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الظفيري استعرض كل البدائل التي مت توفيرها ملن يرغب في النقل سواء داخل أميركا أو خارجها

احتاد طلبة الواليات املتحدة: حل أغلب مشكالت الدارسني في »أيداهو«
آالء خليفة

أعلن أمني س����ر االحت����اد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية طالل 
الظفيري عن حل أغلب مشاكل طلبة الكويت 
الدارسني في أيداهو، من خالل تقدمي العديد من 
احللول التي تفيد طلبتنا هناك دون تعريض 

مستقبلهم وحياتهم للمشاكل.
وثمن الظفيري دور سفارة الكويت في 

أمي����ركا وامللحقية الثقافية ووزارة التعليم 
العالي لبذل اجله����ود إلنهاء معاناة طلبتنا 
هناك، وفتح أبوابهم لالستماع إلى شكاوى 

الطلبة وتقدمي احللول لهم بأسرع وقت.
وأضاف أن احللول التي متت املوافقة عليها 
تتضمن أن الطالب املستمر في الدراسة ويرغب 
في االستمرار فال مانع من ذلك حسب ما يراه 
في مصلحته، أما الطالب الذي يشعر باخلطر 
فيستطيع االنسحاب من اجلامعة ومغادرة 

املدينة حاال وسيتم صرف بدل تذكرة.
ولف����ت الظفيري إلى أنه مت وضع حلول 
أيضا فيما يخص الطلبة الذين س����يكملون 
هذا الفصل وال يرغبون في االستمرار فلديهم 
عدة خيارات وهي: الطالب الذي يس����تطيع 
احلصول على قبول في جامعة أخرى لفصل 
اخلريف أو الصيف يستطيع االنتقال حتى 
لو كان ه����ذا هو التحويل الثاني له، وكذلك 
الطالب الذي ال يستطيع احلصول على قبول 

لفصل اخلريف 2016 ويحتاج فصل صيف 
في جامعة أخرى معتمدة لكي يحصل على 
قبول لفصل اخلريف فسيسمح له، أما الطالب 
الذي ال يستطيع احلصول على قبول لفصل 
اخلريف 2016 فيستطيع جتميد البعثة لفصل 
خريف 2016 جتميدا استثنائيا، ولن حتسب 
له من فترة البعثة، والطالب الذي ال يستطيع 
احلصول على قبول من جامعة داخل الواليات 
املتحدة األميركية يستطيع طلب تغيير مقر 

البعثة إلى بلد آخر.
وأكد الظفيري ان االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية دائما 
قريب من الطلبة وحريص على حل مشاكلهم 
مع املسؤولني بالدولة وإيصال صوتهم، داعيا 
جميع الطلبة أال يترددوا في طلب أي مساعدة 
من إخوانهم وأخواتهم باالحتاد، داعيا املولى 
عز وج����ل أن يحفظ جمي����ع الطلبة من كل 

مكروه.

طالل الظفيري

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
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