
  



 



  كرسس تياري   جاواين  ممبئي حممد  انسس    مصطفى، مجانة،  ، اءزهر حوراء،  فاطمة، 
جلدي كرو جلدي كرو فالئيت ححلي : "انسس اّبا ككهري ككهري ثثكارسس ؛ اّما  ؛، 

    ."سككال جلدي صدقة كري لو. جاسسس



اّما كهسس " كتين وار ؛؟: "؛  ححهسسسككال بححاؤ ككاري ما ؛، هتوري وار ما مجانة ثثو
نححي نسس فورن ظظثث: "ثثهنححي نسس اّما انسس اّبا كهسس ؛ airport" نححي ككياظظبس ثث: "؛

: تو ثثححهي حممد كهسس ؛." ططكرسو مهيطط اّما جي: "تو بححاؤ كهسس ؛." فون كرجو
 .توتو اّما اّبا ككاري ما جوئي ؛ انسس وهاطط نتهي هو" ّلو كهاطط ؛؟ومارو جه"

 



ايل بكهريو خ، ححيز نويت ئي كام ينــما ك   ال، جهططيئي هنــك: "ححهي حممد كهسس ؛ثثتو 
 .ثثاسسس ْاوي جائي ؛   gateلئي boarding pass تو بححاؤ ." هتو

  



خرب ثثري كسس ايك هبن نتهي ما هتا انسس ايك هبائي نسس  planeهتيا انسس   boardسككال  
board   ،هي تو هبائي هتئيflight attendant ماري هبن نسس :  "نسس ثثوححهو هك

 "نتهي هتئي؟ boardهجي  طط ليوا جئي سكو
  



يت هتي، ئيوهبن نسس ككهريال ج. ان ما ملسس ؛ين دك Guessهبائي جائي ؛ انسس هبن 
ما  planeفاطمة  ككهريال لئي نسس .  نكلي جاسسس planeلئي لو ثثن "هبائي هي كهيو 

 . حممد ساهتسس ككــئي

 
  



 !ثثرهو "قل هو اهلل احد"سككال دس وار 

 
 
 
 
 
 

 



سس ؛ ئيتو هبائي كهسس ؛ هوسس مهيطط نكل. نكلوا نو هتو planeتو ثثححهي هوسس تو 
 corn soupثثر دال ححاول، برياين انسس  Menu. انسس هتوري وار ما مجن ْاوسس ؛

 . هتو

  



و جيوا   نسس بار ي نا باهر ديكهسس ؛ تو ْامسان ما سفيد ُرحوراء انسس زهراء مجن مجي 
ئي ؛ هج نا اوثثر برف هوئي ؛ انسس باري نا اوثثر واار   جوظظوادل ديكهائي ؛ ، ثث

 هبي برف ديكهائي ؛ 
  



ْاوي رهيو ؛ ،    Lion Kingما   TV مصطفى نسس كهسس ؛ هك ديكهو ديكهو  نة مجا
 يسسئكر ه ححلو هتوري مز

  



فاطمة حممد نسس كهسس ؛ هك ديكهو سورج غروب هتئي رهيا ؛، ححلو وضوء كري مناز 
 ما مناز ثثرهسس ؛  planeين تياري كرئيسس   وضوء كري بيوسس ثثاححهل جئي 

  



بححاؤ جوئي  سساوهتسس ؛ تيوار. هتوري وار هتائي ؛ سككال بححاؤ سوئي جائي ؛ 
ما سي نكلي نسس سامان ليوا  planeبححاؤ . هتاوا نو ؛  plane land؛ هك 

  .ر جئي نسس دهوندوا الككسس ؛هانسس بححاؤ اهنا كاكا انسس كاكي نسس با. جائي ؛
  



  



 

. كاكي نسس كاكا ملي جائي ؛ ثثححهي كاكا ين ككاري ما سككال بححاؤ بيتهي جائي ؛
تيوارسس اوهتسس ؛    بححاؤ . ثثححهي بححاؤ نسس ككهنو هتاك الككسس ؛ انسس سوئي جائي ؛

 .  نححي ككيا هوئي ؛ظظثث



  



؛،  كاكا ثثو؛ ثثر ككهين روشين كيدي    buildingكا ين  انححا تو ديكهو هك كظظوهاطط ثث
؛ هك فرزندو متنسس خرب ؛  هك ْا سوطط كام روشين كيدي ؛؟  تو مجانة كهسس ؛ هك 

 هاطط هاطط منسس  تو   خرب   ؛ 
 !!بيوسس موىْل ثثدهار سسس  ضيافة   واسطسس  سسْاثث نا ككهر

 
 
 
 

 
  



 اوثثر جئي سككال فرزندو ضيافة ين تياري ما مدد كرسس ؛ 
 ؛ بناوسس    Menu Cardحوراء انسس زهراء 

 نسس رسوال ما ثثكاواين مدد كرسس ؛ كاكي فاطمة      
 ما مدد كرسس ؛ decorationحممد كاكا نسس 

 كرسس ؛   practiceين مدح ين " الكهو جاطط "مجانة انسس مصطفى 

 
  



 ضيافة نو دن ْاوي جائي ؛
ين  تيار هتائي ظظو ثثنظظسككال تيار هتئي هباري هباري كثثرا ثثهين، مهندي لككاوي،   كِك

 ؛  
 سككال موىْل نا ثثدهاروا ين انـتــظاري  ما ؛ 

 ؛ كري رهيا   practiceصلوات  ين تسبيح كري رهيا ؛ ، مدح ين 
  



 نو ْاواز ْاوسس ؛ ! موىْل! اححانك ما موىْل
Band  "101  ين مدح ين " وي ميالدtune  ؛  انسس دور سي رسهت ثثر وجاوسس

 ايك نور ما موىْل ين ككاري نظر ْاوسس ؛ 
  !! مبارك  مبارك موىْل ككهرسس ضيافة ما ثثدهارا  

 !!سفر نو تاج بين ككيو مهاري ْا سفر تو سككلي
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