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االشراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم 

هيئة التحرير
حسن اهلامشي/طالب عباس/سناء الربيعي 

االشراف اللغوي
عباس عبد الرزاق الصباغ

المراسلون
حسني النعمة/علي اجلبوري/صفاء السعدي

التصوير
رسول العوادي/عمار اخلالدي 

 التنضيد اإللكتروني
حيدر  عدنان 

التصميم واالخراج
حممد حيدر الكالبي/ منتظر التميمي

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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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