خدمات
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الخميس  13محرم 1441هـ
 12سبتمبر 2019م  -العدد 3780

الهاتف الدولي
الكويت
قطر
ابو ظبي
دبي
رأس الخيمة
الفجيرة  -كلبا
عجمان
الشارقة
ام القيوين
مسقط
البحرين
الرياض
مكة  -جدة
القاهرة
االسكندرية
بورسعيد
سوهاج
اسيوط
األقصر
بون
بومبي
مدراس
بيروت
دمشق
حلب
تونس
الرباط
واشنطن
نيويورك
باريس
لندن
مدريد
سويسرا (زيورخ)
جنيف
موناكو
تايالند (بانكوك)
هونغ كونغ
روما
باكستان
نيودلهي
حيدر آباد

الخدمات
00965
00974
009712
009714
009707
009719
009716
009716
009716
00968
00973
00966
009662
00202
00203
002066
002093
002088
002095
0049228
009122
009144
00961
0096311
0096321
002161
002127
001202
001212
00331
004471
003491
00411
0033
00662
00662
00396
0093
0092
0091842
009140

مقسم هواتف

مقسم المركزي
مقسم الشويخ
مقسم النزهة
مقسم حولي
مقسم الفروانية
مقسم راس السالمية
مقسم السالمية
مقسم جليب الشيوخ
مقسم مشرف
مقسم العارضية
مقسم الجهراء الجديد
مقسم الصليبخات
مقسم الصليبية
الفحاحيل
مقسم السرة
مقسم الفنطاس
مقسم صباح السالم
مقسم الرقة
مقسم االحمدي
مقسم المنقف
مقسم الصباحية
مقسم الزور
مقسم ام الهيمان
مقسم الوفرة
مقسم العبدلي
مقسم الشعيبة

22400000
24810000
22510000
22610000
24710000
25710000
25610000
24310000
25380000
24880000
24570000
24870000
24670000
23910000
25310000
23900000
25510000
23940000
23980000
23710000
23610000
23950000
23280000
23952000
22700000
23260000

املستشفيات

االميري حوادث

22450005
22450080
22451442
24815000
24812000
24842100
24843100
25312700
الى 709
24849400
24888000
23940609
24840300
1802555
24846000
24870351
24848022
24843900
24873272
24840300
24575300
24849100
24849252
22466631
22466639
24874330
25659800
25666999

االميري اطفال
الصباح
الوالدة
مبارك الكبير
االمراض الصدرية
الفروانية
العدان
ابن سينا
دار الشفاء
الرازي
االمراض السارية
مصح النساء
الطب النفسي
المعزل الصحي
عيادة العيون
الجهراء
مكافحة السرطان
الحساسية
بدالة طب االسنان
الطب الطبيعي
مركز تبيين لإلستشارات النفسية
مركز الخليج الدولي الطبي

سيارات نقل املوتى في حاالت الطوارئ
24869641 / 24869640

دليل الهاتف

مركز الكويت للتوحد

الديوان األميري
مجلس الوزراء

22221333

الجمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان
(صندوق مرضى السرطان)

مجلس األمة

22455427

هاتف

المجلس البلدي

22441402

وزارة األشغال العامة

25385560

مختبر السالمية

وزارة االعالم

22415300

مركز الربيعة الطبي

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

22466300

وزارة التجارة والصناعة

22480000

وزارة التخطيط

22428200

وزارة التربية

24839455

وزارة التعليم العالي

22401300

25519306

فاكس

العيادات الخاصة

25518304
- 25721963
25714043
1826826

الطوارئ الطبية

وزارة الخارجية

22425149

العمليات

وزارة الداخلية

22433840

م .األميري

22422366

وزارة الدفاع

24848300

م .الفيحاء

22553779

وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة

22400500

م .الدعية

22510854

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

22480000

وزارة الصحة

24878422

وزارة العدل
وزارة الطاقة

25371000

م .الصباح

24844227

م .مبارك الكبير

25311437

م .السالمية

25739011

م .القرين

25427361

وزارة المالية

2248000

م .الفروانية

24883000

وزارة المواصالت

24819033

م .مجمع الفروانية

24725149

م .المطار

24717425

االدارة العامة لالطفاء

22432115

م .الجهراء

24575448

االدارة العامة للجمارك

24843490

م .الشقايا

24587088

ادارة الفتوى والتشريع

22448271

م .العبدلي

29003502

األمانة العامة لألوقاف

1804777

م .العدان

23941455

م .الفحيحيل

23919089

م .الشعيبة

23261927

بلدية الكويت

22449001

بنك التسليف واالدخار

22411320

بنك الكويت المركزي

22449219

م .الوفرة

23810731

م .النويصيب

23950114

م .الخيران

23950414

بيت الزكاة

25757257

ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية

22415999

لجنة زكاة العثمان

ديوان المحاسبة

22422576

لجنة المناقصات المركزية

22401200

لجنة الزواج  -كفالة االيتام  -ماء السبيل  -مراكز القرآن لجميع االسرة
المحاضرة  -ت 22667780 :فاكس22667781 :

22455455

حماية املستهلك

مؤسسة البترول الكويتية
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

114

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

24349999

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

25301000

مؤسسة الموانئ الكويتية

24812622

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

22416006

محافظة األحمدي

23989222

محافظة الجهراء

24577188

محافظة حولي

22628000

محافظة العاصمة

22445571

اللجنة االستشارية
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية .ت3-:
25376919 - 25376912 - 5 - 4

صندوق إعانة املرضى
22560061 /2

طوارئ وزارة االشغال العامة:
 - 150الخط الساخن
محافظة العاصمة

محافظة الفروانية

24882633

محافظة حولي

25713299 - 25713154

محافظة مبارك الكبير

25443556

محافظة الفروانية

24893755 - 24895804

محافظة األحمدي

23981521 - 23980134

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

24761116

د .فريدة الحبيب
د .محمد زبيد
د .اسماعيل محمد رضا
سيد هاشم  -اطفال
د .هاني شحيبر

25620014

جراحة القلب

25638844

استشاري امراض كلى

د .كامل الرشيد
د .وائل الرشيد

25345600
22613400

استشاري غدد وهرمونات

د .عبدالناصر العثمان (استشاري غدد صماء)
د .محمد عبدالفتاح قرطم
د .دينا عبدالله الرفاعي
د .أريج أحمد الخطيب
د .أسيل أحمد الخطيب

25333501
22621454
22621454

نساء ووالدة

د .آمنة حسن غلوم

25710120
22613150
22613151
24759007/8/9
22613151
24759008/8/9
25742557
25742558
22633311/44
23732315/17
24753232

د .هند مسعود
د .ابراهيم انور
د .رانيا حسان
د .عادل الريس
د .سامر كميل الريس
د .ليلى اشكناني
د .عالية الفضلي
د .سلوى سيد الرفاعي
د .أحمد الرويح
د .عز الدين الحداد
د .محمد الجار الله

22650700
22650700

طب العائلة

جراحة العظام واملفاصل

22628517
22564529

استشاري جراحة عامة

25660670

انف واذن وحنجرة

د .ابراهيم حافظ

مسالك بولية وضعف جنسي

23732313

24759007/8/9

جلدية وتناسلية

د .محمد جعفر  -اختصاصي
د .سحر غنام
د .ايمن علوان  -استشاري
د .موسى سالمة جبر
د .مشعل الغريب  -استشاري
د .ابراهيم العرادي  -استشاري
د .محمد بوحمرة  -استشاري

محافظة الجهراء
محافظة مبارك الكبير

22617608
22618112
24759007/8/9
25634562
25666999
25666999
25666666

24578532 - 24578500
23902307

البريد االلكتروني لوكيل الوزارة:
undersecretary@mpw.gov.kw

البريد االلكتروني للوزارة:

استشاري عيون

د .جمال علي الكندري
د .منى أحمد الصالح
د .سلطان المطيري
د .عادل الجزاف

25620057
22425911
24741515
25666999

عامون

د .احمد الخطيب
د .طارق المخيزيم
د .كاظم صالح معرفي
د .بدر عبدالرزاق الشمالي
د .نبيل االيوبي
د .حمود البراك
د .محمد الكندري

22621454
23926926
23929828
25327779
24577781
23920505
25645090

استشاري امراض الصدر

د .ناصر بهبهاني
د .غسان العثمان

25654300/3
22610042

اطفال

د .عبدالله الرشيد
د .عفاف الرومي
د .ياسر القحف
د .سعاد البصيري
د .حسين العنزي
د .سيلفا شحيبر
د .خالد بوحيمد
د .صالح الرومي
د .نحمده ابو سنة
د .سناء معروف
د .زهرة اسماعيل
د .سهيل خمار
د .محمد الغانم
د .فاطمة سالم الثالب
د .ماجدة عبدالرسول
د .احمد يعقوب
د .وفاء عبدالعزيز الشايجي
د .خالد السعيد
د .سلوى عيسى

25340200
25318092
25739277
25711226
24588501
25638844
25622999
22614130
23925599
25713514
23925639
22621099
24559444
24560477
25745111
23717800
22620304
25326551
23732319

الطب الطبيعي

د .محمد ابراهيم دغباج

24334282

جهاز هضمي

د .محمد الشمالي
د .اياد محمد الرويح
د .خالد علي المخيزيم
د .يعقوب محمد الشوبكي
د .احمد عواد الفضلي

جهاز عصبي

د .سهيل الشمري استشاري
د .جاسم مال حسين
د .عدنان خريبط «استشاري»
د .جمال بوجبارة

25322030
25737329
25358852
22612990/66609836
22650700/704

مخفر الصالحية
مخفر المدينة
مخفر المرقاب
مخفر الضاحية
مخفر الدسمة
مخفر الفيحاء
مخفر القادسية
مخفر النقرة
مخفر السالمية

224100035/9
22433840 / 22433954
25382000
25380935
25396666 546 - 543
25391455
23906134/5/6
1888050
24816522
22410908

الشرطة

طوارئ الكهرباء

كهرباء المدينة (العاصمة)
كهرباء الجهراء
الشويخ الصناعية
كهرباء السالمية
كهرباء خيطان
كهرباء حولي
كهرباء صبحان
كهرباء الفحيحيل
كهرباء الفروانية (عبد الله المبارك)
كهرباء الوفرة
كهرباء مبارك الكبير
كهرباء جنوب السرة
انارة الشوراع
كهرباء الديزل

مياه الشويخ
مياه الصليبخات

مياه الجهراء

وزارة الداخلية
عمليات الداخلية
بدالة الوزارة
بدالة النجدة
عمليات النجدة
ادارة الدفاع المدني
«ضابط العمليات»
عمليات خفر السواحل
البدالة
عمليات المرور
ادارة العالقات العامة

طوارئ املياه

مياه السالمية

news@mpw.gov.kw

ت 24820281 - 25720252 :

24834044 - 24818725

22564960

استشاري قلب
25755056
22621500

د .عادل قطينة اختصاصي
الجراحة التجميلية والترميمية
د .يعقوب اللهو
د .سامي أمان
د .محمود سليمان البدر
د .عبدالله العياف «عظام»
د .عامر فواز الفواز
د .موسى خورشيد
د .صباح يحيى الحديدي «استشاري»
د .حسين دشتي «استشاري»
د .خالد عبدالوهاب الشرف «استشاري»
د .ميرفت سعود الصالح «استشاري»
د .باسل محمد السميط
د .محمد ماهر قنواتي
د .عماد النجادة  -استشاري تجميل
د .خليل العوضي
د .عاطف عالم

25633324
25345873
25340204
22656646/26

مركز البيان
هادي الصفار
دنتل كير لألسنان
السالمية
مركز أبها لطب األسنان
عيادة باب هاني
«خدمة  24ساعة» عيادة الميدان  -الكويت
«الفحيحيل» « /الفروانية»
مركز الحكمة لطب األسنان
عيادة الخليج لألسنان
مركز العائلة لطب الفم واألسنان
د .نعمت عيد «استشاري تقويم»
أ .د .مفيد الصواف
د .سهيل مهلهل الياسين
د .فايز الطبري
د .محمود أحمد المسقطي
د .أنيسة الرشيد
د .عبدالله العامر
د .فيصل الفوزان
د .عبدالله الدويسان
د .سعيد اللوغاني
د .ابراهيم بهبهاني
د .علي الهديب
د .نجاة بهمن
د .عمر عبدالله القعود
د .هدى الدالي
د .سهيلة عبداللطيف الحجي
د .سلوى عبدالسالم
د .جاسم المنصور
د .سعاد ابراهيم النجادة
المركز الطبي الكويتي «الجهراء»
السالمية
د .سالم العنزي
د .سعاد العباد
د .فريدة الحرز
د .اقبال عبدالمحسن العصفور
د .عبدالرزاق بن ناجي
د .عباس الرامزي
د .ضحى الشقات
د .عبدالكريم صادقي
د ،عبدالمجيد محمود
د .شيخة بوقريص
د .أحمد ريان
د .وفاء عبدالرحيم معروف
د .بدري كميل الريس
د .شمة المطر (استشاري)
د .حسام حسين عبدالباقي
د .لندا العصفور
د .عبد القادر فلو (استشاري)
د .سلوى العمر (استشاري)
د .خالد احمد مهران
د .عادل حسين اشكناني
د .محمد براء الجندي
د .عصام الحزامي
د .روميانا ميخايلوفا
د .سامر خلف
د .عاطف أحمد أحمد القويسني

استشاريون نفسيون

22541807
25737773
25659800
25757050
25757050

د .علي عسكر (مركز الطيف)
د .كاظم أبل
مركز تبيين لالستشارات النفسية
د .علي الخالعي
د .عباس الطراح مركز الرتاج
م ��رك ��ز ال �ص �ح��ة ال �ن �ف �س �ي��ة (ل ��الس �ت �ش ��ارات
النفسية واالجتماعية)
د .جاسم حاجية
د .سعود الحميدان

24866092
22663018
22424926

خدمات عامة
24722000

22480000

د .ابراهيم الرشدان «استشاري»
قلب وباطنة

/22631800
22631700

د .صالح الدين سعيد  -استشاري

22540179 - 22540351

25398888

باطنية
د .رياض النفيسي
د .جوهر شهاب
د .حسام العمد
د .جواد سعود
د .عبدالرحمن ابوعيش
د .فهد الغانم
د .مساعد العصفور
د .عياد عسكر العنزي
د .عدنان ابل
د .لطيفة عبدالوهاب الدويسان
د .موسى خدادة
د .مبارك الدوب
د .سليمان فالح العلي «استشاري»
د .هاني عليوه
د .سناء سعود المطيري «استشاري»
د .فيصل الصايغ «استشاري»

25651544
23713100
25747830
22437662
24344746
25720380
1886060
24558811
22639939
25727004
22666300
22640370
25338277
25338266
25650064
25326501
25745111

جراحون

25625030
25625060
22617609
22636464
25746880
23713535
22610044
25620170
25739275
25650557
23713100
25327128
25320069
25745111
25655556
22616660
25656381

أسنان

25730060/50
22497797
22497787
25620111
22610534/8/9
22610534/8/9/
23408044/77
99311026/7
24727130/20
226414442
22572002
25630002
25326265
22572002
25630003
22630404
23915344/77/88
22641443
24763223/4
25630004
25630004
22619557
22668777
25320880
25730000/7
22626177
25732000
22613663
25342727
25344520
2573000/7
25312260
24579287/8
25759044
22572002
22611277
22573994
25630508
22523111
22666620
22614614
2432377
23920118
25344520
25742557
25739277
24727120
25742557
22641071-2
22619557
25759044
22408044
25328093/4
22641442/3/5
22649191
25640514
24756444
24759007/8/9
24757153/4
22573535

22422353
22434064
22435865
225442002
22530801
22547133
22574386
22616662
25714406

مياه األحمدي
مياه حولي
مياه جابر العلي
مركز االتصاالت
الوزارة بالرقعي
بدالة الوزارة

املعلومات املدنية

24832798
24832933
24674568
24670239
25642011/25642104
25642755/25642311
24555231
24553640
23984926/23983096
23984928
22627728/22635725
22627729
23840017/23840015
23840018
25312510 /9
24884234
25371000
1889988
1844447

خدمة الجمهور
رقم البدالة

الرد الشرعي في بيت الزكاة
هاتف:
فاكس:

طوارئ الدفاع املدني

25752711
25752712

18040000

مكتب خدمة املواطن بوزارة املواصالت

مشرف  -ه� - 25378080 :ف25377383 - 25387415 :
الوزارة  -ه� 24920044 - 24920033 :ف2490055 :
إدارة العالقات العامة  -ه� 24832147 - 24841138 :ف24842547 :

مكتب خدمة املواطن بوزارة العدل  -ادارة التنفيذ
الخط الساخن22436032 / 2105 :

ادارة التوثيقات الشرعية
Laud@moj.kw

طوارئ عمليات انفلونزا الطيور

تلفون  -فاكس:
24769562 - 24769369 - 24737615 - 24715616
بدالة داخلي138 - 125 :

جهاز خدمة املواطنني وتقييم اداء الجهات الحكومية

رئاسة مجلس الوزراء

ت - 22221716 :فاكسwww.c2g.gov.kw - 22221719 :

www.dpm.gov.kw
info@dpm.gov.kw

ت - 25627515 :ف25656620 :

النادي العلمي  -فريق الغوص

غرفة عمليات الثروة السمكية

استعالمات

الشعيبة  -المناولة

23260158

الشعيبة  -الحاويات

23260330

الشعيبة  -العمليات البحرية

23262280

الشويخ  -الحاويات

24832063

الشويخ  -العمليات البحرية

23262307

ميناء الدوحة

24878453

24847326 - 24847041
24543665
24831781 - 24831792
25642011 /311/955/755/
24722918
25312520
24745509
23911333 - 23915300
24356950/1/2/3/4
23810693 - 23810695
25529827
25312520 - 25312521
24745598 - 24745536

المسجد الكبير

22418448/7

2473861 - 24745839

المركز االعالمي

22417118/7

غرفة تجارة وصناعة الكويت مركز رجال االعمال
هاتف22423666 / 22423555 :
بدالة 1805580 :داخلي 555
فاكس22460693 :
www.kcci.org.kw

الفتوى الهاتفية

وزارة االوقاف

22487200- 22487225 - 22487211

مبرة البر الخيرية

ت2480050 :

فتوى املسجد الكبير « 149املباشر»

22448220 - 22448200

الهيئة الخيرية االسالمية العاملية
25387650 - 99288181 - 1808300

الجمعية الكويتية لحقوق االنسان
ت 24811593 :ف24811715 :

خدمة المواطن:

االشغال العامة

25395506

وزارة التجارة شكاوى املستهلكني
ت135 :

شكاوى القوارض املركز الرئيسي
24834279 - 24834291 - 24848088
«داخلي »775
24555839
مركز الجهراء:
23718422
مركز االحمدي:

الجمعية الكويتية للمقومات
األساسية لحقوق االنسان
25750446

هاتف:

25750436

فاكس:

مبرة البر الخيرية  -لجنة تشغيل املعاقني
ت24817606 :

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات

لإلبالغ أو طلب المساعدة االتصال على الهواتف التالية

العمليات 25440816
قسم التوعية22520847 - 22571629 :
E-mail: dcgd2010@hotmail.com
اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات

لإلبالغ أو طلب المساعدة االتصال على الهواتف التالية
ت94928282 :

رقم الطوارئ 112

