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Ticket Counter  

دوستو اححّها سالو سي ككهنا مجيلة بظظن انسس نسرين بظظن 
ما   sportsانسس ، ححاالك هشيار ككهنا مجيلة بظظن .هتا

 .ماهر هتا
 .ايك دن اسكول سي باهر نكلتا سككال هي اعالن ثثرٌهو



Google   نو دّبو 

 ميطط مهيشه تو ما اسكول هك كيدو خيال بظظن مجيلة
 سبب مارا هبي ما sports  انسس طط ححهو طط ْاوؤ منرب ثثظظلو

 نو beauty اْ مككر ؛ هتائي كامياب team   ماري
   كروطط؟؟؟ سوطط

سظظارو ؛، { نو   google هوسس  تو 
 ...  سونححو...سونححو



Searching…. 

 !.....كروطط سوطط سوطط ؛ options  ككهنا  تو اْ
 جلدي تو لؤطط كري {سككلو ححهوطط كروطط كام ايك

   جئيس هتئي  خوبصورت





   سفر ين خوبصوريت

 ...جاسسس هتئي سي ححيزو اْ  كام مارو !!! واه

 مجيلة تو ديكهي نسس  ححيزو اْ هي  بظظن نسرين وقت هج
  ، ححهو ككو ال اححها ككهنا متيطط هك" – مسجهايا نسس  بظظن
 ؟؟؟ كيدا خرحح ثثئيسه اتنا كام سوطط



 ....؛ { جيتوو منسس ! هن هن – بظظن  مجيلة

  سككلو ايك ثثححهي ايك انسس ككيا بظظن مجيلة
 بظظن  مجيلة بعد دن هتورٌا...ككيا  كرتا استعمال

 !!! امي امي ...؛ كظظسس نسس ماطط اهنا

 ؟ دكرا هتيو سوطط  :امي



Face   هتئي ككيو الل 

 حالنو ححظظرا سوطط هتئي ككيو 

Cream   هي هن دكهايو كئي كمال 

 خرحح    هتئي    ككيو     مارو سككلو   مال

Grey   هتئي ككيا مارا بال 

studies   انسس sports   ما محنة
 كيدي ثثورا سال

 اْ سككلو يف احلالدو  موكي 

 .هن كرو اهنسس مهنا استعمال
 

:مجيلة بظظن  

:َاّمي  





 مزنل    ْاخري 

  Test   نو دن ككيو انسس مجيلة  بظظن هي خيال كيدو– 

ليتسس هوسس كئي نتهي ْاورتو  ايك ثثٌرهي كيم ْام هتيو ؟كاش ميطط "
 ..!انعام ككيو

كظظسس بظظن نسرين بظظن نسس ما مجيلة    sports dayهت ثثححهي 
نسس رميس مارا  مسهبايل نسرين بظظن ميطط ْاجسس ايكدم " ؛،

nails  خراب هتئي جاسسس". 

هاري ككئي انسس بيجو انعام هبي       teamمجيلة بظظن ين                     
 ..ككيو



 سفر  هتاوا  ْاوي   متام

 مجيلة بظظن نو هن هتيو كوئي كام

Beauty   نو هبي هن ملو انعام. 
انسان   ْا سفر سي مجيلة بظظن مسجهي ككيا هك 

ين فطرة ما اللحح كروو ؛، مككر اللحح موكي  
نسس قناعة كروو جوئيسس، جتنو ملو اهنا ثثر 

شكر كزوو جوئيسس، تو مهيشه  كاميايب 
 .حاصل هتاسسس





 من الكلمات النورانية

  نو كربالء  سامنسس متارا ! ْاه ؟ نظظيطط هك روؤ  متيطط تو: خيال
 نا حسني زينب هك  نسس كري خيال امي نسس، كري خيال

 .؛ هوا كهٌرا ثثر الش

 متام هي مأمت،  انسس بكاء ثثر حسني  انسس ذكر ين حسني: كمال
  على ححيز هر سبب اهنا   انسس ؛ خالصة نو عمل  انسس علم

 .؛ باقي والتمام الكمال وهج

 هشيار ككهنا ؛ ححاالك ككهنا تو  مهيطط هك ما عقل: ححاالك
 ين شريعة ْاج هك ؛ جائي ْاوي ما خيال امي ؛،

   .؛  سوطط ضرورة



 اْ نو، موىل مارا ؛ حال  سوطط نتهي خرب  نسس  حرم :حال
 هي ككهوٌرا ثثيشاين، ثثوتاين وفادار، عجب ككيا، مسجهي ككهوٌرا

   ديدا رنككي ما خون نا حسني بال نا ماهتا

 كوئي ،Doctor سي امها فرزند كوئي: ماهر
Engineer  ،قسم  انسس بنسسس، ويثثاري  كوئي ...بنسسس 

 .كرسسس خدمة ين دعوة  انسس هتاسسس، ماهر ما ؤ شعبه نا قسم

 حمنة  سوطط حمرم سامتي مؤمنني، كرو تو غور ذرا: حمنة
 درنده هك  ْاوسسس حكم نو حاكم  نسس دمشنو سامتي ؟  ْاؤسسس

 مككر حالل،  ثثيئسس ثثاين سككال نصارى يظظود جانور ثثرنده
 نو ثثاين ايك  نسس الل نا حسني،فاطمة الوطن غريب اْ فقط

   .ملسس هن قطرة
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