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  کۆتا هات مانیاش به مۆندیالی ئه، وانی جیھان  پاه مین جار بووه ی ئیتالیا بۆ چواره بژارده هه
 

 رزشی ڕاپۆرتی وه
 ریم ئاکۆی وان که شاخه: کردنی ئاماده

com.hotmail@akosha 
 

رو  رزشکارو هانده ی مانگگ وه بۆ ماوه
ری  رتاسه  سه انی یاری تۆپی پ لهنگر الیه

 کانی رمی بینینی یارییه رگه سه، جیھان
  و مۆندیاله ئه، مانیا بوون مۆندیالی ئه
کی رک و پک  یه  شوه تابی به

مو کورتی  ندێ که رباری هه سه، نجامدرا ئه
کان و  قی ناوبژیوانه کی زه یه ه ند هه و چه
 ئامرو  کارهنانی باشترین و نوترین به
خۆیدا   خۆی له که، م رده کنۆلۆژیای سه ته

شقی بینینی  زیاتر عه ، کرد ر ده  بینه وای له
 . واوی بۆ دیاری بکات  بت و کاتی ته و جامی جیھانییه ئه
رلین کۆتایی   شاری به له 2006-07-9  ممه کشه  رۆژی یه ستی پکردوو له  مۆندیال ده به

ی  بژارده  هه که.  و یارییه رو ئاشقانی ئه  بینه75000  یاتر لهبوونی ز  ئاماده به، پھات
ست  ده  یاری کۆتاییدا بۆ وه له،  وه کتر ببوونه رووی یه نسا رووبه ره ی فه بژارده ئیتالیاو هه
نگاندن و  سه و راستی و هه موو ئه  هه  دوور بوو له که.  و جامی جیھانییه هنانی ئه

 !!!!کرا؟؟ ر ده سه  یاری و قوماری له وه که ن خه الیه له،  نه رۆژا پشبینیانه ی که
کی   خوله له، ستی پکرد  یاری ده ی که وه دوای ئه

 لیزۆندۆ هۆراسیۆ نتینی ئه رجه مدا ناوبژیوانی ئه وته حه
 دژی  کان گرت له نسییه ره لدانکی سزای بۆ فه

ن  الیه  له نجامی پکانکی زۆرساده  ئه له، کان ئیتالییه
ش یاریزان  لدانی سزاکه، ری ئیتالی رگریکه رازی به ماته

) 10  درسی ژماره( ددین زدان  نسی زینه ره و کاپتنی فه
( ی خۆی تۆماربکات  که بژارده لیداو توانی گۆڵ بۆ هه

، تادا جگای گومان بوو ره سه  له که  گۆه  که نده رچه هه
پاشان ،  وه  ژووره چووه  نه که  تۆپه چونکه،  یان نا  گۆه که
و  وه کالیی کرایه  یه که گۆه،  که ی فیلمه وه رانه  هۆی گه به
 ). گۆڵ ژماردرا به

، بوو رمتر ده  گه که هات یارییه  تا ده و گۆه دوای ئه دوابه
ردوو ال  هه، کان کۆنترۆلی یاریگایان کردبوو نساویه ره فه
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ی  بژارده رگری هه تواناو به م یاریزانی به به، ن بکه گۆل تۆمار بوون که وه رمی ئه رگه سه

 دا 19کی  خوله  توانی له  23گری درسی ژماره  و هه  ساه22ن  مه رازی ته ئیتالیا ماته
  رپرسیار بوو له  خۆی به  که وه ش بکاته و گۆله ی ئه ر تۆماربکات و تۆه رامبه  گۆلی به ر سه به

 . وه رزه  له ی خسته که و تۆڕهبارتزنسا  ره دی گۆلچی فه). اتین په ( گرتنی لدانی سزاکه
ی زیدان بۆ   جوانه و پاسه تی ئه تایبه به، ن  گۆل تۆمار بکه بوو که یان هه وه ردووال کانسی ئه هه

ر  سه ی زۆرجوان به که  زیدان تۆپه مجۆره به، زیدانری  ش بۆ سه وه  ساگنۆله  و لهساگنۆل
  یه م شوه به،  وه ی دوورخسته که  تۆپه ژیرانه زۆر بهبوفۆن ل و گۆلچی ئیتالیاش  نو گۆ فدایه

 . وه ڵ کرده ی زیدانیشی پوچه که وه هه، ترسی رزگاری کردن مه له
   به که یان یارییه که ریه ک گۆل بۆ هه  یه  به که می یارییه م و دووه که ی کاتی یه  نیوه مجۆره به

. کسان بوون  یه که و دیسان یارییه وه  درژکرایه که کیتر یارییه  خوله30کۆتا هاتوو پاشانیش 
رمتر   گه که هات یارییه رازی و زیدان تاده  دا دوای مشت و می نوان ماته111کی   خوله له
پش  له( رازی  سنگی ماته دات له رک ده  سه له  که وه رته گه بوو زیدان ده وه ئیتر ئه، بوو ده

 !!) وه رزشکارانه وشتی وه  خوو ره دوور له،  وه نه ک و چاوو زوومی کامراکهل چاوی خه
   بکه و فیلمه یری ئه ش سه که ره  سه له بۆ بینینی که

314/nieuws/nl.wk-ek.www://http 
ناوبژیوانیش کارتی 
سوور بۆ زیدان 

  هو ل وه کاته رزده به
 دووری  که یارییه

بوو  وه ئه، وه خاته ده
  که نووسی یارییه چاره
 5 لدانی  هات له تا ده
ناتی نزیکتر  په
 .کردبوو کان خۆیان بۆ ئاماده  ئیتالییه ک که روه هه،  وه وته که ده
 
 :ناتی یان لدا  په  که یه سانه وکه ش ناوی ئه وه ئه

      
 ی بژارده هه
 نسا ره  فه

 ی بژارده هه ۆڵگ گۆڵ
  ئیتالیا

 
 ویلتۆرد   به    به  پیرلۆ
 ترزگیت  خر نه   به  رازی ماته
 ئابیدال    به   به   ڕۆسی ده
 ساگنۆڵ   به   به   پیرۆ ده

 ...درا نجام نه ئه   به  گیۆسسۆ

http://www.ek-wk.nl/nieuws/314
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ندی ئیتالیا و بۆ  وه رژه  به له، واوبوو  ته3-5  که  یارییه واته که
، 1938، 1934 (   زینه و جامه نی ئه  خاوه مین جار بوونه چواره
 )2006 و 1982

 
 :کانی ناوی یاریزانه

 
 
 :ی ئیتالیا بژارده هه
 

، پیرلۆ، گاتوسسۆ، گرۆسسۆ، رازی ماته، کاناڤارۆ، رد کارتی زه-زامبرۆتتا، گۆلچی-بوفۆن
  که به، تۆنی، )ئیکوینتا' 61(تۆتی ، )دل پیرۆ' 86( سی  کامۆرانه ،)ڕۆنی ده' 61(پیررۆتا 

 . یارییان کرد1-1-4-4 ی شوه
 
 :نسا ڕه ی فه بژارده هه
 

، گاالس، تورام، رد کارتی زه-ساگنۆڵ، گۆلچی-بارتھز
، )رد کارتی زه- دیاره' 56(ڤیرا ،  ماکلله، ئابیدال
-زیدان، رد ی زهکارت- مالۆوده، )ترزگت' 100(ریبری 

-4ی  شوه به که، )ڤیلتۆرد' 107(هنری ، کارتی سوور
 . یاریان کرد2-2-1-1
 

 : بوو یه م شوه کان به لدوانه
 

 : گۆلچی ئیتالیا-گیانلۆیگی بوفۆن
ی  وه ئه،  باشترین گۆلچی دیاریکرا  به وه-ن فیفا الیه له

و  نھا دوو گۆلی خواردبوو له بوفۆن ته شایانی باسه 
ر کاهن سای  دوای ئۆلیڤه و دوا به  ئه که. دا دیالهمۆن

 . دت1998نسی سای  ره  و فابین بارتھزی فه2002
 

 :ری مۆندیال رکخه-ر فرانس پیکنپاوه
رنسا  زانین فه  ده ئمه، ی که  هۆی الوازی تیپه  بووه که! هاتبا دا نه-ر زیدان سه  به وه  ئه بوایه ده
ب  بگومان ده،  و باشه زیدان زۆر دۆستانه راستی به. ن زیدان ب کاپت ریشانه ند په چه
  بوایه ده  نه که! چوو  هه یه م شوه  به بۆیه!  رگبی پووتبت شتکی زۆر خراپ و جهرازی  ماته

 . وای بکردبایه
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 :ی ئیتالیا بژارده ری هه راهنه -مارسلۆ لیپی
 
ی رزو ستایش   مایه بته  ده که. شی یاری تۆپی پمدارز  ژیانی وه  بوو له  جوانترین چرکه وه ئه

ی   جوانه و یاریه بۆ ئه، م کانم بکه توانم سوپاسی یاریزانه من ئستا ده. م که بۆ خۆم و خزانه
   بۆ دوای به وه ئه، ر یان نا ک راهنه  وه وه منمه  ده ی که وه ت به باره سه.  کردیان که

 .هم جده
 

 :نسا ره ی فه بژارده ری هه  راهنه-نیج رایمۆند دۆمه
 

، بوو  ده  بگومان بۆ ئمه که جامه
نو یاریگا بما  ر زیدان له گه ئه

  وه  بردۆتمانه ڕای من ئمه به.  بووایه
!. دا؟ و مۆندیاله  له ماندۆڕاندیه و نه
 لدانی سزا   به که  یارییه چونکه

 من  بۆیه، واوبوو ته) ناتی په(
  دخۆشم که وه! ی دانانمدۆڕان به
 یاری  یشته مان گه که بژارده هه

یتی  نتالیته  مه  له وه  ئه که، کۆتایی
 . م بووینه  دووه رزم که ربه و سه کاندایه نساویه ره فه
 

 :نتین رجه ی ئه بژارده فساناوی هه  یاریزانی ئه-دیگۆ مارادۆنا
 

و  فابیۆ کاناڤارۆ باشترین یاریزان بوو له
بوو  واو نه و یاریزانی ته راستیدا ئه له، دا دیالهمۆن
م کاناڤارۆ زۆر گرنگ  به! کاندا موو یارییه  هه له
 .بوو
ی کۆتایی   ناوبژیوان فیکه ی که و کاته  ئه به
ی  که  پنجی ئیتالیا جامه یاریزانی ژماره، لدا
-300   خۆی له که( س  زاران که  هه و به وه رزکرده به

 ی - شاری رۆما له) دا س ده ر کهزا  هه400
خۆیان ، نگ گان بۆ ئاهه، کان قامه ر شه سه  وتنه رکه کانی تر ده ختی ئیتالیاو شاره پایته

و   یاری ئاگرین و هات  به وه جارک رازانده شاریان به، کرد کتر ده یه نیشاندا و پیرۆزباییان له
و  وه ته فه م و خه  خه وتنه  شاری پاریس که  لهش وه مه ی ئه وانه  پچه به، هاواری خۆشی و شادی

 ، کان بژارده ندی هه ریزبه. کاندا موو شاره ر هه سه جارک بای کشا به ساردو سی به
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 :دا له و مۆندیاله،  بوو وجۆره به
  پۆرتوگاڵ-4مانیا   ئه-3نسا  ڕه  فه-2 ئیتالیا -1 
 
ر  ک هه وه، رۆژان ی کوردیش رۆژک له  ئمه هک، خوازم  ده وه ی ئه کۆتاییدا منیش خۆزگه له

و  بت له ی خۆمان هه بژارده رو هه نونه!  رینه  پان و به و جیھانه رڕووی ئه وتکی تری سه
ڕ   گه مه م بخه که ی کوردستان خامه بژارده ر هه سه  له دواوه  به داو ئیتر منیش لره مۆندیاالنه
. ر خودا یاربت گه ئه. پزتر بنووسم کی جوانترو به یه شوه م و به که ت نیشتمانه بۆ خزمه
ری جیھان  رانسه  سه  له موو کوردکی دسۆزه ی من و هه مژینه  ئاواتی له وه ئه! بگومان

 .بجیاوازی
 
  
 
 


