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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/بتول الفتالوي 

 التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان 

التصميم واالخراج
 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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سر النجاح في الثورة الحسينية
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وصايا سحرية 

لك سيدتي لتنعمي بحياةٍ  سعيدة وهانئة



خبز الصاج
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الفحص الطبي قبل الزواج
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قضية العدد

اختبارات زوجية
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شارع العباس
من جهة باب القبلة 
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