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  رازیلیرازیلی  بهبهنتین و نتین و   رجهرجه  ئهئهی ی   بژاردهبژارده  هههه، ، نسانسا  ڕهڕه   فه فهمانیاومانیاو   ئه ئهیی  بژاردهبژارده  ههههردوو ردوو   هههه، ، ی زینی مۆندیالدای زینی مۆندیالدا   چوار گۆشه چوار گۆشه  لهله
  ریم ئاکۆیریم ئاکۆی  وان کهوان که  شاخهشاخه: : کردنیکردنی  ئامادهئاماده  --رزشی رزشی   ڕاپۆرتی وهڕاپۆرتی وه... ...   !!  وهوه  بۆ ماڵ ناردهبۆ ماڵ نارده یان  یان ––

mco.hotmail@akosha 
 
 خۆی بریتی بوو  که، مانیادا ی زینی مۆندیالی ئه ی چوارگۆشه و دوواییه کانی ئه  یارییه له
  :نوان  چوار یاری له له
  )ناتی پنج په(  به، رلین یاریگای به 3 – 5 نتین رجه ئه - مانیا ی ئه بژارده هه
  یاریگای هامبۆرگ 0 – 3  ئوکاینه–ی ئیتالیا  بژارده هه
  )ناتی پنج په ( به، نیاریگای گیلسن کیرش 1 – 3  پۆرتوگاڵ–ی ئینگالند  ژاردهب هه
  یاریگای فانکفۆرت 1 – 0 نسا ڕه  فه–ی برازیل  بژارده هه
  

  .رگب روویدا  جهی وه ره کالکه رمی یه و گهنامۆ، رنج ڕاکش  زۆر یاری سه
ی  بژارده هه  تیپیر هس مانیا به ی ئه بژارده هه  تیپیوتنی رکه  سه وانه له
ی  بژارده ندی هه وه رژه به  له که ناتی  پنج په  لدانیبه، نتین رجه ئه
تی  وه  یاریگای نوده  نو  له که و یارییه مه ئه،  کۆتایی هات5-3مانیا  ئه
کان و نا  مانییه ی خۆشحای ئه  مایه  بووه که، چوو ڕوه رلین به به

  .کان نییهنتی رجه ئومدکردنی ئه
  
ی  بژارده  هه وه کی تره  الیه له

کان  شره ه ی که بژارده  هه  به نسا که ڕه فه
ر  سه ون به رکه توانیان سه، ناوبانگن به
قوتابخانی یاری تۆپی پی ، ی برازیلی بژارده هه

  .جیھانی
ک  له چه  ڕه لھاتووی به یاریزانی  کاتک که

 دا 57کی   خوله له، ددین زیدان زائیری زینه جه
ویش توانی  دا بۆ تییری هنری ئه ی هه که تۆپه

 گۆی خۆی  ژنت و تاکه کان بھه تۆڕی برازیلیه
 تیپی   به که، کان  برازیلیه مجۆره به، تۆماربکات

  وتنه که،  ناوبانگه رۆنادۆو رۆنادینھۆ به
ر  رامبه  گۆی به ویان دا که قاژێ و زۆر هه له په

  تا کۆتایی له، م بسوود بوو ن به تۆمار بکه
 کانتالیژۆی  دینه لویس مه ( نجامدا ناوبژیوان ئه

ی   فیکه)برد ده ڕوه ی به که  یارییه  که-ئیسپانی
  .کان ب هومد بوون کجاری برازیلیه  یه خۆی لداو ئیتر به
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  :شکرابوو  دابه مجۆره کان به دهر  زه کارته
  
  لوسییۆ، رۆنادۆ، جوان، کافو: ی برازیل بژارده هه

  ساها، ساگنۆل: نسا ڕه ی فه بژارده هه 
  
  

  :بت  ده وه ی خواره م شوه کانی داهاتوو به یارییهبۆ زانیاریتان 
  
  رۆژی  کات  یاریگای  ی بژارده هه
  2006-7-4  21:00  دۆرتموند  ئیتالیا - مانیا ئه

  2006-7-5  21:00  مونشن  نسا ڕه فه – پۆرتوگاڵ
  
  

نجام  ک ئه وروپا یارییه  کاتی ئه  به21:00 کاتژمر 2006-7-8ی داهاتوو  ممه شهرۆژی 
 توانت یاری داهاتوودانه  له ی که بژارده و هه بۆ ئه، م ی سیه ست هنانی پله ده درت بۆ وه ده
   له چت بۆ یار کۆتایی که وتیش بگومان ده رکه ی سه وه ئه  وه. ست بھنت ده وتن وه رکه سه

رلینی   نو یاریگای به درت له نجامده ئه 21:00 کاتژمر2006-7-9  ممه کشه رۆژی یه
  .مانیا ختی ئه تی پایته وه نوده
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   کاتی هرشبردندا  لهزیدان  !!پانی یاری جبھن وت گۆڕه نایانه! یریانکه ن سه
  . دۆڕاون که، مبارن  زۆر خه وه  

   
 می دۆڕان  و داخ و خهڕۆنادۆ   ی خۆشی له لھه  و هههنری

  

 
 

   


