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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

قائد القيادة االمريكية الوسطى ينفي ان يكون العراق على اعتاب حرب اهلية

طالباين يبحث مع ايب زيد يف بغداد مستجدات امللف االمني ومرشوع املصاحلة الوطنية
بغداد /هشام الركابي

اجلنرال جون ابي زيد

رئيس اجلمهورية جالل طالباني

املـ ـط ــبقـ ـ ــة يف الع ـ ــاص ـمـ ـ ــة بغ ـ ــداد
حققت نتائج مهمـة على الصعيد
األمني".
واستمع الوفد الذي ضم اجلنرال
جــون أبـي زيــد ،و اجلـنــرال جــورج

ق ــال ق ــائـ ــد القـي ــادة األمـي ــركـي ــة
الوسطـى اجلنرال جـون أبي زيد،
يف مــؤمت ــر صحفـي عقـب لقــائه
ب ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس اجل ـمـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــة جـالل
ط ــالـب ــانـي "ان اخل ـط ــة األمـنـي ــة

ك ـي ـ ـســي ،وأعـ ـضـ ـ ــاء م ــن الق ـيـ ـ ــادة
العامـة للقوات مـتعددة اجلنـسية،
إلـى مالحظـات الرئـيس طـالبـاني
بـشــأن القـضــايــا اآلنيــة مبــا فـيهــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــوضـع األم ـ ـنـ ــي و مـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــروع
املصاحلة الوطنية.
ونف ـ ــى اجل ـن ـ ــرال ج ـ ــون أبــي زي ـ ــد
خالل املـؤمتــر الصـحفي مـا نـسب
إلـيه وتنـاقـلته وكــاالت االنبــاء من
أن العراق على اعتـاب حرب اهلية
واوضح انها مجرد مخاوف.
وأشــاد أبـي زيــد بــالـتق ــدم الكـبـيــر
الــذي حققـته القــوات األمـنيــة يف
اآلون ــة األخـي ــرة يف بغ ــداد معـب ــرا
عن تفـاؤله بهـذا الشـأن لـكنه عبـر
عن اسـتنكـاره ورفـضه ملـا تقـوم به
"فــرق امل ــوت البــربــريــة مـن أعمــال
تـتـنـ ــافـ ــى و تـ ــوجهـ ــات احلـكـ ــومـ ــة

الـ ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة يف إشـ ـ ــاعـ ـ ــة األمــن و
النظام يف البالد".
من جهتـه شكر رئـيس اجلمهـورية
اجليــش األميــركـي ،علــى اجلهــود
الـتـي يـب ـ ــذله ـ ــا إلجن ـ ــاح اخل ـط ـ ــة
األمـنـيـ ــة و حتقـيق االسـتق ــرار يف
الع ـ ــراق ،و ك ـ ــذلـك اجله ـ ــود الـتـي
تبـذل يف تــدريب و تـأهـيل اجليـش
العـراقي ،متمنـيا ان تكـمل القوات
العراقيـة تأهيـلها كي تتـولى امللف
األمني بأسرع وقت ممكن.
يف السـياق ذاته ،أشاد القائد العام
لـلق ـ ــوات مــتع ـ ــددة اجلـنـ ـسـي ـ ــة يف
العـ ــراق اجلـنـ ــرال جـ ــورج كـيـ ـسـي،
بتحـسن الـوضع األمـني يف بغـداد
و قال إن "اجلمـيع يالحظ حتسن
األم ـ ــن يف الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــة خـالل
األسـ ـ ــاب ــيع امل ـنـ ـصـ ـ ــرمـ ـ ــة ب ـ ـس ـبــب

رئيس الوزراء يمنع بث مظاهر القتل
والدم يف الفضائيات

نوري املالكي
رئيس الوزراء العراقي

بغداد  /املدى
قــرر ر ئـيــس ا لــوزراء نــوري

ا مل ـ ــا لـكــي ا خل ـم ـيـ ــس م ــنع
ال فـضــا ئـي ــات ال ع ــام لــة يف
ال عـراق من بث صـور الدم
والقتل والرعب واعلن ان
ا مل ـس ــا ج ــد وا حل ـسـيـنـي ــات
سـي تـم اقت حـام هـا ان ثـبت
انها "حتتضن ارهابيني".
و ق ــال بـي ــان س لـمـته وزارة
ا ل ـ ــداخ لـي ـ ــة ل ل ـصـح فـيـني
ب عــد ان ا لـت قــا هــا ا مل ــال كـي
" متـنـع ال ف ـضـ ــا ئـيـ ــات مـن
بـث م ظـا هـر ا لـدم وا لـقتل
وس ـ ـ ــا ئـل
وال ـ ـ ــر ع ــب ع ـ ــب ـ ـ ــر ـ
ـ
وس ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـتــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
اال عــالم ـ
ا ج ــراءات ق ــا ن ــو نـي ــة ض ــد
من يخالف ذلك".

ود ع ــا ا ملـ ــال كـي ا ل ــى ان "ال
ت كــون امل نـا بـر يف ا ملـسـا جـد
ـح ـ ـ ـ ــر ي ـ ــض
ـص ـ ـ ـ ــدر ا ً لـلـ ـت ـ
مــ ـ
وا لـفـ ـت ـ ــن ـ ـ ــة ب ــني صـفـ ـ ـ ــوف
العراقيني".
وام ـ ـ ـ ــر " بـ ـتـ ـبـلـ ـيـغ ا ئ ــم ـ ـ ـ ــة
ـ
و خـط بـاء ا ملـسـا جــد انه يف
حـ ــا لـ ــة ثـبـ ــوت اطالق نـ ــار
مـن اي جامع او حـسي نـية
على قـواتنا او ال تـأكد من
حت ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــضـ ـ ــن
ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو نـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ
االر ه ــا بـيـني ي قـت حـم ف ــورا
وال حـ ــر مـ ــة ملـن يــت ح ـصـن
ب ــا جلـ ــامع و يــت خ ــذه و ك ــرا
لـ ـتـ ـنـف ـ ــي ـ ـ ــذ ا خمل ـ ـطـ ــطـ ـ ـ ــات
االرهابية".

بغداد/نصير العوام
بحث نـائب رئيـس اجلمهوريـة طارق
الهاشمي نتائج املؤمتر التحضيري
للــوفــاق الــوطـنـي مع مخـتــار ملــانـي
رئيـس بعثـة جـامعـة الـدول العـربيـة
يف بغداد.
واك ـ ـ ــد مل ـ ـ ــان ــي خـالل الـلـق ـ ـ ــاء سـع ــي
اجلامـعة العـربيـة احلثيـث لتصفـية
األج ـ ـ ـ ـ ــواء وتـخـف ـ ـيـف االح ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــان
الـطــائفـي مبــديــا اسـتع ــداده لعقــد
االجـتـم ــاع يف أي مك ــان يـتـفق علـيه
العراقيون.

واسـتع ــرض ال ــسفـي ــر مل ــانـي نـت ــائج
االجـتمـاع الـتحـضيــري من تــشكـيل
جلـن ــة م ـشـت ــرك ــة مــن كل األط ــراف
ألدان ــة أي تعــد وإبــراز أهـمـي ــة امللف
الع ـ ــراقــي إذ يـ ــسع ـ ــى األمــني الع ـ ــام
لـلجـ ـ ــامعـ ـ ــة الع ـ ــرب ـي ـ ــة إلدراج مـلف
العراق علـى جدول أعمال االجتماع
الطـارئ للجـامعة اخملـصص ملتـابعة
امللف اللـبنـانـي مبـينـا إن اجلــامعـة
العــربيـة لـن تتـردد يف حـشـد الــدعم
العــربـي واإلقلـيـمـي والــدولـي أيـضــا
للمؤمتر و العمل على إجناحه.

املجلس العراقي للسلم والتضامن يف البرصة
يعقد مؤمتر ًا للمصاحلة الوطنية

و مـن جـ ــا نــبه د عـ ــا ال لـ ــواء
رش يـد فل يـح قا ئـد ال فـرقة
االولى ل لـشرطة ا لـوطنية
ال قـنـ ــوات ا لـتـل فـ ــز يـ ــو نـيـ ــة
باالبتعاد عن الطائفية.
و قـال "نر جـو من ال قـنوات
ال عــام لـة عــدم بث ا لـصـور
ا ل ـ ـتـ ــي ت ــق ـ ـ ـ ـ ــزز و ت ـ ـثـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر
ـج ـ ـ ــون واال حـ ـتـقـ ـ ـ ــان
ـال ـ ـ ـش ـ
الطائفي".
وا ك ــد ف لـيح قـي ــام ال قــوات
ال عـراق يـة بـال قـاء ال قـبض
"ع ل ــى ج مــا عــات مــسل حــة
ا ســت خـ ــد مـت ا حـ ــد عـ ـشـ ــر
مـس جـدا ب كـامل االسل حـة
مع كاملة االعتدة".

اهلاشمي يبحث مع ملاين نتائج التحضري ملؤمتر الوفاق الوطني
من جهـته شكـر الهـاشـمي اجلـامعـة
العــربيــة للجهــد املبـذول يف حتـقيق
املـصــاحلــة والــوف ــاق املنـشــود إال إنه
أشار إلـى إن اجلامعـة العربـية ميكن
أن تـسـتنـد يف جهـودهـا إلـى مـشـروع
املـصــاحلــة واحلــوار الــوطـنـي الــذي
أصـ ــدرته احلـكـ ــومـ ــة والـ ــذي يـ ـشـكل
أس ـ ــاس ـ ــا ط ـي ـب ـ ــا ميـكــن لـلجـ ـ ــامع ـ ــة
العربية أن تعمل علـى تطويره حتى
يـأتـي ملـبيــا للـتحـديـات احلـقيـقيـة
الـ ـت ــي م ـ ـ ـ ــا زال ــت تـع ـ ـ ـ ــرقـل جـه ـ ـ ـ ــود
املصاحلة.

العملـيات العسكـرية التي تـنفذها
القــوات األمنيـة" داعيـا العــراقيني
إلــى التعــاون مع هــذه القــوات من
أجل حتـقيق االستقـرار و االزدهار
يف البالد.
إلــى ذلك اعلن الـسفيـر االميـركي
يف الـع ـ ـ ـ ــراق زمل ـ ـ ـ ــاي خـلـ ـيـل زاد ان
للـسلـطــات االميــركيــة والعــراقيـة
"اسـت ــراتـيجـي ــة فع ــالـ ــة" للقـض ــاء
علــى اعمــال العنـف الطــائفيـة يف
بغـداد جتـمع القـدارت العـسكـريـة
وتدابير اقتصادية طويلة االمد.
ويف مقــال ن ـش ــرته صحـيفــة "وول
ستـريت جـورنـال" بعنـوان "معـركـة
بغــداد" ،قــال خلـيل زاد ان "العـنف
يف بـغـ ـ ـ ــداد لـه تـ ـ ـ ــأثـ ـيـ ـ ـ ــر نـف ـ ـ ـس ــي
واس ـتـ ـ ــرات ــيجــي م ــتفـ ـ ــاوت" كـ ـ ــون
العـ ــاصـم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة هــي علـ ــى

السـواء مـركـز جلمـيع اجملمـوعـات
االتنية والدينيـة يف العراق ومركز
مالي واعالمي للبالد.
واض ـ ـ ــاف "ال ميـك ـن ـن ـ ـ ــا ان نـحـقـق
هــدفنـا بـالـوصـول الـى عــراق آمن
ومـستقـر ودميـوقـراطـي اذا استمـر
مثل هذا العنف يف العاصمة".
واكد ان للعراق والتحالف الدولي
الـ ــذي تقـ ــوده الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
"اسـتـ ــراتــيجـيـ ــة فعـ ــالـ ــة لــتغـيـيـ ــر
ال ــوضع" م ـشـي ــرا ال ــى ان اخلـط ــة
تنـص ايضـا علــى القيـام بــاعمـال
مدنية وتطوير اقتصادي.
واوضـح خـلـ ـيـل زاد ان "مـع ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة
بغــداد ستحـدد مــستقـبل العـراق"
معـتـب ــرا ان ه ــذه الـبـ ــرامج "ب ــدأت
تع ـطـي ثـمـ ــاره ـ ــا االيجـ ــابـيـ ــة" يف
بعض االحياء.

بغداد  -احملافظات/
مندوبو ومراسلو املدى  -وكاالت

مقتل جندي من املتعددة

قــالت القــوات متعــددة اجلنـسيـة امـس اجلمعـة إن أحـد
جنودها قتل بنيران مسلحني يف بغداد.
وأوضح بيـان للقــوات املتعـددة مـنه ان جنـديـا تـابعـا لهـا
قــتل يف بغ ــداد بع ــد ان متـت مه ــاجـم ــة دوريـته مـن قـبل
مسلحني بواسطة اسلحة خفيفة مساء اخلميس.
ولــم ي ـ ــذك ـ ــر ال ـب ـي ـ ــان اســم اجل ـنـ ـ ــدي الق ـتــيل أو مـك ـ ــان
االغتيال.

مقتل ثالثة يف الرمادي

قـال شهود عيان ان القـوات االمريكية قـتلت صباح امس
اجلمعة ثالثة مدنيني يف مدينة الرمادي.
واضاف الـشهود أن القناصـة االمريكيني املنـتشرين فوق
اســطح الـبـن ــاي ــات يف حـي اجلـمه ــوري ــة وسـط ال ــرم ــادي
أطلقـوا الـنيــران علــى ثالثـة مــدنيـني واردوهم قـتلـى يف
احلال.
وأضـ ــاف ـ ــوا ان االطالقـ ــات الـنـ ــاريـ ــة تـ ــركـ ــزت يف الـ ــرأس
والصدر.

استشهاد ثالثة جنود

انفج ــرت عـب ــوة ن ــاسف ــة اخلـمـيــس امل ــاضـي عل ــى دوري ــة
لـلجيـش العــراقي يف بهــرز اسفـرت عـن استـشهــاد ثالثـة
مـن افــراد الــدوريــة واحـت ــراق عجلــة نــوع هـمــر ،وقــامـت
قوات اجليش بعد احلادث بأغالق املنطقة.

اشتباكات يف الناصرية

البصرة  /املدى
يستعد اجمللس العراقي للسلم والتضامن يف
البـصرة لـعقد مـؤمتر يعـزز فيه مبـادرة رئيس
الوزراء نوري املالكي للمصاحلة الوطنية.
وقال سكرتير اجمللس قاسم علوان ان مؤمتراً
خـاصـاً بــاملصـاحلـة الـوطـنيــة والتــأكيــد علـى
تعــزيــزهــا واجنــاحهــا سـيعقــد نهــايــة الــشهــر
احلــالـي يف الـبـصــرة يــدع ــى للـم ـشــاركــة فـيه
جميع الكتل والقوى الوطنية والدميقراطية
واالح ـ ـ ــزاب ال ـتــي مت ـثـل ال ـ ـط ـيـف الـع ـ ـ ــراقــي
بـشرائحه االجتمـاعية والثقـافية مـوضحاً ان
جلـنــة حتـضـيــريــة قــد شـكلـت له ــذا الغــرض
بــرئــاســة الــدكـتــور جــولـيــان يــوسـف يعقــوب
رئيـســة اجمللــس يف البـصــرة واعـضــاء الهـيئــة
االداريـ ــة فــيه الجنـ ــاح املـ ــؤمتـ ــر الـ ــذي ت ـصـب
محاوره يف تعزيز املصاحلة الوطنية.

حــدثـت اشـتـبــاكــات بـني آالف املـتـطــوعـني وعـنــاصــر مـن
حمـايـة معـسكـر (أور) للتـدريب يف النـاصـريـة ممـا اسفـر
عــن سقـ ــوط جـ ــرحـ ــى وحـ ــرق عـ ــدد مـن اآللـيـ ــات ،وقـ ــال
مح ـ ــافــظ ذي ق ـ ــار يف ات ـص ـ ــال هـ ـ ــاتفــي مع (امل ـ ــدى) ان
املتطـوعني هاجـموا املعسكـر بعد ابالغـهم قبول  200من
املتطوعني يومياً مما ادى إلى هياج املتظاهرين.

هجوم على دوريتني يف بهرز

افـاد شهود عيان ان عبـوة ناسفة انفجـرت اخلميس على
دوريـة راجلة امـريكية يف بهـرز مبحافظـة ديالـى ادت إلى
اح ــراق عجلــة ن ــوع همــر دون معــرفــة ايــة تف ــاصيـل عن
وجود اصابات بني صفوف افرادها.

استشهاد ثالثة مواطنني

بحث عالقات التعاون والصداقة بني العراق وايطاليا
بغـداد /املـدى :اسـتقـبل وزيــر
اخلـ ــارجـيـ ــة هـ ــوشـيـ ــار زيـبـ ــاري
السيد موزيريو ميالني السفير
االيـ ـط ـ ــالــي يف بغ ـ ــداد .وج ـ ــرى
خالل الـلقـ ـ ــاء بحــث ع ـ ــدد مــن
القضايا ذات االهتمام املشترك
ومـنهــا العالقــات الـثنــائيــة بني
الـبل ــديـن يف مخــتلف اجمل ــاالت
واهـمـي ــة ت ــوطـي ــده ــا وم ـش ــروع
اتفاقيـة التعاون والصـداقة بني
الـبلــديـن ونتــائج زيــارة الــسيــد
بـ ــرهـم ص ـ ــالح  -نـ ــائـب رئـي ــس

املرصد األمني

الـ ـ ــوزراء اليـ ـطـ ـ ــال ـيـ ـ ــا مـ ـ ــؤخـ ـ ــراً
وتـ ـط ـ ــورات االوض ـ ــاع االم ـن ـي ـ ــة
وال ـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة يف
الع ـ ــراق وم ـ ـس ـ ــاه ـمـ ـ ــة الق ـ ــوات
االيـطــاليــة العــاملــة يف العــراق
ضـمـن اط ـ ــار القـ ــوات مــتعـ ــددة
اجلنسية اضـافة الحداث لبنان
وقـ ــرار مـجل ــس االمـن االخـيـ ــر
بهذا الشأن.
واضــاف ان عقــد االمم املتحـدة
الـدولـي للـشـراكــة االقتـصـاديـة
حـول العــراق سيـسـاعـدنـا علـى

ت ـنـ ـظ ـيــم اس ـت ـث ـم ـ ــارات ال ـ ــدعــم
الـ ــدولـي املـ ــالـي لـلع ـ ــراق علـ ــى
امل ــدى املتــوســط ومن املــؤمل ان
تتـم انطالقـة هـذا العقـد خالل
شهـر ايلـول املـقبل علـى هــامش
اجـتـمــاعــات اجلـمعـي ــة العــامــة
لالمم املتحدة يف نيويورك.
وحتـدث الـوزيـر عـن اهميـة دعم
اجمل ـتــمع ال ـ ــدولــي لـلحـك ـ ــوم ـ ــة
الـدستـوريـة العـراقيـة اجلـديـدة
لـتـمـكـيــنهـ ــا مـن اجـتـيـ ــاز هـ ــذه
املرحلة احلاسمة.

اليعقويب قلق من رشوط البنك الدويل
النجف  /املدى
ابـدى آيـة اهلل الـشـيخ محمــد اليعقـوبي
قلقه من شـروط البنك الدولي لتقدمي
بعـض الـتــسهــيالت واملع ــونـ ــات للع ــراق.
جــاء ذلك خالل اسـتقبـاله وزيـر املــاليـة
بـاقـر جبـر الـزبيـدي يف مكـتبه بــالنجف
وقال :ان هذا الـبنك يصر عـلى تقليص

وإنه ــاء ال ــدعــم احلك ــومـي للـم ـشـتق ــات
النفـطيـة والـبطـاقـة الـتمـويـنيـة ورواتب
املـتق ــاع ــديـن ،ومـثل ه ــذه اخلـط ــوات يف
ظل املعـانـاة وشظف العـيش الـذي ينـوء
بحــملـه الع ــراقـي ــون ت ــؤدي إل ــى نـتـ ــائج
كارثية ،وتنهي اخليط الرفيع من الثقة
املتبقية بني احلكومة والشعب.

قتل مـسلحــون مجهـولـون اخلـميـس احـد املـواطـنني يف
حي اليـرمـوك بقضـاء بعقـوبـة وقـامـوا بتفخـيخ سيـارته
وتفـجيرهـا حال وصـول الشـرطة ممـا ادى إلى استـشهاد
مدنيني اثنني وجرح شرطيني من افراد الدورية.

مقتل جنديني اميركيني

اعـلن اجليـش االميــركي يف بيـانني مـنفصـلني اخلمـيس
مـقتل اثـنني مـن جنــوده خالل االربع والعـشــرين سـاعـة
املاضية يف حادثني منفصلني جنوب بغداد.
وق ــال اجلـيــش االمـي ــركـي يف الـبـي ــان االول ان "جـن ــديـ ـاً
اميـركيـاً قتل االربعـاء خالل مشـاركته يف عملـية قـتالـية
يف جنوب بغداد".
واضــاف البيـان ان "الـوحــدة التي يـنتمـي إليهـا اجلنـدي
اشتبكـت مع ارهابيني ما ادى إلـى مقتل اجلندي واثنني
من االرهابيني".
وقـال اجليـش يف بيــانه الثـانـي ان "جنـديـاً اميـركي ـاً قتل
اخلـميــس يف انفج ــار عبــوة نــاسفــة علــى ع ــربتـه جنــوب
بغداد".

اغتيال شيخ عشيرة يف العمارة

اغتــال مــسلح ــون مجهــولــون شـيخ عــشيــرة احلــرشـيني
(البـو حبل) عبد الـزهرة خلف احلسن يف نـاحية السالم
غرب العمارة.
وقـال احـد اقـارب احلـسن ان مـسـلحني اقـتحمــوا منـزله
ووجهـوا إليه نيـران بنـادقهم مـن مسـافة قـريبـة ادت إلى
استشهاده يف احلال.
يـذكـر ان شقـيق شيخ احلـرشـيني القـاضـي محمـد خلف
الـرئيس السابق حملـكمة استئناف البـصرة استشهد قبل
ايام من قبل مسلحني مجهولني ايضاً.

العيساوي يلتقي موسى يف القاهرة
القاهرة /املدى
علـ ــى هـ ــام ــش املـ ـشـ ــاركـ ــة يف اجـتـمـ ــاع مـجل ــس
اجلــامعــة الع ــربيــة علــى املــستــوى الــوزاري يف
دورته غـيــر العــاديــة والـتـي عقــدت يف القــاهــرة
الـتقــى وزيــر الــدولــة للـشــؤون اخل ــارجيــة رافع
العـي ـســاوي والــوفــد امل ــرافق له بــاالمـني العــام
جلامعة الدول العربية.
ونقل السيد وزيرالدولة رسالة شفوية من دولة
الـسيـد نـوري املـالكي رئـيس الـوزراء الـى االمني
العــام تثـمن جهــوده ومتـابـعته املـسـتمـرة لـعمل

اللـجنـة الـتحـضيـريـة ملـؤمتـر الـوفــاق العــراقي
للــتح ـضـيـ ــر لألجـتـمـ ــاع الـ ـشـ ــامل املـ ــرتقـب يف
بغــداد .مـن جهـته أعــرب الــسيــد عمــرو مــوســى
عـن أمـله يف أن تـ ـســتقـ ــر احلـ ــالـ ــة األمـنـيـ ــة يف
العـ ــراق مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى أن اجلـمـيـع يعـمـل علـ ــى
التفـاهم واحلوار بني جميع األطـراف العراقية
بغيـة الوصـول الى هـدف واضح ومـشتـرك وهو
عـراق مـوحــد .وعبـر الـسيـد الـوزيــر عن الـشكـر
والتقـدير للمـساعي الـتي يبديهـا آمال أن يكون
دور اجلامعة أكبر يف قضية العراق.

AL- Mada
issued by: Al- Mada Establishmentfor Mass Media,
Culture & Art

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
 -102زقــــاق  -13بـنــــاء 141
هــاتف

7170395 - 7170513
فاكس

7175943

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
ص.ب  8272او 7366
* تلفون2322276 - 2322275 :
فاكس 2322289:

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
توزيع وكالة
املدى للتوزيع
حماية الطرقات يف العاصمة يف اثناء منع التجوال ..أمس منتصف النهار

