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توزع من قبل مديرية التوزيع - شبكة االعالم العراقي في 

المحافظات التالية :

للطلب واالستفسار االتصال 
على الرقم التالي :
٠٧٨٠٩٢١٠٥٣٦

    أحصل على مجلة الرياحين من مبيعات قسم الشؤون الفكرية والثقافية:

     مركز البيع المباشر  (بين الحرمين الشريفين- قرب باب االمام الحسن (عليه السالم)

     مركز البيع المباشر (شارع العلقمي)

     مركز البيع المباشر (معهدالقرآن الكريم  مقابل باب الحوائج) 

     حّمل المجلة الكترونيا عن طريق شبكة الكفيل العالمية-مجلة الرياحين.

 

 المكتبة االهلية  - البصرة القديمة مقابل السوق  

مكتبة الميالد  - ساحة الحبوبي  

مكتبة الساحة  - ساحة العامل

ميسان
الديوانية

بغداد
بغداد
بغداد

كربالء المقدسة

البصرة
البصرة
ذي قار
واسط

حسن شلوش – بورصة بغداد

المكتبة العصرية  - سوق العمارة الكبير

مكتبة الطلبة  - شارع المكتبات

  مكتبة الطفل العراقي  - شارع المتنبي  

مكتبة الكلية- الكرادة داخل - قرب الجسر المعلق

مكتبة المواهب - الكرادة داخل - مجاور مستشفى الدكتور عبد المجيد

 مكتبة المربد  - ساحة ام البروم   

مكتبة المواهب - الكرادة داخل - مجاور مستشفى الدكتور عبد المجيدبغداد


