
مزرعة جدي )22( مؤسسة العضيبي الخيرية

1 awqafalodhaibi.org/video

صباح الخري يا امي ، يبدو افطارا ً شهيا ً 

توقفوا وال تلمسوا الطعام 

تقصدين توقفا للمثنى سعود ودانا ، قصدت ثالثتكم النكم مل تغسلوا ايديكم قبل 

االكل وانا ايضا ، واضح جدا تراب ٌ وألوان 

ولكن ماذا عني ؟ انا ال العب باأللوان اثار حرب الجريدة عىل يدك يا فيصل ولكن 

كنت سآكل بامللعقة 

فيصل هيا اغسلوا ايديكم ثم استعدوا جميعا فاليوم هو يوم النظافة 

يوم النظافة ؟ 

نعم، بعد االفطار سنقوم بإعطاء حيوانات املزرعة حامما ً دافئا ً باملاء والصابون 

هل ميكنني ان ابقى هنا واقرأ الجريدة بينام تغسلون الحيوانات ؟
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اذا مل تأت معنا سنغسل الجريدة ، ال ال داعي ال ال ، ههههه ، سنبدأ بالبقرة كرمية 

ثم العنزة سلمى هيا يا قامر 

مهراااجاااا مهراااجيييي ! مهراااجاااا مهراااجيييي ! 

عودي هنا يا كرمية الحقوا بهاااا 

هيا يا سلمى يا عنزيت اللطيفة ، موعد االستحامم ، احسنتي يا سلمى ، اااه عنزة 

سيئة يا سلمى ، امسكوا العنزة 

بعد تنظيف سلمى وكرمية سنذهب لحظرية الدجاج ، هااا يوم النظافة .

ال ال يا سعود هذا سيثري غضب النحل 

ولكن كيف تقوم بتنظيف النحالت فقط ارش عليهم عطر الزهور ، سنتذكر هذا 

يف العام القادم ، العام القادم هذا اذا نجونا من النحل 

مهراااجاااا مهراااجيييي ! اووه انتهيناااا 

كل حيوانات املزرعة أخذت حامما ً دافئا ً يف يوم النظافة ، ال هناك من مل يأخذ 

حامما ً ، من يا جدي ؟ اين مومو ؟ مووومووو ، هيا هيا يا مومو موعد االستحامم 

، هيا هيا نلحق به ، هيا يا مومو النظافة جميلة ، اقفز يف الدلو ال تخف ، 

مومووو ! مومووو ! مومووو ! مومووو ! 

اخريا يا مومو وبعد عناء ، وبعد ان لطخنا جميعا ً بالطني سنضطر إلعطاء 

الحيوانات حامما ً من جديد ، ليست الحيوانات فقط بهذا الشكل سنستحم كلنا 

ماذا ؟؟؟


