
 !القدم كرة مباريات نتائج نمخي دوبالدب برهان
 

 السعودية، العربية المملكة منصغير  ولدتمي برهان إلى ين – أيار/  مايو 30 السعودية، العربية المملكة
 أي ليس ولكن القدم، كرة مباريات نتائج تخمين على قدرتهب يبدو، بما ،سعوديال والمجتمع صاحبه أذهل

 5 في فهد الملك بين اليابان والمملكة العربية السعودية في ملعب جرت التي تالمبارانتيجة  بل :نتيجة
  !2017 سبتمبر

 
 برهان .الرياض في ايكيامعرض  رفوف من اختار برهان سنوات، 8 العمر من يبلغ سعودي ولد أحمد

 األصدقاء مع ادائم   انمعتيج وأحمد برهان. القدم كرةب كبيرا   ااهتمام   ظهري   ألنه كنه مميزول "دمية" ب  د  
 الذهبية جولته كانت، فالمباريات نتائج نخم  ي   نبرها يبدو أنو ،القدم كرة مباريات لمشاهدة والعائلة
 سبتمبر/  أيلول في اليابانبين المملكة العربية السعودية و الودية المباريات تخمين نتيجة هي األخيرة

 العب د،المول   فهد وكان أحمد، والد منزل في والعائلة األصدقاء عتجم   ،اتاألمسي إحدى وفي. 2017

 من حول السؤال دالمول   طرح والفضول، باإلثارة مدفوعا  . بين المجتمعين االسعودي، متواجد   القدم كرة
 بدأ السعودية، العربية المملكة ،برهان خّمن حالما. واليابان المملكة بين القادمة الودية بالمباريات سيفوز
 .صواب على يكون بأن نآملي يهللون الجميع

 
 خالل برهان وجود فإنّ  ،"دمية" ب  د   هأن من الرغم على: "دمول  ال فهد قال برهان، تخمين على وتعليقا  

     ".ستظهر التي الفعلية النتائج عن النظر بغض كبيرة إيجابية يضيف فهو ،رائع القدم كرة مباريات
 

ئل عندما  دائما   وأجده الوقت طوال أضحك جعلني"يوقال: والحماس بالعاطفة أحمد شعر ،هب  د   عن أحمد س 
 كرة مباريات نتائج خّمني أنه ذلك من األهم. بالحزن أشعر عندما يواسيني ادائم   كان! تياكعك يأكل
 "!القدم

 
 

 حول برهان:
 

. قصد  ي   ال بشكل ومؤنس ودافئ ممتع، وبمحب ب  د   برهان جدا ،هو لطيف . شخصية مع حي إنه بسيطة، لعبة ليس برهان
 االجتماعي، التواصل وسائل هماستخدا المدهش من أنه إال الطلق، الهواء في القدم كرة بلعب يستمتع أنه من الرغم على

 الغالب فيو التعليقات وحتى الصور ويحب واالقتباسات، األخبار هميشارك. الناس مع التفاعل في طويلة ساعات وقضاؤه
 ولكن اصغير   " من حيث الحجم" اجسدي   يبدو. استثنائي بشكل   في أمور الكرة وممتع   جاد   ب  الد  . القدم كرة موضوعات على

 نقطتي كذلك لديه لعسل،تجاه ا الطبيعي ضعفه إلى باإلضافة األخرى، الدببة كلّ  مثل، كبير   قلب   لديه ،عاما   18 عمره

 .والكعك السمك: كبيرتين ف  ضع  
 

 االجتماعي يرجى الضغط على:  التواصل وسائل برهان ومتابعته على المزيد عنلمعرفة 
 برهان الدبدوب: االنستقرام
   برهان الدبدوبتويتر: 

https://www.instagram.com/burhandabdoob/
https://twitter.com/BurhanDabdoob

