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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
 محمد حيدر الكالبي

منتظر التميمي
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E m a i l : a l . a a e l a a @ y a h o o . c o m
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 المواهب
المهدورة

 المستبصرةُ الجزائريةُ آسيا 
منصوري

عرض كتاب (آداب 
المريض)

رمضان فرصة 

مدافئ حديثة

وخزة في جانبك 
االيمن































من  و الى العائلة




























 بركة
عقد الزهراء عليها السالم
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فاطمة بنت الناصر
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التعاملُ مع 
المواقف 
ماجدة جوادالمحرجة
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•المواهب
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منصوري:  آسيا  الجزائريةُ  المستبصرةُ   
تبليغاً  المواسم  أكثر  من  الحج  موسم 

لمذهب آل البيت (عليهم السالم) 
   

 

   
 
 
      
   
  
   

البحث واالستدالل 
أهم مقومات 
االستبصار 
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اين يقع قبر السيدة زينب عليها السالم؟
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نصائح
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 مريض
العائلة
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استفتاءات تخص اليتيم
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ننا فقراء
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رمضان فرصة 

دعاء 
رمضان
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بهذه الخطوات تحصلين على حاجبين كثيفين
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نصانصائح لتجنب السقوط على االرض 
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أجب•بسرعة
لألذكياء فقط
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هــل تـعلم؟؟
ماذا...
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