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االشراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
 سامي جواد كاظم

هيئة التحرير
حسن الهاشمي

طالب عباس
 سناء الربيعي  

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

المراسلون
حسين النعمة
 علي الجبوري

صفاء السعدي
التصوير

 رسول العوادي
 عمار الخالدي

التنضيد اإللكتروني 
 حيدر  عدنان

 التصميم واالخراج
منتظر التميمي
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والدي غضبان الني لم 
اتزوج حسب خياره

كيتا من كندا المستبصرة برِ

   المـــوازنة الــــحرجة 
بين خيــــمة م  الوالـدين 
وعش الـزوجية!   ٢-٢

أهمية القراءة في 
الصغر

العالم والتقنية

 توشيبا تصنع الب توب 


































األفتـتـاحـية

التفتيش 
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والدي غضبان ألني لم اتزوج حسب خياره
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كيتا من كندا المستبصرة برِ
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حكاية اسمها جريمة غسل العار
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اسئلة تتردد  على 
لسان فتياتنا 
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عليها السالم
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