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  نەتەوەکانی ئاسیا تۆپی پێی جامی ٧١ پانۆرامای مێژووی

 

AFC Asian Cup 
 

 

 

تی واڵبە خانەخوێ  دەگەڕێتەوە کە ئەوکات ٧٥٩١جامی نەتەوەکانی ئاسیا یە مێژووی ئەم پاڵەوانیەتیە بۆ ساڵی 
  .بەرێوەچوو ھۆنگ کۆنگ

 
یەکێتی تۆپی پێی لەالیەن کە   یه درێژی ھه كی دوورو ئاسیا مێژوویهنەتەوەکانی  یپێتۆپی پاڵەوانیەتیەکی جامی 
 . وە بەر دەوام ھەر چوار ساڵ جار بەڕێوە دەچن٧٥٩١ساڵی و ، و بەڕێوە دەچێسەرپەرشتی  ئاسیا
 
بەبەشداری چوار ھەڵبژاردەی نیشتمانی نەتەوەکاانی ( ٧٥٩١)ھۆنك كۆنگبە خانەخوێ واڵتی تیی  وانیه م پاڵه كه یه

بە خاانەخوی واڵتای ئیماارات بە  ٩١٧٥ی جانێوێری ٩ئەم جام لە  تیی وانیه پاڵهیارییەکانی  و دوا ەرێوچووب ئاسیا
کۆتاایی ھاات و ھەڵباژاردەی ئاسایا  حەڤدەمەین یارییەکاانی تاۆپی پێای جاامی نەتەوەکاانیھەڵبژارە  ٩٢بەشداری 

   .ەتەوەکانی ئاسیای بۆ خۆی مسوگەر کردنیشتمانی واڵتی عەرەبی قەتەر بۆ یەکەم جار نازناوی جامی پاڵەوانی ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%A1%D9%A9%D9%A5%D9%A6
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%BE%DB%86%D9%86%DA%AF_%DA%A9%DB%86%D9%86%DA%AF
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%BE%DB%86%D9%86%DA%AF_%DA%A9%DB%86%D9%86%DA%AF
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%86%D9%BE%DB%8C_%D9%BE%DB%8E
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8E%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%DB%86%D9%BE%DB%8C_%D9%BE%DB%8E%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8E%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%DB%86%D9%BE%DB%8C_%D9%BE%DB%8E%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8E%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%DB%86%D9%BE%DB%8C_%D9%BE%DB%8E%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8E%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%DB%86%D9%BE%DB%8C_%D9%BE%DB%8E%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
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  (Hong Kong)هۆنگ کۆنگ ٦٥٩١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 

Asian Cup Hong Kong 1956 

 

 
 

 
 
 
 
 
 جامین یەکەم

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 :وردەکارییەکانی خول

 

   (Hong Kong)ھونکۆنگ :واڵتی خانەخوێ
 ٧٥٩١سێپتەمبەری ی ٧٩تا  سێپتەمبەری ٧ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە ٢ :ژمارەی بەشداربووان

 (خانەخوێ شاری یەک لە) :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

 (بۆ یەکەم جار) (South Korea) کووریای باشوور: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (Israel)ئیسرائیل  :ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
  (Hong Kong) کۆنگ ھۆنگ :ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم
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 ( South Vietnam)ویتنام باشووری :ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
   

 :ئامارەکانی خول

 یاری ١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٩١ :ژمارەی گۆڵەکان

 ھەزار کەس ٧٠١،١١١  :ژمارە بێنەران
 (ڵگۆ ٢ تۆمار کردنیبە )( Israel)ئیسرائیل Nahum Stelmach ستيلماتچ تامۆمزان یاری :باشترین گۆڵکار

 
 (  Hong Kong) ۆنگک نکۆھ ٦٥٩١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٤

 
 یەکەم: گرووپی

 

  (Hong Kon ) نگۆنگ کۆھ   (Israel) سرائیلئی (South Korea) باشوور کووریای
 (South Vietnam) یتنامڤباشووری 

 
AFC Asian Cup 1956 Winners 

 

 (South Korea)    
 

  ٦٥٩١جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی
  

 (South Korea) کووریای باشوور :نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار یەکەم ۆب)
 

 

 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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  باشوور کووریای ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی ینپالەوا
  

Asian Cup South Korea 1960    
 

 
 
 
 
 
 

 دووهەم جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

   (South Korea)کووریا باشوور :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١١ی ئۆکتۆبەری ٩٠ی ئۆکتۆبەر تا ٧٢ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٢ :ژمارەی بەشداربووان

  یەک یاریگا :ی یاریگاژمارە
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جار دووھەمبۆ ) (South Korea) کووریای باشوور: ھەڵبژاردەی :پالەوان
   (Israel)ئیسرائیل: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
   (Republic of China)چین گەلی کۆماری: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (South Vietnam)ویتنام باشووری: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
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 :ئامارەکانی خول

 یاری ١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٧٥ :ژمارەی گۆڵەکان

   :ژمارە بێنەران
 ٢ تۆمار کردنیبە  (South Korea)کووریای باشوور( Cho Yoon-ok)چۆیۆن ئۆک  زانیاری :باشترین گۆڵکار

 (ڵگۆ
 

 (South Korea)کووریا باشوور ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٤
     

 یەکەم: گرووپی
 

 (Republic of China) چین کۆماری  (Israel)  ئیسرائیل    (South Korea)باشوور کووریای 
  (South Vietnam)یتنامڤ باشووری

 
 

AFC Asian Cup 1960 Winners 
 

 (South Korea) 
 

 ٦٥١١جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی
 

 ( South Korea) کووریای باشوور: یهەڵبژاردە
 

 (بۆ دووهەم جار)
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  (Israel)ئیسرائیل ٦٥١٤ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان 
 

Asian Cup Israel 1964  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 سێهەم جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

   (Israel)ئیسرائیل :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١٢ی جوونی ٠ی مای تا ٩١ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٢ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٢ :ژمارەی یاریگا
 :پلەکانی کۆتایی

 

  (جار یەکەمبۆ ) (Israel)ئیسرائیل: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 ( India) ندستانھی: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
   South Korea باشوور کووریای: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

   Hong Kong کۆنگ گھۆن: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
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 :ئامارەکانی خول

 یاری ١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٧٠ :ژمارەی گۆڵەکان

  ھەزار کەس ٥٥،١١١ :ژمارە بێنەران
و ئەندر  (Israel)ئیسرائیللە ھەڵبژاردەی ( Mordechai Spiegler)ریپیگلسخای ۆمردزان یاری :باشترین گۆڵکار

 (ڵگۆ ٩ تۆمار کردنی بەھەریەک لە  (India) ندستانھیلە ھەڵبژاردەی ( Inder Singh)سێنگ
 

 (  Israel)ئیسرائیل ٦٥١٤ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٤
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (Hong Kong) ھۆنگ کۆنگ  South Korea)باشوور کووریای     (India) ھیندوستان (Israel) ئیسرائیل 
 
 

 

AFC Asian Cup 1964 Winners 
 

(Israel) 
 

 ٦٥١٤جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی
 

 ( Israel) ئیسرائیل: نیشتمانی هەڵبژاردەی

 

 (جار یەکەمبۆ )
  
 

 
 
 
 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Inder_Singh_(footballer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_national_football_team
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 (Iran)ئێران ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 

Asian Cup Iran 1968  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چوارەم جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

 (  Iran)ئێران :خوێواڵتی خانە
  ٧٥١١ی مای ٧٥ی مای تا ٧١ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٩ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٧ :ژمارەی یاریگا
 :پلەکانی کۆتایی

 

  (جار یەکەمبۆ ) (Iran)ئێران: ژاردەیھەڵب :پالەوان
 ( Burma) ارموب: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (Israel)ئیسرائیل: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (Republic of China)کۆماری چین : ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_football_team
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 :ئامارەکانی خول
 

 یاری ٧١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٠٩ :ژمارەی گۆڵەکان

 مۆشاهو  (Iran)ئێارانلە ھەڵباژاردەی  (Homayoun Behzadi)بەھازادی  ھووماایونزان یااری :ارباشتترین گۆڵکت
بە  ریەکھە) (Israel)ئیسرائیللە ھەڵبژاردەی ( Giora Spiegel)سیپیگل و گێورا( Moshe Romano)رومانۆ

 (ڵگۆ ٢ تۆمار کردنی
 
 

 (Iran)ئێران ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٥
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (Hong Kong)ھۆنگ کۆنگ   (China) چین کۆماری (Israel)ئیسرائیل     (Burma)بورما (Iran)ئێران
 

 
AFC Asian Cup 1968 Winners 

 
Iran  

 

 ٦٥١١جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی
 

 ( Iran) ئیران: نیشتمانی هەڵبژاردەی 
 

 (جار یەکەمبۆ )
 

 

 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Romano
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_football_team
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 (Thailand)تایلەند ٦٥٩١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 

Asian Cup Thailand 1972  
 

 
 

 
 پێنجەمین جام

 
 :وردەکارییەکانی خول

 

   (Thailand)تایلەند :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١٩ی مای ٧٥ی مای تا ١ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە  ١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٧ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جاردووھەم بۆ )(Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (South Korea)کووریا باشوور: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (Thailand)تایلەند: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (Khmer Republic)کامبۆج: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
  

 :ئامارەکانی خول
 

 یاری ٧٠ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٠١ :ژمارەی گۆڵەکان

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea_national_football_team
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  ٩ تۆمار کردنیبە) (Iran)ئێرانلە ھەڵبژاردەی ( Hossein Kalani)ن حوسێن کەالنی ازیاری :باشترین گۆڵکار
 (ڵگۆ

  (Iran)ئێران ھەڵبژاردەی لە( Ebrahim Ashtiani)ئیبراھیم ئاشتیانی :یاریزانباشترین 
 

 (  Thailand)تایلەند ٦٥٩١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ١
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (Iraq)عێراق   (Thailand)تایلەند (Iran)ئێران 
 

 دووهەم: گرووپی

    (Kuwait)کووەیت     (Khmer Republic)کەمبۆج  (South Korea)کووریا باشوور 
 
 

  
AFC Asian Cup 1972 Winners 

 
Iran  

 

 ٦٥٩١جامی نەتەوەکانی ئاسیای براوەی 

  
 ( Iran) ئیران: نیشتمانی هەڵبژاردەی

 
 (جار دووهەمبۆ )

 
 

 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_football_team
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 (Iran)ئێران ٦٥٩١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 

Asian Cup Iran 1976  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شەشەمین جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

   (Iran)ئێران :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١١ جوونیی ٧٠تا  جوونی ٠ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە  ١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٩ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جاردووھەم بۆ ) (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی :پالەوان
  (Kuwait)کووەیت: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 ( China PR)کۆماری چین: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (Iraq)عێراق :ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
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 :ئامارەکانی خول

 یاری ٧١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٩٩ :ژمارەی گۆڵەکان
 Gholam Hossein)غاوالم حوساێن مەزلاوومی( Nasser Nouraei)ناسار ناورانی :زانیااری :باشتترین گۆڵکتار

Mazloumi)لە ھەڵباااژاردەی ئێاااران(Iran) لامیاااو یااااریزان حەتکااای ک(Fathi Kamel )ھەڵباااژاردەی کووەیااات 
(Kuwait)  (ڵگۆ ٠ تۆمار کردنیبە)ھەر یەک لە 

 ( Iran)ئێرانلە ھەڵبژاردەی ( Ali Parvin)عەلی پەروین :یاریزانباشترین 
 

 (  Thailand)تایلەند ٦٥٩١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ١

 
 یەکەم: گرووپی

 

 (Malaysia)مالیزیا (China PR)کۆماری چین (Kuwait)کووەیت
 

 دووهەم: گرووپی

 (South Yemen)باشووری یەمن (Iraq)عێراق (Iran)ئێران
  
  
 

AFC Asian Cup 1976 Winners 
 

Iran  
 

 ٦٥٩١جامی نەتەوەکانی ئاسیای :براوەی

  
 ( Iran) ئیران: نیشتمانی هەڵبژاردەی

 
 (جار ۆ سێهەمب)

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_football_team
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 (Kuwait)کووەیت ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 

Asian Cup Iran 1980  
 
 
 
 
 
 
 

 حەوتەمین جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

   (Kuwait)کووەیت :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١١ی سێپتەمبەرێ ٠١ی سێپتەمبەر تا ٧٩ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە  ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٧ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جاریەکەم بۆ ) (Kuwait)کووەیت: ھەڵبژاردەی :پالەوان
   (South Korea)کووریا باشوور: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

  (North Korea)کووریا باکوور: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 

 :ئامارەکانی خول

 یاری ٩٢ :یارەیەکانی بەرێوەچوو

https://en.wikipedia.org/wiki/File:ArabiStagium.jpg
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 گۆڵ ١١ :ژمارەی گۆڵەکان
ساۆن ھاۆ  چاۆی و (Iran)لە ھەڵباژاردەی ئێاران( Behtash Fariba)حەریباا بەھتاا : زانیااری :باشترین گۆڵکتار

(ho-Choi Soon )لە ھەڵبژاردەی کووریا باشوور(South Korea)(  ڵگۆ ١ تۆمار کردنیبەھەر یەک) 
 

    :یاریزانباشترین 
  

   (Kuwait)کووەیت ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٦١
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (China PR کۆماری چین) (Syria)  اریوسو (North Korea)باکوور   یکووریا (Iran)نئێرا
 (Bangladesh) بەنگالدێش

 
 دووهەم: گرووپی

 (Qatar)قەتەر (Malaysia)مالیزیا Kuwait  یتوەکو (South Korea)باشوور کووریا
 (UAE; Arabic) ئیمارات

 
 

AFC Asian Cup 1980 Winners 
 

 Kuwait 
 

 ٦٥١١جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی
  

 ( Kuwait) کووەیت: نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار یەکەمۆ ب)
    
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Choi_Soon-ho
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 (  Singapore)سنگاپوور ٦٥١٤ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 
 
 
 
 
 
 
 

Asian Cup Singapore 1980  

 

 مین جامهەشتە
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

 ( Singapore)سنگاپوور :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١٢ دێسەمبەریی ٧١تا  دێسەمبەری ٧ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە  ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٧ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جار کەمیەبۆ ) (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی :پالەوان
   (China PR)کۆماری چین: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (Kuwait)کووەیت: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

  (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:NationalStadium.jpg
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 :ئامارەکانی خول

 

 یاری ٩٢ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٢٢ :ژمارەی گۆڵەکان

 Nasser) ناساااار مکەماااامەد خااااانی (Shahrokh Bayani)شاااااروی بەیااااانی : زانیاااااری :باشتتتتترین گۆڵکتتتتار

Mohammadkhani )لە ھەڵبژاردەی ئێاران(Iran)  ژیوکاوان  یااچیاارێزان و(Jia Xiuquan ) لە ھەڵباژاردەی
 (ڵگۆ ٠ تۆمار کردنیبەھەر یەک ( China PR)کۆماری چین

 
 (China PR)لە ھەڵبژاردەی کۆماری چین :جیا ژیوکوان :یاریزانین باشتر

 (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی بدالله الدعیعع :گۆڵ پارێزەباشترین 
 (China PR)کۆماری چین: ھەڵبژاردەی :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە

 

 (Singapore)سنگاپوور ٦٥١٤ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٦١
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (South Korea باشوور کووریا   Syria اریوسو   Qatar قەتەر  Kuwait یتوەکو  Saudi Arabia   سەعودیا
 

 دووهەم: گرووپی

  Indiaھندوستان   Singaporeسنگاپوور UAE; Arabic  ئیمارات     Iranئێران  China PR  چین کۆماری
  

 
 

AFC Asian Cup 1984 Winners 
 

 Saudi Arabia  
 

 ٧٨٩٤جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی
  

  Saudi Arabia سەعودیا: نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار ۆ یەکەمب)
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 (  Qatar)قەتەر ٧٨٩٩ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 
 
 
 
 
 
 
 

1988   Asian Cup Qatar   
 

 نۆهەمین جام
 

 :دەکارییەکانی خولور
 

 ( Qatar)قەتەر :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥١١ی دێسەمبەری ٧١ی دێسەمبەر تا ٩ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٩ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جاردووھەم بۆ ) (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (South Korea)کووریای باشوور: اردەیھەڵبژ :پلەی دووەم
 (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

  :(China PR)کۆماری چین: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
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 :ئامارەکانی خول

 

 یاری ٩٢ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٢١ :ژمارەی گۆڵەکان
 (South Korea)شووروریای باکولە ھەڵبژاردەی ( Lee Tae-Ho) لی تا ھۆ :زانیاری :باشترین گۆڵکار

 (ڵگۆ ٠ تۆمار کردنیبە 
   (South Korea)لە ھەڵبژاردەی کووریای باشوور کیم جو سۆنگ :یاریزانباشترین 
 (China PR)کۆماری چین: ھەڵبژاردەیلە ( Zhang Huikang) چین ژانگ ھۆیکانگ  :گۆڵ پارێزەباشترین 
   :یاریزانی جونمیرانەباشترین 

 

 (Saudi Arabia)سەعودیا ٦٥١١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە نیشتیمانی بەشدارهەڵبژاردەی  ٦١
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (Japan)ژاپون (UAE; Arabic) ئیمارات  Qatar)قەتەر  (Iran) ئێران   (South Korea)باشوور کووریا
 

 دووهەم: گرووپی

 (Bahrain)بەحرین  (Kuwait)یتوەکو  (Syria)اریوسو   (China PR)چینکۆماری   (Saudi Arabia)سەعودیا
 

 
AFC Asian Cup 1988 Winners 

 
 Saudi Arabia  

 

 ٦٥١١جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی

  
  (Saudi Arabia) سەعودیا: نیشتمانی هەڵبژاردەی

 
 (جار دووهەمۆ ب)

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
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 (  Japan)ژاپۆن ٧٨٨١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 
 
 
 
 
 
 
 

1992   Asian Cup Japan  
 

 دەهەمین جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

   ( Japan)ژاپۆن :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥٥٩ی نۆڤەمبەری ١ی ئۆکتۆبەر تا ٩٥ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە  ١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٠ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

  (جارم یەکەبۆ ) (Japan)ژاپون: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (Saudi Arabia)سەعودیا :پلەی دووەم
 :(China PR)کۆماری چین :ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (UAE; Arabic)ئیمارات: ھەڵبژاردەی پلەی چوارەم
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bigarch050423.jpg
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 :ئامارەکانی خول

 

 یاری ٧١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٠٧ :ژمارەی گۆڵەکان
بە تۆماار ( Saudi Arabia)سەعودیالە ھەڵبژاردەی ( Fahad Al-Bishi) البیشی حهد: زانیاری :باشترین گۆڵکار

 (ڵگۆ ٠کردنی 
   (Japan)ژاپونلە ھەڵبژاردەی (Kazuyoshi Miura) کازۆیۆشی مێۆرا :یاریزانباشترین 

 

     (Japan)ژاپون ٧٨٨١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ١
 

 یەکەم: گرووپی
 

   (North Korea)کووریای باشوور  (Iran)ئێران (UAE; Arabic)ئیمارات     (Japan)ژاپون
 

 دووهەم :گرووپی

  (Thailand)تایلەند  (Qatar)قەتەر   (China PR)چینکۆماری   (Saudi Arabia)سەعودیا
 

 

AFC Asian Cup 1992 Winners 
 

 Japan  
 

 ٧٨٨١جامی نەتەوەکانی ئاسیای  :براوەی
  

  Japanاپۆن ژ: نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار ۆ دووهەمب)
 

 

 
  

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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   (UAE; Arabic)ئیمارات ٦٥٥١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996   Asian Cup UAE; Arabic        
 

 یازدەهەمین جام
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

 (UAE; Arabic)ئیمارات :واڵتی خانەخوێ
  ٧٥٥١ سەمبەریدێی ٩٧تا  دێسەمبەری ٢ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
 ھەڵبژاردە  ٧٩ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٠ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

 (جارسێهەم بۆ ) (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (UAE; Arabic)ئیمارات: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (Kuwait)یتوەکو: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1996_AFC_Asian_Cup_logo.svg
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 :ئامارەکانی خول

 

 یاری ٩١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ١١ :ژمارەی گۆڵەکان
 .ڵگۆ ١ ر کردنیتۆمابە ( Iran)ئیرانلە ھەڵبژاردەی ( Ali Daei) عەلی دایی: انزیاری :باشترین گۆڵکار

   (Iran)ئێرانلە ھەڵبژاردەی  (Khodadad Azizi) خودادادی عەزیزی :یاریزانباشترین 
 (Saudi Arabia)سەعودیا( Mohamed Al-Deayea)الدعیع مکمد: یاریزان :باشترین کۆڵپارێز

 (Iran)ھەڵبژادەی ئێران :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە
 

   (UAE; Arabic)ئیمارات ٦٥٥١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە ارهەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشد ٧١
 

 یەکەم: گرووپی
 

   (Indonesia)ئیندۆنیزیا  (North Korea)کووریای باشوور  (Kuwait)یتوەکو    (UAE; Arabic)ئیمارات
 

 دووهەم: گرووپی

  (Thailand)تایلەند  (Iraq)عێراق   (Saudi Arabia)سەعودیا  (Iran)ئێران
 

 سێهەم: گرووپی

  (Uzbekistan)ئۆزبەکستان  (Syria)سووریا  (China PR)چینکۆماری   (Japan)ژاپون
  

 
AFC Asian Cup 1996 Winners 

 

 (Saudi Arabia)    
 

 ٦٥٥١جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی

  
   (Saudi Arabia)سەعودیا: نیشتمانی هەڵبژاردەی

 
 (جار سێهەمۆ ب)

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
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   (Lebanon)لوبنان ١٢٢٢ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 

 
 

2000   Asian Cup UAE; Arabic        
 

 دەهەمین جامدواز
 

 :ردەکارییەکانی خولو
 

  ( Lebanon)لوبنان :واڵتی خانەخوێ
  ٩١١١بەری ئۆکتۆی ٩٥تا  ئۆکتۆبەری ٧٩ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٧٩ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٠ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

 (جاردووھەم بۆ )( Japan)ژاپون: ھەڵبژاردەی :پالەوان
  (Saudi Arabia)سەعودیا: یھەڵبژاردە :پلەی دووەم
  (North Korea)کووریای باشوور: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

  (China PR)چینکۆماری : ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2000_AFC_Asian_Cup_logo.svg
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 :ئامارەکانی خول

  
 یاری ٩١ :یارەیەکانی بەرێوەچوو

 گۆڵ ١١ :ژمارەی گۆڵەکان
 تۆمار کردنیبە کووریای باشوور لە ھەڵبژاردەی ( Lee Dong-Gook) گوک - ی دونگل: زانیاری :باشترین گۆڵکار

 .ڵگۆ ١

    (Japan)ژاپون لە ھەڵبژاردەی( Hiroshi Nanami) یاریزان ھیروشی نانامی :یاریزانباشترین 
   (China PR)چینکۆماری لە ھەڵبژاردەی ( Jiang Jin)جین   جیانگ: یاریزان :باشترین کۆڵپارێز

  (Saudi Arabia)سەعودیاھەڵبژادەی  :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە
 

  ( Lebanon)لوبنان ١٢٢٢ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٧١

 
 یەکەم: گرووپی

 

   (Lebanon)لوبنان  (Thailand)تایلەند   (Iraq)عێراق     (Iran)ئێران
 

 دووهەم: گرووپی

  (Indonesia)نیزیائیندۆ  (Kuwait)یتوەکو   (North Korea)کووریای باشوور  (China PR)چینکۆماری 
 

 سێهەم: گرووپی

  (Uzbekistan)انئۆزبەکست  (Qatar)قەتەر  (Saudi Arabia)سەعودیا  (Japan)ژاپون
  
 

AFC Asian Cup 2000 Winners 
 

 (Japan)    
  

 ١٢٢٢جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی
  

     (Japan)ژاپون :نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار هەمدووۆ ب)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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  (China PR)کۆماری چین ١١١٤ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
  

 
 

2004   Asian Cup China PR  
 

 ن جامدەهەمیسێز
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

 (China PR)چینکۆماری  :واڵتی خانەخوێ
  ٩١١٢ اکۆستیی ئ١تا  جووالیی ٧١ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

  یاریگا ٢ :ژمارەی یاریگا
 :پلەکانی کۆتایی

 

 (جارهەم سێبۆ ) (Japan)ژاپون: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (China PR)چینکۆماری : ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
    (Iran)ئێران :ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

  (Bahrain)بەحرین: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2004_AFC_Asian_Cup_full_logo.svg
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 :ئامارەکانی خول
 

 یاری ٠٩ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٥١ :ژمارەی گۆڵەکان
ن عەلاای و یااارێزا( Bahrain)بەحاارینلە ھەڵبااژاردەی  (A'ala Hubail)ھوبیاال عااال: زانیاااری :باشتتترین گۆڵکتتار

 .ڵگۆ ٩بە تۆمار کردنی  (Iran)ئێرانلە ھەڵبژاردەی ( Ali Karimi)کەریمی 
 

 (   Japan)لە ھەڵبژاردەی ژاپون( Shunsuke Nakamura) شونسوکی ناکامورا :یاریزانرین باشت
    (China PR)چینکۆماری ھەڵبژادەی  :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە

 

 (China PR)چینکۆماری  ١١١٤ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٦١
 

 یەکەم: گرووپی
 

   (Saudi Arabia)سەعودیا  (North Korea)کووریای باشوور  (Japan)ژاپون    (China PR)چینکۆماری 
 

 دووهەم: گرووپی

  (Qatar)قەتەر  (Kuwait)یتوەکو    (Iraq)عێراق  (Iran)ئێران
 

 سێهەم: گرووپی

  (Uzbekistan)ئۆزبەکستان  (UAE; Arabic)ئیمارات  (Thailand)تایلەند  (Indonesia)ئیندۆنیزیا
  

 چوارەم: گرووپی

   (Turkmenistan)تورکمانستان    (Oman)عومان    (Jordan)ئوردن  (Bahrain)بەحرین
 

 
AFC Asian Cup 2004 Winners 

 

 (Japan)    
  

 ١١١٤جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی
  

    ( Japan)ژاپون :نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار هەمسێۆ ب)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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   ویتنامو  تایلەند، مالیزی، ،ئیندۆنیزیا ١٢٢١ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007   Asian Cup China PR  
 

 دەهەمین جامچار
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

 (Vietnam)ویتنام و (Thailand)تایلەند (Malaysia)مالیزی (Indonesia)ئیندۆنیزیا :واڵتی خانەخوێ
  ٩١١١ی ئاکۆستی ٩٥ی جووالی تا ١ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ١ :ژمارەی یاریگا
 

 :کانی کۆتاییپلە
 

 (جارەم یەکبۆ ) (Iraq)عێراق :ھەڵبژاردەی :پالەوان
  (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
   (North Korea)کووریای باشوور: ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 ( Japan)نۆژاپ ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 

 :ئامارەکانی خول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2007_Asian_Cup_Logo.svg
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 یییار ٠٩ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ١٢ :ژمارەی گۆڵەکان
 یارێزان نائوھیرو ،(Iraq)عێراقلە ھەڵبژاردەی ( Younis Mahmoud)مکمود یونس: زانیاری :باشترین گۆڵکار

( Qahtani-Yasser Al)القکطانی  یاسرو ( Japan)لە ھەڵبژاردەی ژاپون( Naohiro Takahara)تاکاھارا
 .ڵگۆ ٢ یتۆمار کردنبە  ھەر یەک (Saudi Arabia)لە ھەڵبژاردەی سەعودیا

 (Iraq)عێراقلە ھەڵبژاردەی ( Younis Mahmoud)مکمود یونس :یاریزانباشترین 
      (Japan)ژاپون ھەڵبژادەی :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە
 

  (Indonesia) ئیندۆنیزیا ١٢٢١ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٦١
 (Vietnam)ویتنامو  (Thailand)تایلەند (Malaysia) مالیزی

 

 یەکەم: گرووپی
 

    ( Vietnam)ڤیتنام    (Thailand)تایلەند   (Malaysia)مالیزیا     (Indonesia)ئیندۆنیزیا
 

 دووهەم: گرووپی

 (Bahrain)بەحرین (UAE; Arabic)ئیمارات (Iraq)عێراق (China PR)چینکۆماری 
 

 سێهەم: گرووپی

 (Oman)عومان   (Saudi Arabia)سەعودیا  (Uzbekistan)ئۆزبەکستان  (Qatar)قەتەر
  

 چوارەم: گرووپی

   (South Korea)کووریای باشوور   (Japan)ژاپون    (Iran)ئێران  (Australia)ئۆسترالیا
  

 

AFC Asian Cup 2007 Winners 
 

 Iraq    
  

 ١١١٩جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی
     

  (Iraq)عێراق :نیشتمانی ەیهەڵبژارد
 

 (جار ەمیەکۆ ب)
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Naohiro_Takahara
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Al-Qahtani
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_national_football_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 (Qatar)قەتەر  ١٢٧٧ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان

 

 
 

2011   Asian Cup China PR  
 

 دەهەمین جامپاز
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

 (Qatar)قەتەر  :واڵتی خانەخوێ
  ٩١٧٧ جانێوێریی ٩٥تا  انێوێریی ج١ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

  یاریگا ٩ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

 (جار چوارەمینبۆ )( Japan)ژاپۆن :ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (Australia)ئۆسترالیا: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (South Korea)کووریای باشوور :ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 (Uzbekistan)ئۆزبەکستان :ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2011_AFC_Asian_Cup_full_logo.svg
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 :ئامارەکانی خول
 

 یاری ٠٩ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٥١ :ژمارەی گۆڵەکان
بە  لە ھەڵباژاردەی (South Korea)کووریاای باشاوور( Koo Ja-cheol)ل جاچئو کوو: زانیاری :باشترین گۆڵکار
   .ڵگۆ ٩ تۆمار کردنی

  (Japan)ژاپۆنلە ھەڵبژاردەی ( Keisuke Honda) کیسوکه ھوندا :یاریزانباشترین 
    (South Korea)کووریای باشوور :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە
 

 (Japan)ژاپۆن ١٢٧٧ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٦١
 

 یەکەم: گرووپی
 

  (South Korea)کووریای باشوور  (Saudi Arabia)سەعودیا  (Iraq)عێراق   (Qatar)قەتەر
 

 دووهەم: گرووپی

  (Uzbekistan)ئۆزبەکستان  (Iran)ئێران   (Australia)ئۆسترالیا   (Japan)ژاپون
 

 سێهەم: گرووپی

 (Jordan)ئوردەن   (Bahrain)بەحرین  (UAE; Arabic)ئیمارات  (China PR)چینکۆماری 
  

 چوارەم: گرووپی

 (North Korea)باکوور یکووریا   (India)ھیندوستان   (Kuwait)یتوەکو   (Syria)سووریا
  

 
AFC Asian Cup 2011 Winners 

 

 (Japan)    
  

 ١٢٧٧جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی
    

 (Japan)ژاپۆن :نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار چوارەمینۆ ب)
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Keisuke_Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Keisuke_Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Keisuke_Honda
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
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 (Australia)ئۆسترالیا ١٢٧٥ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 

 

 

 

 

 

 

2015  Asian Cup China PR 
 

 دەهەمین جامشاز
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

  (Australia)ئۆسترالیا :ێواڵتی خانەخو
  ٩١٧٩ی جانێوێری ٠٧ی جانێوێری تا ٥ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٧١ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ٩ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

 (جار یەکەمبۆ ) (Australia)الیائۆستر: ھەڵبژاردەی :پالەوان
 (South Korea)کووریای باشوور: ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
 (UAE; Arabic)ئیمارات :ھەڵبژاردەی :پلەی سێیەم

 ( Iraq)عێراق: ھەڵبژاردەی :پلەی چوارەم
 :ئامارەکانی خول

 

 یاری ٠٩ :یارەیەکانی بەرێوەچوو

https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2015_AFC_Asian_Cup_logo.svg
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 گۆڵ ١٩ :ژمارەی گۆڵەکان
بە تۆمار  (UAE; Arabic)ئیماراتلە ھەڵبژاردەی ( Ali Mabkhout) مبخوت علی: زانیاری :باشترین گۆڵکار

   .ڵگۆ ۵کردنی 
  (Australia)ئۆسترالیالە ھەڵبژاردەی ( Massimo Luongo) ۆلوانگ ۆماسیم :یاریزانباشترین 

 (Australia)لە ھەڵبژاردەی ئۆسترالیا(Mathew Ryan)رایان متیۆ: یاریزان :باشترین کۆڵپارێز
    ( Australia)ھەڵبژاردەی ئۆسترالیا :(جوانمیری)یاریی خاوێنی تی اڵخە
 

   (Australia)ئۆسترالیا ی١٢٧٥ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ٦١
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (Uzbekistan)ئۆزبەکستان (Japan)ژاپون (Iran)ئێران  Australia)ئۆسترالیا
 

 دووهەم: گرووپی

 (Saudi Arabia)سەعودیا (Jordan)ئوردەن  (UAE; Arabic)ئیمارات  South Korea  کووریای باشوور
 

 سێهەم: گرووپی

 (Iraq)عێراق (Qatar)قەتەر  China PR چینکۆماری   (Oman)انعوم
  

 چوارەم: گرووپی

  (Palestine)حەلەستین (North Korea)باکوور یاکووری  (Kuwait)یتوەکو (Bahrain)بەحرین 
 

 

AFC Asian Cup 2015 Winners 
 

 (Australia)    

 

 ١٢٧٥جامی نەتەوەکانی ئاسیای : براوەی
    

 ( Australia)ئۆسترالیا :نیشتمانی هەڵبژاردەی

 

 (جار ەکەمی ۆب)
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
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 (UAE; Arabic)ئیمارات  ١٢٧٨ نەتەوەکانی ئاسیا جامی یپالەوان
 
 

 

 

 

 

 

 

2019   Asian Cup China PR 
 

 دەهەمین جامهەف
 

 :وردەکارییەکانی خول
 

   (UAE; Arabic)ئیمارات :واڵتی خانەخوێ
  ٩١٧٥ حێبریوێریی ٧ی جانێوێری تا ٩ :ڕۆژانی بەڕێوەچوون
  ھەڵبژاردە ٩٢ :ژمارەی بەشداربووان

 یاریگا  ١ :ژمارەی یاریگا
 

 :پلەکانی کۆتایی
 

 (جارەکەم یبۆ ) (Qatar)قەتەر ھەڵبژاردەی :پالەوان
  (Japan)ژاپۆن ھەڵبژاردەی :پلەی دووەم
   :پلەی سێیەم

    :پلەی چوارەم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/File:2019_AFC_Asian_Cup_logo.svg
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 :ئامارەکانی خول

 

 یاری ٩٧ :یارەیەکانی بەرێوەچوو
 گۆڵ ٧٠١ :ژمارەی گۆڵەکان
 ٥تۆمار کردنی بە  (Qatar)قەتەر ھەڵبژاردەی لە(   Almoez Ali) عەلی ئەلموعیز :زانیاری :باشترین گۆڵکار

   .ڵگۆ
   ( Qatar)قەتەر ھەڵبژاردەی لە( Almoez Ali) عەلی ئەلموعیز :یاریزانباشترین 

   ( Qatar)قەتەر ھەڵبژاردەی لە (Saad Al Sheeb) ئەلشیب، سەعد :یاریزان :باشترین کۆڵپارێز
   (Japan)ژاپۆنھەڵبژاردەی  :(جوانمیری)خاوێنی ی ییارتی اڵخە

 

  (UAE; Arabic)ئیمارات ی١٢٧٨ نەتەوەکانی ئاسیاجامی  لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی بەشدار ١٤خشتەی   
 

 یەکەم: گرووپی
 

 (Bahrain)بەحرین (India)ھیندوستان (Thailand)تایلەند (UAE; Arabic)ئیمارات
 

 دووهەم: گرووپی

 (Jordan)ئوردەن (Palestine)حەلەستین (Syria)سووریا Australia)ئۆسترالیا
 

 سێهەم: گرووپی

  Philippines حلیپین  Kyrgyzstan   قرغیزستان  China PR چینکۆماری   South Korea  کووریای باشوور
  

 چوارەم: گرووپی

 (Yemen) یەمەن (Vietnam) یتنامڤ (Iraq) عێراق (Iran) ئێران
 

 پێنجەم: گرووپی

 (North Korea)باکوور یکووریا (Lebanon)لوبنان (Qatar)قەتەر (Saudi Arabia)سەعودیا
 

 شەشەم: گرووپی

 (Turkmenistan)توركمانستان   (Oman)عومان (Uzbekistan)ئۆزبەکستان (Japan)ژاپون
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Almoez_Ali
https://en.wikipedia.org/wiki/Almoez_Ali
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Saad_Al_Sheeb
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemen_national_football_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon_national_football_team
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AFC Asian Cup 2019 Winners 

 

 (Qatar)    

 
 ١٢٧٨ جامی نەتەوەکانی ئاسیای: براوەی

    

 (Qatar)قەتەر  :نیشتمانی هەڵبژاردەی
 

 (جار یەکەم ۆب)
 

 

 

 :چەند زانیاری
 

 ٩١٧٥ - ٧٥٩١( AFC Asian Cup)هەڵبژاردە پەڵەوانی جامی نەتەوەکانی ئاسیا ٧١

 
 ۆمار کراوگۆڵی ت هەڵبژاردە نازناوی پاڵەوانەتی ساڵ ریز

 گۆڵ ٩١ بۆ یەکەم جار (South Korea)کووریای باشوور : ھەڵبژاردەی ٧٥٩١ ٧
 گۆڵ ٧٥ جار دووھەمبۆ  (South Korea)کووریای باشوور : ھەڵبژاردەی ٧٥١١ ٩
 گۆڵ ٧٠ جار یەکەمبۆ  (Israel)ئیسرائیل: ھەڵبژاردەی ٧٥١٢ ٠
 ڵگۆ ٠٩ جار یەکەمبۆ  (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی ٧٥١١ ٢
 گۆڵ ٠١ جاردووھەم بۆ  (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی ٧٥١٩ ٩
 گۆڵ ٩٩ جارسێهەم بۆ  (Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی ٧٥١١ ١
 گۆڵ ١١ جاریەکەم بۆ  (Kuwait)کووەیت: ھەڵبژاردەی ٧٥١١ ١
 گۆڵ ٢٢ جاریەکەم بۆ  (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی ٧٥١٢ ١
 گۆڵ ٢١ جاردووھەم بۆ  (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی ٧٥١١ ٥
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 گۆڵ ٠٧ جاریەکەم بۆ  (Japan)ژاپون: ھەڵبژاردەی ٧٥٥٩ ٧١
 گۆڵ ١١ جارسێهەم بۆ  (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی ٧٥٥١ ٧٧
 گۆڵ ١١ جاردووھەم بۆ  (Japan)ژاپون: ھەڵبژاردەی ٩١١١ ٧٩
 گۆڵ ٥١ جارسێهەم بۆ  (Japan)ژاپون: ھەڵبژاردەی ٩١١٢ ٧٠
 گۆڵ ١٢ جاریەکەم بۆ  (Iraq)عێراق :ھەڵبژاردەی ٩١١١ ٧٢
 گۆڵ ٥١ جاررەمین چوابۆ  (Japan)ژاپۆن :ھەڵبژاردەی ٩١٧٧ ٧٩
 گۆڵ ١٩ جاریەکەم بۆ  (Australia)ئۆسترالیا: ھەڵبژاردەی ٩١٧٩ ٧١
 گۆڵ ٧٠١ جاریەکەم بۆ  (Qatar)قەتەرھەڵبژاردەی  ٩١٧٥ ٧١
 ٥١٩: کۆی گۆڵەکان ٩١٧٥تا  ٧٥٩١ ٧١

 

 (٩١٧٧ - ٩١١٢ - ٩١١١ - ٧٥٥٩: ساڵی)جار  ٢( Japan)ژاپۆن :ھەڵبژاردەی -٧
 (٧٥١١ - ٧٥١٩ - ٧٥١١: کانیساڵە)جار  ٠( Iran)ئێران: ھەڵبژاردەی -٩
 (٧٥٥١ - ٧٥١١ - ٧٥١٢: ساڵەکانی)جار ٠ (Saudi Arabia)سەعودیا: ھەڵبژاردەی -٠
 (٧٥١١ - ٧٥٩١ساڵەکانی )جار  ٩( South Korea)کووریای باشوور : ھەڵبژاردەی -٢
 ( ٧٥١٢) یەکجار -( Israel)ئیسرائیل: لە ھەڵبژاردەی -٩
 ( ٧٥١١) کجاریە (Kuwait)کووەیت: ھەڵبژاردەی -١
 ( ٩١١١)یەکجار ( Iraq)عێراق :ھەڵبژاردەی -١
 ( ٩١٧٩) یەکجار (Australia)ئۆسترالیا: ھەڵبژاردەی -١
 (  ٩١٧٥)یەکجار  (Qatar)قەتەرھەڵبژاردەی  -٥
 

 ٩١٧٥ - ٧٥٩١( AFC Asian Cup)جامی نەتەوەکانی ئاسیا واڵتی خانەخوێ ٧١

 
  واڵتی خانەخوێ ساڵ ریز

 ٧ ( Hong Kong)ھونکۆنگ ٧٥٩١ ٧
 ٧   (South Korea)کووریا باشوور ٧٥١١ ٩
 ٧ (  Israel)ئیسرائیل ٧٥١٢ ٠
 ٩ (Iran)ئێران ٧٥١١ ٢

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_national_football_team
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 ٧ (Thailand)تایلەند ٧٥١٩ ٩
 ٠ .خانەخوێ واڵتی لوبنان بوو، بەاڵم بەھۆی شەڕی ناوخۆی گوازرایەوە بۆ ئێران (Iran)ئێران ٧٥١١ ١
 ٧ (Kuwait)کووەیت ٧٥١١ ١
 ٧ (Singapore)وورسنگاپ ٧٥١٢ ١
 ٧ (Qatar)قەتەر ٧٥١١ ٥
 ٧ (Japan)ژاپۆن ٧٥٥٩ ٧١
 ٧ (UAE; Arabic)ئیمارات ٧٥٥١ ٧٧
 ٧ (Lebanon)لوبنان ٩١١١ ٧٩
 ٧ (China PR)چینکۆماری  ٩١١٢ ٧٠
 ٧  (Vietnam)ویتنامو  (Thailand)تایلەند (Malaysia)مالیزی (Indonesia)ئیندۆنیزیا ٩١١١ ٧٢
 ٧ (Qatar)قەتەر ٩١٧٧ ٧٩
 ٩ (Australia)ئۆسترالیا ٩١١٩ ٧١
 ٩ (UAE; Arabic)ئیمارات ٩١٧٥ ٧١

  
 ەکەجام پاڵەوانیەتی ٧١باشترین یاریزانان 

 
 واڵت  یاریزان  ساڵ 

    

 (Iran)ئێران ھەڵبژاردەی لە (Ebrahim Ashtiani)ئیبراھیم ئاشتیانی ٧٥١٩ ٩
 (Iran)لە ھەڵبژاردەی ئێران ( Ali Parvin)عەلی پەروین ٧٥١١ ١
٧٥١١ ١   
 (China PR)کۆماری چین: ھەڵبژاردەیلە         Jia Xiuquan    :جیا ژیوکوان  ٧٥١٢ ١
    (South Korea)لە ھەڵبژاردەی کووریای باشوور  کیم جو سۆنگ ٧٥١١ ٥
           (Japan)لە ھەڵبژاردەی ژاپون  (Kazuyoshi Miura) کازۆیۆشی مێۆرا ٧٥٥٩ ٧١
   (Iran)لە ھەڵبژاردەی ئێران  (Khodadad Azizi) خودادادی عەزیزی ٧٥٥١ ٧٧
     (Japan)لە ھەڵبژاردەی ژاپون ( Hiroshi Nanami) ھیروشی نانامی ٩١١١ ٧٩
 (   Japan)لە ھەڵبژاردەی ژاپون  ( Shunsuke Nakamura) شونسوکی ناکامورا ٩١١٢ ٧٠

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Jia_Xiuquan
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 (Iraq)عێراقلە ھەڵبژاردەی  ( Younis Mahmoud)مکمود یونس ٩١١١ ٧٢
 (Japan)لە ھەڵبژاردەی ژاپۆن (Keisuke Honda) کیسوکه ھوندا ٩١٧٧ ٧٩
 (Australia)لە ھەڵبژاردەی ئۆسترالیا ( Massimo Luongo) ۆلوانگ ۆماسیم  ٩١٧٩ ٧١

  ( Qatar)قەتەر ھەڵبژاردەی لە ( Almoez Ali) عەلی ئەلموعیز ٩١٧٥ ٧١
 

 (٩١٧٥ - ٧٥٩١)جامی نەتەوەکانی ئاسیا ٧١گۆڵکاری باشترین 
 

 ەکانژمارەی گۆڵ یاریزان ساڵ ریز
 ڵگۆ ٢  (  Israel)ئیسرائیل Nahum Stelmach ستيلماتچ زان تامۆمیاری ٧٥٩١ ٧
  ڵگۆ ٢ (South Korea) رباشووکووریای ( Cho Yoon-ok)زان چۆیۆن ئۆک یاری  ٧٥١١ ٩
لە ھەڵباژاردەی ئیسارائیل ( Mordechai Spiegler)ریپیگلساخاای ۆمردزان یاری ٧٥١٢ ٠

(Israel) و ئەندر سێنگ(Inder Singh) ندستانلە ھەڵبژاردەی ھی (India ) ڵگۆ ٩  

لە ھەڵبااژاردەی ئێااران ( Homayoun Behzadi) بەھاازادی ھوومااایونزان یاااری ٧٥١١ ٢
(Iran)رومانۆ  و مۆشه(Moshe Romano)سیپیگل  و گێورا(Giora Spiegel )

  (  Israel)یللە ھەڵبژاردەی ئیسرائ

   ڵ گۆ ٢

 ڵگۆ ٩   (Iran)لە ھەڵبژاردەی ئێران( Hossein Kalani)زان حوسێن کەالنی یاری  ٧٥١٩ ٩
 Gholam)غوالم حوسێن مەزلوومی( Nasser Nouraei)ناسر نورانی: زانیاری ٧٥١١ ١

Hossein Mazloumi)لە ھەڵبااااااژاردەی ئێااااااران(Iran)یاااااااریزان حەتکاااااای  و
 (  Kuwait)ڵبژاردەی کووەیت ھە( Fathi Kamel)کامیل

  ڵگۆ ٠

و ( Iran)ھەڵباژاردەی ئێاران لە (Behtash Fariba)حەریباا بەھتاا : زانیااری ٧٥١١ ١
 South)لە ھەڵباااژاردەی کووریاااا باشاااوور( Choi Soon-ho)ساااۆن ھاااۆ  چاااۆی

Korea) 

  ڵگۆ ١

 Nasser)ناسر مکەممەد خانی  (Shahrokh Bayani) شاروی بەیانی: زانیاری ٧٥١٢ ١

Mohammadkhani )لە ھەڵبااژاردەی ئێااران(Iran) ژیوکااوان  و یااارێزان چیااا
(Jia Xiuquan )لە ھەڵبژاردەی کۆماری چین(China PR)  

  ڵگۆ ٠

 South)لە ھەڵباژاردەی کووریاای باشاوور( Lee Tae-Ho)لی تا ھۆ : زانیاری ٧٥١١ ٥

Korea) 
  ڵگۆ ٠

 Saudi)لە ھەڵباژاردەی ساەعودیا( Fahad Al-Bishi)البیشای  حهاد: زانیااری ٧٥٥٩ ٧١

Arabia )  
  ڵگۆ ٠

  ڵگۆ ١   ( Iran)لە ھەڵبژاردەی ئیران( Ali Daei)عەلی دایی : زانیاری ٧٥٥١ ٧٧

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Keisuke_Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Keisuke_Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Keisuke_Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Inder_Singh_(footballer)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Romano
https://en.wikipedia.org/wiki/Choi_Soon-ho
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  ڵگۆ ١ . لە ھەڵبژاردەی کووریای باشوور( Lee Dong-Gook) گوک - ی دونگل: زانیاری ٩١١١ ٧٩
و ( Bahrain)لە ھەڵبااژاردەی بەحاارین( A'ala Hubail)ھوبیاال عااال: زانیاااری ٩١١٢ ٧٠

  (Iran)ئێرانلە ھەڵبژاردەی ( Ali Karimi)یارێزان عەلی کەریمی 
 ڵگۆ ٩

 ،(Iraq)عێاراقلە ھەڵباژاردەی ( Younis Mahmoud)مکماود یاونس: زانیااری ٩١١١ ٧٢
لە ھەڵباااااااژاردەی ( Takahara oNaohir)تاکاھاااااااارا یاااااااارێزان ناااااااائوھیرو

لە ھەڵبااژاردەی ( Yasser Al-Qahtani)القکطااانی  و یاساار (Japan)ژاپااون
 .(Saudi Arabia)سەعودیا

  ڵگۆ ٢

لە ھەڵباااژاردەی کووریاااای باشاااوور ( Koo Ja-cheol) جااااچئول کاااوو: زانیااااری ٩١٧٧ ٧٩
(South Korea)  

 ڵگۆ ٩

 ڵگۆ ۵  (UAE; Arabic)ئیماراتلە ھەڵبژاردەی  (Ali Mabkhout) مبخوت علی :زانیاری ٩١٧٩ ٧١
 ڵگۆ ٥  (Qatar)قەتەرھەڵبژاردەی  لە(   Almoez Ali)عەلی  ئەلموعیز: زانیاری ٩١٧٥ ٧١
    

 
 

 جامی نەتەوەکانی ئاسیا ٧١لە  رزۆرترین واڵتی بەشدا
 

 رادەی بەشداری واڵت ریز
   جار ٧٩ (South Korea)باشوور کووریای ٧

 رجا ٧٢ (Iran)ئێران  ٩  
 جار ٧٢ (China PR)کۆماری چین  ٠
 جار ٧٧ (Saudi Arabia )سەعوودی، عەرەبستانی ٢
 جار ٥    (Kuwait)کووەیت  ٩
 جار ٧١ (Japan)ژاپۆن  ١
 جار ٧١  (Qatar)قەتەر  ١
 جار ٧١ (UAE; Arabic)عەرەبییەکان  یەکگرتووە میرنشینە ١
 جار ٥ (Iraq) عێراق ٥
 جار ١ (Thailand)تایلەند  ٧١
 جار ١ (Uzbekistan)ئوزبەکستان  ٧٧
 جار ١ (Bahrain)بەحرین  ٧٩
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Naohiro_Takahara
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Al-Qahtani
https://en.wikipedia.org/wiki/Almoez_Ali
https://en.wikipedia.org/wiki/Almoez_Ali
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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  جار ٩ (Syria)سووریا  ٧٠
 جار ٢   (Israel)ئیسرائیل  ٧٢
 جار ٢   (Indonesia)ئیندۆنیزیا  ٧٩
 جار ٢   (Oman)عومان  ٧١
 جار ٢ (Jordan)ئوردەن  ٧١
 جار ٠ (Australia)ئۆسترالیا  ٧١
 جار ٠ (North Korea)کووریای باکوور  ٧٥
 جار ٠ (Hong Kong )ھۆنگ کۆنگ  ٩١
 جار ٠ (India)ھیندوستان  ٩٧
 جار ٠ ( Malaysia)مالیزیا ٩٩
 (Turkmenistan)تان تورکەمەنس -( South Vietnam)باشووری ڤیتنام  ٩٠

یەمەن  - (Vietnam)ڤیتنام  - (Palestine)حەلەستین  - (Lebanon)لوبنان 
(Yemen) 

 جار  ٩
 

( Burma)بورما -  (Khmer Republic)کەمبوج (  Singapore)سنگاپوور  ٩٢
 (Bangladesh)بینگالدیش ( Philippines)حلیپین ( Kyrgyzstan)قزعیزستان 
  (South Yemen) باشووری یەمن

 جار ٧

 
 

 کۆتایی نەتەوەکانی جامی ئاسیایاریەکانی  یمێژوو
 

(٩١٧٥ - ٧٥٩١) 
 

 پلەی چوارەم ئەنجام پلەی سێیەم   پلەی دووەم   ئەنجام پاڵەوان خانەخوێ ساڵ
 

 باشووری ویتنام  ٩ - ٩ کۆنگ  ھۆنگ ئیسرائیل  ٧ - ٩ کووریای باشوور کۆنگ ھۆنگ ٧٥٩١
 

 باشووری ویتنام ٠ - ٧ کۆماری چین ئیسرائیل ٠ - ١ کووریای باشوور کووریای باشوور ٧٥١١
 

 کۆنگ گھۆن   ٧ - ١  باشوور کۆریای  ھیندستان   ٩ - ١ ئیسرائیل  ئیسرائیل   ٧٥١٢
 

 چین کۆماری ٧ - ١ ئیسرائیل میانمار ٧ - ٠ ئێران ئێران ٧٥١١
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_national_football_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemen_national_football_team
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1
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 کامبوج  ٠ - ٩ تایلەند باشوور ریایووک  ئێران تایلەند ٧٥١٩
           (٠ - ٩) پەناڵتی) زۆرکراو کاتی ٩ - ٩                         (٧ - ٩)کاتی زۆرکرا                 

 

 عێراق ١ - ٧ چین کۆماری کووەیت ١ - ٧ ئێران ئێران ٧٥١١
 

 باکوور کووریای ١ - ٠ ئێران باشوور کووریای    ١ - ٠ کووەیت کووەیت ٧٥١١
 

 ئێران  ٠ - ٩ کووەیت چین کۆماری ١ - ٩ سەعوودیا سینگاپور ٧٥١٢
 پەناڵتی( ٠ - ٩) ٧ - ٧ زۆرکراو  کاتی                                                         

 

 چین کۆماری ١ - ٠ ئێران باشوور کۆریای ٠ - ٢  سەعوودیا قەتەر ٧٥١١
   پەناڵتی( ١ - ٠)زۆرکراو   کاتی ١ - ١               (٠ - ٢)پەناڵتی ( ١ - ١)  زۆرکراو کاتی         

 

 ئیمارات ٠ - ٢ چین کۆماری اسەعوودی ١ - ٧ ژاپۆن ژاپۆن ٧٥٥٩
      (٠ - ٢)پەناڵتی ( ١ - ١)زۆرکراو   کاتی                                                            

 

 کووەیت ٩ - ٠ ئێران ئیمارات ٩ - ٢ اسەعوودی ئیمارات ٧٥٥١
      (٩ - ٠)پەناڵتی ( ٧ - ٧)زۆرکراو   کاتی         (٩ - ٢)پەناڵتی ( ١ - ١)زۆرکراو   کاتی     
 

 چین کۆماری ١ - ٧ ریای باشوورووک اسەعوودی ١ - ٧ ژاپۆن لوبنان ٩١١١
 

 بەحرەین ٩ - ٢ ئێران چین کۆماری ٧ - ٠ ژاپۆن چین کۆماری ٩١١٢
 

 ئیندۆنیزیا ٩١١١
 یامالیز 
 تایلەند 
 ڤیەتنام 

 ژاپۆن ٩ - ١ باشوور کووریای اسەعوودی ١ - ٧ عێراق

      (٩ - ٠)پەناڵتی ( ١ - ١)زۆرکراو   کاتی                                                             
 

 ئوزبەکستان  ٩ - ٠ باشوور کووریای ئۆسترالیا ١ - ٧ ژاپۆن قەتەر ٩١٧٧
 

 (١ - ٧)زۆرکراو   کاتی                          
 

 عێراق ٩ - ٠ ئیمارات رریای باشووووک ٧ - ٩ ئۆسترالیا ئۆسترالیا ٩١٧٩
 

 ---------- ---------- ژاپۆن ٧ - ٠ قەتەر قەتەر ٩١٧٥

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%88%D8%B1
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 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادە کردنی
 

 زایینی ٩١٧٥حێبریوێری   =ی کوردی  ٩١٧١دانی ڕێبەن

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_-Pb9oaLgAhXKy6QKHZBmCG8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffilipinotimes.net%2Ffeature%2F2018%2F11%2F13%2Fcall-volunteers-47th-uae-national-day-celebrations%2F&psig=AOvVaw3GHBU-sYbjs_4z6hI3pe89&ust=1549376105057162
https://www.farsnews.com/news/13971014000061/60-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

