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  مانیا  ی ئه2006 مۆندیالی   له،بۆ یاری کۆتایی وتن رکه نسا سه ڕه ی فه بژارده ی ئیتالیاو هه بژارده هه

  رزشی راپۆرتی وه
  ندا هۆه-ریم ئاکۆی وان که شاخه: کردنی ئاماده

   که، نو یاریگای ستادیومی دۆرتموند  له2006-7-4رۆژی 
ردوو   هه،ببوو س تیدا ئاماده  که65000  زیاتر له

 ، وه کتربوونه رووی یه مانیا و ئیتالیا رووبه ی ئه بژارده هه
   له،کسیکی ئارچوندیا رشتی ناوبژیوانی مه رپه سه به
ی  بژارده ندی هه وه رژه  به  گۆڵ له0-2  که نجامدا یارییه ئه

بوو  وه ره کالکه کی یه تابی یارییه. ئیتالیا کۆتایی پھات
ن مۆندیال بوون و خۆیان   خۆیان خاوه  که،کان مانییه بۆ ئه
هیچ کات . کردبوو ستھنانی جامی جیھانی ئاماده ده بۆ وه
مای  تاڵ له ستی به ده  بدۆڕن و به بوون که نه وه ی ئه ئاماده

  . ربکرن خۆیان ده
ڵ  گه  له ببوون که وه ش ئاگاداری ئه وه کی تره الیه م له به

یویست گورزکی  کو ده  به،کردبوو  ئاماده وه ک خۆی بۆ بردنه ی ئیتالیا نه اردهبژ هه! ن؟ که ک یاری ده
ست  ده  خاکی خۆی به  له که ( وه ی مۆندیالی پشووی لبکاته کان بدات و تۆه مانییه  ئه رگب له جه
ئاسانی  ا بهرگیز و  هه کی وای بدات که یه وانه)  جامی جیھان  له مانیا دوورکراوه ی ئه بژارده هه
  . !بیریان بچت له

زو  به تادا زۆر هه ره سه  له که رییه ستی پکردوو یا بوو یاری ده وه ئه
داخراوی یارییان   زۆر به بژارده ردوو هه  هه،خۆی دادیت زی به دابه
ک  ش دانرا هیچ الیه  کاتی زیاده،واوبوو رمی یاری ته کاتی فه. کرد ده
ری  یورگن کلینزمانی راهنه (بکاتیتوانی گۆی خۆی تۆمار نه
زاندو  به  زۆرجاران هی خۆی ده،راسان ببوو مانیا زۆر هه ئه
ری ئیتالی  کدا هرشبه  دوا خوله تا له) بوو ده  پش و توڕه هاته ده

ی  که بژارده  دا توانی گۆلک بۆ هه119کی   خوله فابیۆ گراسۆ له
 گۆکی   که،نتژ کان بھه مانییه تۆماربکات و تۆڕی ئه

 جگای داخی  ی که وه م ئه  به،کان روانکراو بوو بۆ ئیتالییه چاوه
 ، دا120کی   خوله می دل پیرۆ بوو له کان بوو گۆی دووه مانییه ئه
کی ب  کجاره کانی شکاندو بۆ یه مانییه ژنۆی ئه کجاری ئه یه  به که

   له2006-7-9 یاری کۆتایی رۆژی  یشتن به  گه ئومد بوون له
  . رلین ستادیۆمی به

   یاری کۆتای له   مین جار ده گاته شه  شه ی ئیتالیا بۆ بژارده  هه مه به
  . مۆندیالی جیھانیدا

  :بوون وه خواره ی وانه کانی ئیتالیا ئه یاریزانه
 -سی امۆڕانه ک، گاتوسۆ، پیرلۆ،)  دل پرۆ104 (رۆتا په، گرۆسۆ، کاناڤارۆ،رانیی  ماته، زامبرۆتا،بوفۆن

  )  گیالردینۆ74 ( تۆنی، تۆتی،)   ئای کونیته91 (رد کارتی زه
  :مانیا کانی ئه یاریزانه
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 ،هل  که،)  ئۆدۆنکۆر83 (ر یده  شنه،ر ساکه  مرته،رد  کارتی زه-ر  متزده، الهم، فردریک،همان جینس له
  )  وڤیله  نه111 (  کلۆسه، پۆدۆلسکی، باک،) ر یخه ینسته  شوه73 (رد  کارتی زه-بۆرۆوسکی

  !بوو  تبینی هیچ کارتی سوور نه
  

  :کان لدوانه
  :م گۆلی بۆ ئیتالیا تۆمارکرد که  یه  که-فابیۆ گرۆسۆ

 و  رخۆش بوومه  خۆشیا سه م له  به،من ناتوانم ئستا هیچ بم
  !  تیپکی نۆرمال نینه  که وه  کرده مان دووباره وه  ئه ئمه

  : می بۆ ئیتالیا تۆمارکرد  گۆلی دووه-دل پیرۆ 
  زمونترین یاری منه  ئه  جوانترین و به وه  ئه وه نینه  پکه به
کان  مانییه  ئه،ت بوو حمه  زه کی به یارییه. ڵ تیپی خۆمان گه له

ی مه بۆ  م ئیراده به! ن بوو گۆڵ تۆماربکه کانسی یان هه
و خۆشییه  توانم باسی ئهمن نا. هزتربوو وان به زۆر له  وه بردنه
  ...  !رکران؟ مای خۆیان ده  دۆڕان و له ند ناخۆش بوو که کان بپرسن چه مانییه  ئه ر له گه  مه،م بکه

  
  :ی ئیتالیا بژارده ری هه مارسلۆ لیپی راهنه

   خۆشحالم که، وه  بباته ی که وه  بۆ ئه وه ئیتالیا بردییه
  ئمه. بوو واو نه ته) ناتی  پهپنج ( لدانی سزا  به که یارییه

من زۆر .  ج  راستی و دته بته  و ده یه وکی الومان هه خه
  .  و تیپه رزم به ربه سه

ی  بژارده نوان هه  له2006-7-5 رۆژی   له میش که یاری دووه
مان گروپدا   هه  له،نسا بوو ڕه ی فه بژارده پۆرتوگاڵ و هه

ر  سه  گۆک به وت به رکه نسا سه ڕه ی فه بژارده هه
نجامی لدانی سزا  ئه ویش له  ئه که. ی پۆرتوگال دا بژارده هه

 یاریزانی  نساو ڕه ی فه بژارده  بۆ هه، دا33کی   خوله بوو له
 گۆچی پۆرتوگاڵ خۆی زۆر باش بۆ   که نده رچه هه.  تۆماربکات که ددین زیدان توانی گۆله لھاتوو زینه

زایانی   شاره  جگای گومان بوو بۆ زۆر له و لدانی سزایه گرتنی ئه. م ب سوود بوو دا به ف که الی تۆپه
به! یاری تۆپی پ ،تی یه  پهنسای  ڕه کی سووک فه نا

ر و داخکی  رامبه ک گۆلی ب به  یه  یاری کۆتایی به یانده گه
  . کان  نو دی پۆرتوگای یه زۆریشی خسته

  نسا له ره ی فه بژارده  هه  که ین جارهم نجایه  په مه ئه
  .  وه باته ی پۆرتوگاڵ ده بژارده هه

   
  :نسا ووتی ڕه ی فه بژارده ری هه تری هنری هرشبه

  ناتی به  پاش په، خۆ کرد رگریمان له ک شر به  وه ئمه
  . م یاری باشمان کرد  به، ینه پیر بوو ک وابت ئمه الی خه.  کرد و گۆله رگریمان له کی نایاب به یه شوه

  :ری پۆرتوگاڵ  راهنه-ویس فیلیپ سکۆالری
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م بھسوود بوو  کار هنا به موو شتکمان به شمان کردو هه بوو پشکه رچی توانامان هه هه
  توانم به  من ده،دۆڕاین ر الوازان نه رامبه  به و ئمه وه نسا بردیه ڕه ی فه بژارده هه. وتین که رنه سه
  ..  نسا بم پیرۆزه ڕه ی فه بژارده هه

    

   
 خواتان   به،مانیاو پۆرتوگاڵ  نوان ئه  مۆندیالدا له م له ی سیه  بۆ دیارکردنی پله2006-7-8تاکو رۆژی 

  .  خۆشی و شادی سپرم به ده


