفهوم اجلديد للتدريب امليداني 
هو العمل كشركاء مع سوق العمل 
لتدريب الطلبة بشكل صحيح 
يحقق احتياجات سوق العمل، 
ليكون هؤالء الطلبة أحد املوارد 
لسوق العمل التجاري واملالي في 
الكويت وبذلك نقوم بأخذ دور 
في خدمة الهدف السامي لصاحب 

الكندري: بدء التسجيل مبعاهد »التطبيقي« 
5 اجلاري ويستمر حتى 30 منه

االستاد: خطة عمل جديدة للتدريب العملي 
لتطوير مستوى طلبة »الدراسات التجارية«

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وذلك بجعل الكويت مركزا ماليا 
واقتصاديا، وهذا الهدف أيضا 
هو أحد أهداف اخلطة التنموية 

اجلديدة للكويت.

أعلنت مدي����رة ادارة قبول 
وتس����جيل املتدرب����ني مليحة 
الكندري أن الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اعلنت عن 
بدء التسجيل للفصل التدريبي 
االول 2012/2011 للراغب����ني في 
االلتح����اق مبعاه����د التدريب 
والدورات التدريبية اخلاصة ما 
دون الثانوية واحلاصلني على 
الصف العاشر كحد أدنى »دورة 
س����جالت طبية/ بنني � بنات« 
واحلاصلني على الصف التاسع 
كحد ادنى لباقي املعاهد والدورات 
التدريبية اخلاصة واحلاصلني 
على الصف اخلامس كحد ادنى 

ملعهد التدريب املهني )بنني(.

أعلن رئيس قسم التدريب 
امليدان����ي في كلية الدراس����ات 
التجارية د.جاسم االستاد أنه 
بناء على توجيهات عميد الكلية 
د.مش����عل متلع مت االنتهاء من 
اعداد خطة العمل ملكتب التدريب 
امليداني والتي تهدف الى وضع 
منهجية واضحة لتبني خطط 
أفضل لتدري����ب الطلبة عمليا، 
وذلك من خالل اجتاهني رئيسيني 
االول تطوير العمل داخل مكتب 
التدريب امليداني وتوفير املوارد 
الالزمة. أما االجتاه الثاني فيركز 
على توطيد العالقة مع جهات 
التدريب والعمل مع االقس����ام 
العلمية بالكلية لتوفير خطط 
تدريبي����ة مناس����بة تهدف الى 
االستفادة املثلى من خالل تطبيق 
استثمار اجلانب النظري الذي مت 

تعلمه بالكلية عمليا.
موضح����ا ان خط����ة العمل 
املقدمة حتتوي على 4 جوانب 
رئيسية وهي: أوال، وضع فلسفة 
ورؤية وأهداف جديدة تتناسب 

مليحة الكندري

د.جاسم االستاد

احلساوي: تطبيق البكالوريوس في »التكنولوجية« 
وحل مشاكل »الصيفي« واملواد احملتكرة قريبًا

واصلت الهيئة االدارية في االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتركاتها 
لعرض هموم ومشاكل الطلبة والبحث لها عن حلول 
مناسبة، حيث التقى وفدا من االحتاد بعمادة كلية 
الدراسات التكنولوجية ممثلة في عميدها د.وائل 
احلس����اوي والعميد املساعد للشؤون االكادميية 
د.عبدالعزي����ز النجار ود.خال����د اخلالدي العميد 
املساعد للشؤون الطالبية واملدير االداري واملالي 
بكلية البنني بدر الضاحي واملديرة االدارية واملالية 
بكلية البنات انعام العبداجلادر. وطرح وفد االحتاد 
عددا من املش����اكل الطالبي����ة وطالب بحلول لها، 
منها التطرق آلخر تطورات تطبيق بكالوريوس 
الهندسة الكيميائية وضرورة وضع اسم استاذ 
املقرر باجلدول الدراس����ي واحتكار املواد من قبل 
بعض االساتذة وزيادة الوحدات الدراسية املطروحة 
بالفصل الصيفي واال تكون هناك اوقات متباعدة 
بني املقررات للطالب وض����رورة جتديد االجهزة 
وخاصة في قسم الهندسة الكهربائية مببنى 24 
نظرا لقدمها ومشكلة عدم اعتراف بعض االساتذة 
بالطبيات، وهناك بعض الورش ال تفتح بالفصل 
الصيفي، وطالب بتفعيل دور املرشد العلمي. وقال 
الوفد ان قسم الكهرباء الكيميائية يوجد به 5 مواد 
مسبقة وهناك خريجون ال يستطيعون تسجيل 
موادهم بسبب اغالق الشعب وعدم فتح تخصص 
الكيمياء والفيزياء امام الطالبات وتدني مستوى 
النظافة بالكافتيريا وتعطل مكيفاتها وغيرها من 

املشكالت التي تواجه طالب وطالبات الكلية. 
في البداية، رحب عميد الكلية د.وائل احلساوي 
بوفد االحتاد وشكر لهم مبادرتهم للقاء عمادة الكلية 
ونقل هموم ومعاناة زمالئهم الطالب والطالبات، 
وأشار إلى أن الكلية ماضية في السعي لتطبيق 
نظام البكالوريوس وهناك العديد من التخصصات 
التي مت االنتهاء من تطويرها وإعدادها للتطبيق 
ولكن القرار لدى إدارة الهيئة. وحول وضع »ه�. 
ت« )وضع اسم أستاذ املقرر باجلدول الدراسي(، 
قال إن الكلية بدأت منذ فترة بالتنسيق مع عمادة 
التسجيل والقبول واألقسام العلمية بحل هذا األمر 
ويتضمن اجلدول اس����م أستاذ املقرر، لكن هناك 
حاالت طفيفة يتم فيها تغيير اسم املدرس نظرا 
العتذار أس����تاذ املقرر وهناك مواد ال نتمكن من 
فتحها نظرا لوجود طالب أو طالبني فقط وذلك 

يكلف امليزانية. وعن احتكار املواد قال د.احلساوي 
ان املواد احملتكرة لها جانبان، األول عدم وجود 
مدرسني لتلك املواد أو يكون هناك مدرس واحد 
فقط للمادة ويضطر القسم إلسنادها له، واجلانب 
الثاني أن القسم ال يجد املدرس املناسب وتكمن 
املشكلة إذا كان املدرس عليه مالحظات، لكن إذا 
كان املدرس ال توجد عليه مالحظات من قبل الطلبة 
فما املانع من إسناد املقرر له، فهناك تخصصات 
ن����ادرة بالكلية ال جند الع����دد الكافي من الهيئة 
التدريس����ية لها. وعن التباعد الزمني في جدول 
الطالب يصعب الس����يطرة عليه نظرا لعمليات 
السحب واإلضافة التي يقوم بها الطالب وكثرة 
املواد املطروحة فهناك بعض األساتذة يستمرون 
في الدوام للساعة 8 مساء. وعن قدم االجهزة، قال 
د.احلساوي انه يختلف مع االحتاد في هذا األمر، ألن 
النظام الصدامي سرق جميع األجهزة من املختبرات 
واشترت الدولة أجهزة جديدة بعد التحرير ويتم 
حتديثها بشكل مس����تمر، فال نعتقد أن األجهزة 
قدمية قياسا ببعض اجلامعات العاملية، وهناك 
مبنى جديد لقسم الكهرباء وااللكترونيات سيتم 
بناؤه قريبا. وعن عدم اعتراف بعض األس����اتذة 
للطبيات التي يتقدم بها الطلبة، قال د.احلساوي 
ان الالئحة تنص على ان لألستاذ احلق في قبول 
أو رف����ض العذر الطبي من الطالب، مش����يرا إلى 
أن عضو هيئة التدريس في املقام األول يحرص 
على مصلحة الطالب، ألنه مبنزلة ابن له، وهناك 
حاالت كثي����رة يتم فيها قبول الع����ذر الطبي ما 
إن اقتنع األس����تاذ بان الطالب ال يتمارض. وعن 
األقسام التي ال تفتح ب�»الصيفي«، تكون األولوية 
للتدريب، ونحن نحرص على فتح مواد كثيرة، 
وبالتالي ليس شرطا فتح جميع الورش بالفصل 
الصيفي، ونحن نوفر للطالب كل ما يحتاج إليه. 
وفيم����ا يخص الفصل الدراس����ي الصيفي، أبدى 
د.احلساوي استعداد الكلية للتعاون مع االحتاد 
بحصر أسماء اخلريجني ب�»الصيفي« ملساعدتهم 
على فتح املواد التي يحتاجون إليها، ولفت إلى 
ان الكلية حتث أعضاء الهيئة التدريسية للعمل 
بالكورس الصيفي، وأهاب باالحتاد الى املطالبة 
بدعم امليزانيات الالزمة للكليات لتتمكن من فتح 

تلك املواد.
آالء خليفة  ٭

د.وائل احلساوي مع وفد االحتاد

أكد أن تطبيق نظام التخصص املزدوج في القسم نظام جيد

الراجحي: إنشاء كلية مستقلة لـ »اإلعالم« خالل 5 سنوات
أكد رئيس قسم اإلعالم بجامعة 
الكوي���ت د.من���اور الراجحي أن 
تطبيق نظام التخصص املزدوج 
بقسم اإلعالم في كلية اآلداب نظام 
جيد كونه متبعا في العديد من 
الدول املتقدمة حيث يتيح للطالب 
الفرصة للتع���رف على مهاراته 
وإمكانياته وتوظيفها بالش���كل 
األمثل، وتعديل املسار واالجتاه 
بالفائدة على مهاراته  مبا يعود 

وقدراته.
أنه في ظل  وبنينّ د.الراجحي 
تزايد عدد مخرجات قسم اإلعالم 
هناك توجه نحو خفض نس���ب 
التخصص، مؤكدا حاجة الكثير 
من املؤسسات والهيئات احلكومية 
والقطاع اخلاص خلريجي قسم 
اإلعالم، فضال عن دورهم امللموس 
في أقسام العالقات العامة واإلعالم 
واألقسام األخرى، وزيادة الطرح 
والطلب اإلعالمي من خالل الصحف 
واملجالت والقنوات التلفزيونية، 
التي تفتح مجاال خصبا للمشاركات 

واملواهب اإلعالمية.
 أما عن إنشاء كلية لإلعالم فقال 
د.الراجحي ان القسم يسعى إلنشاء 
كلية مستقلة في غضون السنوات 
ال� 5 املقبلة، حيث وافق مجلس 
القسم على املشروع املبدئي اخلاص 
بإنشاء كلية مستقلة لإلعالم ومت 
عرضه على مجلس رؤساء األقسام 
العلمية بكلية اآلداب الذي طلب 

وتاب���ع د.الراجح���ي حديثه 
قائال: »يس���عى القسم إلى طرح 
اإلعالم كتخصص مساند باللغة 
اإلجنليزية إلى جانب اللغة العربية 
إلتاحة الفرصة ملزيد من الطلبة 
الذين يجيدون اللغة اإلجنليزية 
لدراسة اإلعالم كتخصص مساند، 
واالهتمام بالتدريب العملي خالل 
القادم���ة واحلرص على  الفترة 
ضرورة التدريب خارجيا وليس 
داخليا، وترتيب لقاءات مستمرة 
الكويتيني  مع كبار اإلعالمي���ني 
وطلبة قسم اإلعالم حرصا منا على 
نقل خبراتهم وجتاربهم للطلبة، 
مناش���دا إخوان���ه اإلعالميني مد 
أيديهم ملساعدة أبنائهم وإخوانهم 
الطلب���ة وإعطائه���م من فيض 
خبراتهم وذلك سعيا للمزاوجة 

بني التعليم والتطبيق«.
 وأك���د د.الراجح���ي انه مت 
االنته���اء م���ن عم���ل اإلذاعة 
االلكترونية اخلاصة بالقس���م 
حتت إشراف د.محمود املوسوي 
والتي سيتم تفعيلها بقوة في 
الفترة القادمة وذلك للتواصل 
املجتمع���ي مع أه���ل الكويت 
وليس التواصل اجلامعي فقط، 
وستكون فرصة طيبة لتدريب 
طلبة شعبة اإلذاعة والتلفزيون، 
مشيرا إلى أنه س���يتم إنشاء 
جريدة الكترونية خاصة بقسم 

اإلعالم بجامعة الكويت.

أهم اخلطوات املستقبلية لتطوير 
القسم.

 وذكر د.الراجحي أن قس���م 
إل���ى حتقيق  اإلع���الم يس���عى 
العديد من األه���داف األكادميية 
والعلمية والتنظيمية واإلدارية 
املستقبلية اجلديدة ومن أبرزها: 
التطلع لتأس���يس وحدة علمية 
بحثية ذات طابع خاص في إطار 
الكلية نحو إنشاء مراكز  توجه 
متيز فيها، وتكون متخصصة في 
القيام باستطالعات وبحوث الرأي 
العام والبحوث اإلعالمية جلميع 
الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة 
املختلفة، والسعي إلى زيادة تفعيل 
عالقة القسم باملؤسسات اإلعالمية 
مبا ينعكس بصورة إيجابية على 
اجلوانب العملية والتطبيقية في 
العملية التدريسية، وفي هذا اإلطار 
يسعى القسم إلى إبرام املزيد من 
بروتوكوالت التعاون مع وزارة 
اإلعالم واملؤسس���ات الصحافية 
وأجهزة اإلع���الم لتدريب طلبة 
القس���م بصفة دائمة، وحتقيق 
املزيد من ارتباط القسم باألجهزة 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
والشركات من خالل تقدمي خدمات 
العلمية  البحوث واالستشارات 
والبرام���ج التدريبية التي تلبي 
احتياجاتها تأكيدا لدور القس���م 
الفاعل في خدمة املجتمع الكويتي 
بجميع مجاالت العمل اإلعالمي.

إجراء بعض الدراس���ات الالزمة 
لتدعيم املشروع متهيدا لعرضه 
العلمية واإلدارية  القنوات  على 

الرسمية في اجلامعة.
أبرز  وكشف د.الراجحي عن 
أولويات���ه بعد تولي���ه منصب 
رئيس قس���م اإلعالم ف���ي كلية 
اآلداب من خالل العمل بشكل علمي 
ومنظم، ومعرفة احلالة وحتديد 
املتطلبات واالحتياجات ووضع 
الرؤى املس���تقبلية املبنية على 
الواقع، مش���يرا إلى أن اخلطوة 
األولى تتمثل في تقييم ودراسة 
جميع األوضاع احلالية للقس���م 
وحتديد متطلبات القسم الرئيسية 
واألفكار املس���تقبلية عن طريق 
عمل االس���تبيانات واألس���ئلة 
واللق���اءات املفتوحة مع الطالب 
وأساتذة اجلامعة وجميع العاملني 
بالقسم ملعرفة مشكالتهم وحتديد 
متطلباتهم وطرح أفكارهم لتطوير 
القس���م ليصبحوا مشاركني في 
خطة تطوير قسم اإلعالم، الفتا 
إل���ى وجود فك���رة لعمل مؤمتر 
يتبناه قسم اإلعالم حتت عنوان 
»قسم اإلعالم بجامعة الكويت.. 
الرؤية واملس���تقبل« ستتم من 
خالله دع���وة كبار رجال اإلعالم 
وجميع أعض���اء هيئة التدريس 
وجميع الطلبة والعاملني في القسم 
لطرح أوراق العمل بهدف تطوير 
القسم، وتشتمل التوصيات على 

د.مناور الراجحي

يعتبر األكبر من حيث األجهزة واملعدات وتنفيذ العمل

الصالح: »العلوم« بها أكبر ورشة زجاج في الكويت

التابعة  تعتبر ورشة الزجاج 
لقس����م الكيمياء في كلية العلوم 
بجامع����ة الكويت ه����ي الوحيدة 
في تخصصها في اجلامعة، وهي 
تختص بإنتاج وتصنيع وتشكيل 
الزجاج العلمي الستخدامات الكليات 
العلمية. وذكر فني اول ورش����ة 
الزجاج علي الصالح ان ورش����ة 
الزجاج في كلية العلوم تعتبر من 
كبرى ورش الزجاج في الكويت، 
والوحيدة التي تنتج انتاجا خاصا 
للمختبرات العلمية والبحثية، حيث 
توجد فقط ثالث ورش زجاج في 
اجلهات احلكومية ف����ي الكويت، 

تكون معقدة للغاية اال ان الورشة 
تقوم بتصنيعها على أكمل وجه. 
وأضاف ان بعض النماذج الزجاجية 
تأتي من اخلارج وتقوم الورش����ة 
بتصنيع مناذج مطابقة لها متاما، 
كما قد يأتي أحيانا األس����اتذة في 
الكليات العلمي����ة بأفكار جديدة 
ونقوم بتنفيذها هنا في الورشة.

وذكر الصالح ان هناك بعض 
اجله����ات اخلارجية تطلب مناذج 
خاصة من الورشة لوجود بعض 
األجهزة بها غي����ر موجودة بتلك 
اجلهات ومنها معهد الكويت لألبحاث 

العلمية.

وأكثر. وب����نينّ الصالح انه إلنتاج 
أنابيب االختبار، يتم استيراد املواد 
اخلام لتشكيل الزجاج من اخلارج 
وباألخص من بريطانيا وأملانيا حيث 
الزجاج األجود وهو البايركس، ثم 
يقوم في الورشة بتشكيلها حسب 
الش����كل املطلوب للطلبية، فعلى 
س����بيل املثال: قد تتلقى الورشة 
طلبية من احد املختبرات لتصنيع 
أنابيب اختبار مضغوطة للداخل 
لوضع احملاليل الكيميائية، وأحيانا 
يتم طلب مناذج ألنابيب خاصة كأن 
يحتوي األنبوب على قطعتني او 
اكثر، مشيرا الى ان بعض النماذج 

األول����ى في جامعة الكويت والتي 
تعتبر الكبرى من حيث االمكانات 
واألجهزة واملعدات وتنفيذ العمل 
والثانية في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية أما الثالثة فتوجد في معهد 
التكنولوجيا. وأوضح انه يتم في 
الورشة تصنيع وتشكيل مناذج 
عديدة ومختلف����ة لتزويد كليات 
اجلامعة العلمية الس����تخداماتها، 
كما تزود الورشة مختبرات األبحاث 
لبرامج املاجستير والدكتوراه في 
الفترة  العليا بني  الدراسات  كلية 
واألخرى ببعض الطلبيات التي قد 
يتراوح عددها بني 300 و500 قطعة 

مناذج أنابيب اختبار زجاجية علي الصالح يقوم بتشكيل األنبوب اخلارجي

»االجتماعية« كّرمت متفوقيها من ذوي اإلعاقة
حتت رعاية عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.عبدالرحيم الذياب 
الرعاية االجتماعية  ادارة  نظمت 
بعمادة شؤون الطلبة حفل تكرمي 
الطلب����ة املتفوقني م����ن فئة ذوي 
االعاقة. وهنأت مديرة ادارة الرعاية 
االجتماعية فاطمة عبداملجيد الطلبة 
املتفوقني من فئة االعاقة، مبينة أن 
ه����ذا التكرمي هو نتاج حتصيلهم 
الدراسي واملثابرة في دراستهم، 
مثمنة دور اآلباء واالمهات في توفير 
كافة سبل الراحة لهم. وتوجهت 
بالشكر اجلزيل جلميع العاملني في 
اقسام االدارة الذين لم يألوا جهدا في 
تقدمي كافة اخلدمات واالحتياجات 
لراحة الطلبة من فئة ذوي االعاقة، 
كما توجهت بالشكر اجلزيل لراعي 
احلفل عل����ى اتاحته الفرح القامة 
هذا احلفل لتكرمي نخبة من الطلبة 
املتميزين من فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة. من جانبها، ألقت الطالبة 
عايش����ة املطيري كلمة نيابة عن 
املتفوق����ني قالت فيه����ا »ان طلب 
العلم فريضة على املسلم ومن هذا 
املنطلق حرصت ادارة اجلامعة على 

املتفوقني، متمني����ة لهم التوفيق 
والسداد في حياتهم العلمية كما 
توجهت بالش����كر اجلزيل لآلباء 
واالمهات الذين سهروا على راحة 
ابنائهم م����ن اج����ل االجتهاد في 

دراستهم العلمية«.
وم����ن ناحيتها، هن����أت كبير 
االختصاصيني االجتماعيني في كلية 
العلوم االدارية احس����ان الفضالة 
الطلب����ة املتفوقني من فئة االعاقة 
متمني����ة لهم املزيد م����ن التفوق 
الدراس����ي واالجته����اد في احلياة 
العملية. واضافت الفضالة أن مثل 
هذا احلفل يعط����ي دافعا ألبنائنا 
الطلبة للمثابرة واجلد للوصول 
إل����ى اعلى مس����تويات العلم لكي 
يكرموا على هذا اجلهد، داعية لهم 
بالتوفيق والسداد. من جانبه، قال 
استاذ مس����اعد في رابطة اعضاء 
هيئة التدريس للكليات التطبيقية 
د.وليد العوضي أن هؤالء االبناء 
املتفوقني هم كنز لنا، مبينا ان لديه 
3 ابناء من فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
آالء خليفة  ٭

احلديثة لنا، مثمنة جهود قس����م 
الرعاية االجتماعية الطلبة املعاقني 
وتوفيرهم موظفني ساهرين على 
راحتهم، وهنأت املطيري زمالءها 

توفير كافة السبل التي يحتاجها 
الطلبة من فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة كما انه����م حرصوا على 
توفير كافة اخلدم����ات واالجهزة 

فاطمة عبداملجيد ود.وليد العوضي مع املكرمني في احلفل

مشاركة طالبية

اثبتت االبحاث حديثا ان الكثير من املشاكل الصحية التي 
لوحظت في هذا العصر »اخللل بالتوازن الهرموني، اخللل 

في القدرات العقلية او العصبية، ضعف املناعة والنزيف 
من االوعية الدموية وغيرها« قد سببتها املواد البالستيكية، 

لذلك تعد مشكلة التلوث باملواد البالستيكية من املشاكل 
البيئية املعقدة، وتبعا لذلك حذر املختصون من استخدام 

اكياس البالستيك والنايلون او االواني البالستيكية 
واوصوا بضرورة جتنب مالمسة املواد الغذائية للبالستيك، 

ومنع استخدام اآلنية البالستيكية في افران امليكروويف 
النه تبني احتواء تلك املواد الغذائية املوجودة في البالستيك 
على تراكيز مرتفعة من متبقيات البالستيك وبسبب سهولة 

ذوبانه في املواد الدهنية فإنها تستطيع التغلغل داخل 

جسم االنسان والتسبب في حدوث انعكاسات صحية 
خطيرة، وايضا منع وضع املاء في قناني بالستيكية 

والقيام بتبريدها او جتميدها في الثالجة.
رشا عبيد آل حمودة  ٭
جامعة الكويت ـ كلية التربية
مقرر تربية بيئية

املواد البالستيكية.. والضرر البيئي


