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تصدر عن: شركة باب الكويت للصحافة )ذ.م.م(

تطبع في مطابع »األنباء«

الشويخ  ـ طريق املطار ـ شارع الصحافة 
ص.ب 23915 ـ الصفاة - الرمز البريدي  13100 كويت

املقاالت  املنشورة  بأسماء كتابها تعبر عن
وجهة نظر أصحابها وال تعكس رأي »األنباء« أو موقفها
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أطباء الباطنية والصدر
د. عبد ال محسن العبد الرزاق 25739282
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د. رياض النفيسي 25651544

د. خالد فهد اجلاراهلل 1886677
استشاريو باطنية وغدد صماء

د. عبد الناصر العثمان 25339330
د. يوسف يعقوب بو عباس 

25722978/25750756
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امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

د. سليمان فالح العلي 25338277/66
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د.حمود البراك 23920505
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د. طاهر محمد خان 25611060

د. عبدالرزاق محمد العنجري )طب عائلة( 24758973/8
استشاريو امراض القلب
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استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم« 25656886
د. معصومة مخصيد 9 / 22641308

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

د. خالدة صالح البخيت 22631008
د. سامر الريس 8 /25742557

د. منصور الصليلي 24584140 / 24580030
د. سميرة العوضي 22622088

د. فواز الكاظمي 25329050
د. ماجد الشمري 24567850/24567860

د. عمرو محمد الصياد 25630408/9
د. صبرية اللنقاوي 24554066/77

د.جاسم يوسف احلجي 22644475/22621515
د. محمود محمد األسطل 22564592

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

اختصاصيو امراض نساء ووالدة
د.هند محمد احلمدان 24726511/24726614

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

د. هدى الدالي 25343330 / 25342727
د. جنيب قاسم 25739277

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

عيادة امليدان الفروانية 20 / 24727130
عيادة امليدان اجلهراء 32 / 24553591

د. شمة املطر »استشاري« 2 / 22641071
عيادة اخلليج د. انيسة الرشيد 25630002/3/4

د. شيخة بوقريص 25344520
د. عبداهلل العامر 25630002/3/4

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

د. جناة بهمن 25732000
د. عمر عبد اهلل القعود 22613663

د. جاسم املنصور 22622266

املركز الطبي الكويتي/الساملية 5 /25759044
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء 24579288/7

د. سالم العنزي 22572002
د. ابراهيم بهبهاني 25730000
د. عباس الرامزي 22666620

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

د. محمود احمد محمد علي 24763223
د. اقبال عبد احملسن العصفور 25724690

د. عبد الرزاق بن ناجي 22523111
د. سعاد العباد 22611277
د. فؤاد صادق 25320515

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

د. ضحى الشقات 22614614
د. بدري الريس 8 / 25742557

د. حسام عبد الباقي 22269360/1
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان 3 / 2 / 

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(  
22656646/26

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

د. بدر  األنصاري 25622355 / 25620111
د. وليد العلي 22610534

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

د. ياسر القحف 25764232/1
د. سعاد البصيري 25711226
د. سيلفا شحيبر 25638844
د. صالح الرومي 22614130

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية« 25620111
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية« 24756444

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

د. سند الفضالة 25529019/1808088
د. عبد احملسن جعفر )استشاري( 22616122

د. خالد حمد الصبيح )استشاري( 22967770/22967777
أطباء العيون

د. سامي الربيعة 1826826
د. مبارك العجمي 1886060/22629091

د. محسن ابل 25757700
د. جمال علي الكندري 99785613/25620057

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل 25723422/99114344

د. خليل عبد اهلل العوضي 22616660
د. عادل احلنيان)وتناسلية( 25313120

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

د. كاظم ابل 25737773
مركز الراشد لالستشارات 7 / 6 / 22666205

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

د. ابراهيم العلي »استشاري« 25321542/3
د. محمد املوسوي »استشاري« 

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع 23717997
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية 

22476566
مكتب استشارات تربوية وأسرية 22476566
مركز الصحة النفسية - د. شريفة اخلميس 

22663018
مركز بن سينا التخصصي لالستشارات النفسية 
واالجتماعية - د. غازي العتيبي  »استشاري«  

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

هيئة التعويضات : 24818917
داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الفتوى الهاتفية التابعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية:   149  -  22444405

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(


