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თანმიმდევრობით: სახელი და გვარი ქართულად, გვარი სახელობით ბრუნვაში (თუ გვარი არის 
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12 მეკარე ბრედ ჯონსი ჯონს-ი Brad Jones 

13 ნახევარმცველი აარონ მოი4 მოი Aaron Mooy 

14 თავდამსხმელი ჯეიმი მაკლარენი მაკლარენ-ი Jamie Maclaren 

15 ნახევარმცველი მილე იედინაკი იედინაკ-ი Mile Jedinak 

16 მცველი აზიზ ბეჰიჩი ბეჰიჩ-ი Aziz Behich 
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14 მცველი ხავიერ მასკერანო მასკერანო Javier Mascherano 
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19 ნახევარმცველი მუსა დემბელე დემბელე Mousa Dembélé 
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23 მცველი ლეანდერ დენდონეკერი დენდონეკერ-ი Leander Dendoncker 

6 ესპანელი მწვრთნელი 
7 და არა დე ბრუინი 

                                                           



 

ბრაზილია8 

 მწვრთნელი ჩიჩი9 ჩიჩი Tite  

1 მეკარე ალისონ ბეკერი ბეკერ-ი Alisson Becker 
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3 მცველი მირანდა  მირანდა Miranda  
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5 ნახევარმცველი კაზიმირუ  კაზიმირუ Casemiro  

6 მცველი ფილიპე ლუისი ლუის-ი Filipe Luís 

7 თავდამსხმელი დუგლას კოსტა კოსტა Douglas Costa 

8 ნახევარმცველი რენატუ აუგუსტუ აუგუსტუ Renato Augusto 

9 თავდამსხმელი გაბრიელ ჟეზუსი ჟეზუს-ი Gabriel Jesus 

10 თავდამსხმელი ნეიმარი  ნეიმარ-ი Neymar  

11 ნახევარმცველი ფილიპე კოუტინიუ კოუტინიუ Philippe Coutinho 

12 მცველი მარსელუ მარსელუ Marcelo  

13 მცველი მარკინიუსი  მარკინიუს-ი Marquinhos  

14 მცველი დანილუ  დანილუ Danilo  

15 ნახევარმცველი პაულინიუ  პაულინიუ Paulinho  

16 მეკარე კასიუ  კასიუ Cássio  

17 ნახევარმცველი ფერნანდინიუ  ფერნანდინიუ Fernandinho  

18 ნახევარმცველი ფრედი  ფრედ-ი Fred  

19 ნახევარმცველი ვილიანი  ვილიან-ი Willian  

20 თავდამსხმელი რობერტუ ფირმინუ ფირმინუ Roberto Firmino 

21 თავდამსხმელი ტაისონი  ტაისონ-ი Taison  

22 მცველი ფაგნერი  ფაგნერ-ი Fagner  

23 მეკარე ედერსონი  ედერსონ-ი Ederson  

8 პორტუგალიურში სახელის ბოლოში o ხმოვანი გადმოდის „უ“ ხმოვნად. 
9 ბრაზილიურ პორტუგალიურში იკითხება, როგორც „ჩიჩი“. 

                                                           



 

გერმანია 

 მწვრთნელი იოახიმ ლიოვი10 ლიოვ-ი Joachim Löw 

1 მეკარე მანუელ ნოიერი ნოიერ-ი Manuel Neuer 

2 მცველი მარვინ პლატენჰარდტი პლატენჰარდტ-ი Marvin Plattenhardt 

3 მცველი იონას ჰექტორი ჰექტორ-ი Jonas Hector 

4 მცველი მათიას გინტერი გინტერ-ი Matthias Ginter 

5 მცველი მატს ჰუმელსი ჰუმელს-ი Mats Hummels 

6 ნახევარმცველი სამი ხედირა ხედირა Sami Khedira 

7 ნახევარმცველი იულიან დრაქსლერი დრაქსლერ-ი Julian Draxler 

8 ნახევარმცველი ტონი კროოსი კროოს-ი Toni Kroos 

9 თავდამსხმელი ტიმო ვერნერი ვერნერ-ი Timo Werner 

10 ნახევარმცველი მესუთ ოზილი ოზილ-ი Mesut Özil 

11 ნახევარმცველი მარკო როისი როის-ი Marco Reus 

12 მეკარე კევინ ტრაპი ტრაპ-ი Kevin Trapp 

13 თავდამსხმელი თომას მიულერი მიულერ-ი Thomas Müller 

14 ნახევარმცველი ლეონ გორეცკა გორეცკა Leon Goretzka 

15 მცველი ნიკლას ზიულე ზიულე Niklas Süle 

16 მცველი ანტონიო რიუდიგერი რიუდიგერ-ი Antonio Rüdiger 

17 მცველი ჟერომ ბოატენგი ბოატენგ-ი Jérôme Boateng 

18 მცველი იოზუა კიმიხი კიმიხ-ი Joshua Kimmich 

19 ნახევარმცველი სებასტიან რუდი რუდი Sebastian Rudy 

20 ნახევარმცველი იულიან ბრანდტი ბრანდტ-ი Julian Brandt 

21 ნახევარმცველი ილქაი გიუნდოღანი გიუნდოღან-ი İlkay Gündoğan 

22 მეკარე მარკ-ანდრე ტერ შტეგენი ტერ შტეგენ-ი Marc-André ter Stegen 

23 თავდამსხმელი მარიო გომესი გომეს-ი Mario Gómez 

10 გერმანულიდან ö ხმოვანი ქართულში წესით გადმოდის „ე“ ხმოვნად, თუმცა დამკვიდრებულია „ლიოვი“ და არა 
„ლევი“. 

                                                           



 

დანია 

 მწვრთნელი ოგე ჰარეიდე11 ჰარეიდე Åge Hareide 

1 მეკარე კასპერ შმეიხელი შმეიხელ-ი Kasper Schmeichel 

2 ნახევარმცველი მიკაელ კრონ-დელი კრონ-დელი Michael Krohn-Dehli 

3 მცველი იანიკ ვესტერგორი ვესტერგორ-ი Jannik Vestergaard 

4 მცველი ანდრეას ბიელანი ბიელან-ი Andreas Bjelland 

5 მცველი იონას კნუდსენი კნუდსენ-ი Jonas Knudsen 

6 მცველი ანდრეას კრისტენსენი კრისტენსენ-ი Andreas Christensen 

7 ნახევარმცველი ვილიამ კვისტი კვისტ-ი William Kvist 

8 ნახევარმცველი ტომას დილეინი დილეინი Thomas Delaney 

9 თავდამსხმელი ნიკოლაი იერგენსენი იერგენსენ-ი Nicolai Jørgensen 

10 ნახევარმცველი კრისტიან ერიქსენი ერიქსენ-ი Christian Eriksen 

11 თავდამსხმელი მარტინ ბრეითუეიტი ბრეითუეიტ-ი Martin Braithwaite 

12 თავდამსხმელი კასპერ დოლბერგი დოლბერგ-ი Kasper Dolberg 

13 მცველი მათიას იერგენსენი იერგენსენ-ი Mathias  Jørgensen 

14 მცველი ჰენრიკ დალსგორი დალსგორ-ი Henrik Dalsgaard 

15 თავდამსხმელი ვიქტორ ფიშერი ფიშერ-ი Viktor Fischer 

16 მეკარე იონას ლესლი ლესლ-ი Jonas Lössl 

17 მცველი იენს  სტრიუგერ ლარსენი სტრიუგერ ლარსენ-ი Jens  Stryger Larsen 

18 ნახევარმცველი ლუკას ლერაგერ ლერაგერ-ი Lukas Lerager 

19 ნახევარმცველი ლასე შენე შენე Lasse Schöne 

20 თავდამსხმელი იუსუფ იურარი პოულსენი პოულსენ-ი Yussuf Yurary Poulsen 

21 თავდამსხმელი ანდრეას კორნელიუსი კორნელიუს-ი Andreas Cornelius 

22 მეკარე ფრედერიკ რენოვი რენოვ-ი Frederik Rønnow 

23 თავდამსხმელი პიონე სისტო სისტო Pione Sisto 

11 ნორვეგიელი მწვრთნელი 
                                                           



 

ეგვიპტე12 

 მწვრთნელი ხუან ანტონიო პიცი13 პიცი Juan Antonio Pizzi 

1 მეკარე ესამ ელ-ჰადარი ელ-ჰადარი Essam El-Hadary 

2 მცველი ალი გაბრი გაბრ-ი Ali Gabr 

3 მცველი აჰმედ ელ-მოჰამადი ელ-მოჰამადი Ahmed Elmohamady 

4 ნახევარმცველი ომარ გაბერი გაბერ-ი Omar Gaber 

5 ნახევარმცველი სამ მორსი მორსი Sam Morsy 

6 მცველი აჰმედ ჰეგაზი ჰეგაზი Ahmed Hegazi 

7 მცველი აჰმედ ფათჰი ფათჰი Ahmed Fathi 

8 ნახევარმცველი ტარეკ ჰამედი ჰამედ-ი Tarek Hamed 

9 თავდამსხმელი მარვან მოჰსენი მოჰსენ-ი Marwan Mohsen 

10 თავდამსხმელი მოჰამედ სალაჰი სალაჰ-ი Mohamed Salah 

11 ნახევარმცველი ქაჰრაბა ქაჰრაბა Kahraba  

12 მცველი აიმან აშრაფი აშრაფ-ი Ayman Ashraf 

13 მცველი მოჰამედ აბდელ-შაფი აბდელ-შაფი Mohamed Abdel-Shafy 

14 ნახევარმცველი რამადან სობჰი სობჰი Ramadan Sobhi 

15 მცველი მაჰმუდ ჰამდი ჰამდი Mahmoud Hamdy 

16 მეკარე შერიფ ექრამი ექრამი Sherif Ekramy 

17 ნახევარმცველი მოჰამედ ელ-ნენი ელ-ნენი Mohamed Elneny 

18 თავდამსხმელი შიქაბალა შიქაბალა Shikabala  

19 ნახევარმცველი აბდალა საიდი საიდ-ი Abdalla Said 

20 მცველი საად სამირი სამირ-ი Saad Samir 

21 ნახევარმცველი მაჰმუდ ჰასან "ტრეზეგე" ტრეზეგე Mahmoud Hassan 
Trezeguet 

22 ნახევარმცველი ამრ ვარდა ვარდა Amr Warda 

23 მეკარე მოჰამედ ელ-შენავი ელ-შენავი Mohamed El-Shennawy 

12 არაბული ენის ტრანსლიტერაციის დროს „კ“ და „ქ“, ასევე „ტ“ და „თ“ თანხმოვნებს სხვადასხვა შესატყვისი აქვს. 
13 ესპანელი მწვრთნელი 

                                                           



 

ესპანეთი 

 მწვრთნელი ფერნანდო იერო იერო Fernando Hierro 

1 მეკარე დავიდ დე ხეა დე ხეა David de Gea 

2 მცველი დანი კარვახალი კარვახალ-ი Dani Carvajal 

3 მცველი ჟერარ პიკე14 პიკე Gerard Piqué 

4 მცველი ნაჩო  ნაჩო Nacho  

5 ნახევარმცველი სერხიო ბუსკეტსი ბუსკეტს-ი Sergio Busquets 

6 ნახევარმცველი ანდრეს ინიესტა ინიესტა Andrés Iniesta 

7 ნახევარმცველი საული  საულ-ი Saúl  

8 ნახევარმცველი კოკე  კოკე Koke  

9 თავდამსხმელი როდრიგო  როდრიგო Rodrigo  

10 ნახევარმცველი ტიაგუ15 ტიაგუ Thiago  

11 თავდამსხმელი ლუკას ვასკესი ვასკეს-ი Lucas Vázquez 

12 მცველი ალვარო ოდრიოსოლა ოდრიოსოლა Álvaro Odriozola 

13 მეკარე კეპა არისაბალაგა არისაბალაგა Kepa Arrizabalaga 

14 მცველი სესარ ასპილიკუეტა ასპილიკუეტა César Azpilicueta 

15 მცველი სერხიო რამოსი რამოს-ი Sergio Ramos 

16 მცველი ნაჩო მონრეალი მონრეალ-ი Nacho Monreal 

17 თავდამსხმელი იაგო ასპასი ასპას-ი Iago Aspas 

18 მცველი ჟორდი ალბა16 ალბა Jordi Alba 

19 თავდამსხმელი დიეგუ კოსტა17 კოსტა Diego Costa 

20 ნახევარმცველი მარკო ასენსიო ასენსიო Marco Asensio 

21 ნახევარმცველი დავიდ სილვა სილვა David Silva 

22 ნახევარმცველი ისკო  ისკო Isco  

23 მეკარე პეპე რეინა რეინა Pepe Reina 

14 და არა ხერარდ (კატალონიური სახელი) 
15 და არა ტიაგო (ბრაზილიური სახელი) 
16 და არა ხორდი (კატალონიური სახელი) 
17 და არა დიეგო (ბრაზილიური სახელი) 

                                                           



 

იაპონია 

 მწვრთნელი აკირა ნიშინო ნიშინო Akira Nishino 

1 მეკარე ეიჯი კავაშიმა კავაშიმა Eiji Kawashima 

2 მცველი ნაომიჩი უედა უედა Naomichi Ueda 

3 მცველი გენ შოჯი შოჯი Gen Shoji 

4 ნახევარმცველი კეისუკე ჰონდა ჰონდა Keisuke Honda 

5 მცველი იუტო ნაგატომო ნაგატომო Yuto Nagatomo 

6 მცველი ვატარუ ენდო ენდო Wataru Endo 

7 ნახევარმცველი გაკუ შიბასაკი შიბასაკი Gaku Shibasaki 

8 ნახევარმცველი გენკი ჰარაგუჩი ჰარაგუჩი Genki Haraguchi 

9 თავდამსხმელი შინჯი ოკაძაკი ოკაძაკი Shinji Okazaki 

10 ნახევარმცველი შინჯი კაგავა კაგავა Shinji Kagawa 

11 ნახევარმცველი ტაკაში უსამი უსამი Takashi Usami 

12 მეკარე მასააკი ჰიგაშიგუჩი ჰიგაშიგუჩი Masaaki Higashiguchi 

13 თავდამსხმელი იოშინორი მუტო მუტო Yoshinori Mutō 
14 ნახევარმცველი ტაკაში ინუი ინუი Takashi Inui 

15 თავდამსხმელი იუია ოსაკო ოსაკო Yuya Osako 

16 ნახევარმცველი ჰოტარუ იამაგუჩი იამაგუჩი Hotaru Yamaguchi 

17 ნახევარმცველი მაკოტო ჰასებე ჰასებე Makoto Hasebe 

18 ნახევარმცველი რიოტა ოშიმა ოშიმა Ryota Oshima 

19 მცველი ჰიროკი საკაი საკაი Hiroki Sakai 

20 მცველი ტომოაკი მაკინო მაკინო Tomoaki Makino 

21 მცველი გოტოკუ საკაი საკაი Gōtoku Sakai 

22 მცველი მაია იოშიდა იოშიდა Maya Yoshida 

23 მეკარე კოსუკე ნაკამურა ნაკამურა Kosuke Nakamura 



 

ინგლისი 

 მწვრთნელი გარეთ საუთგეიტი საუთგეიტ-ი Gareth Southgate 

1 მეკარე ჯორდან პიკფორდი პიკფორდ-ი Jordan Pickford 

2 მცველი კაილ უოკერი უოკერ-ი Kyle Walker 

3 მცველი დენი როუზი როუზ-ი Danny Rose 

4 ნახევარმცველი ერიკ დაიერი დაიერ-ი Eric Dier 

5 მცველი ჯონ სტოუნზი სტოუნზ-ი John Stones 

6 მცველი ჰარი მაგუაირი მაგუაირ-ი Harry Maguire 

7 ნახევარმცველი ჯესი ლინგარდი ლინგარდ-ი Jesse Lingard 

8 ნახევარმცველი ჯორდან ჰენდერსონი ჰენდერსონ-ი Jordan Henderson 

9 თავდამსხმელი ჰარი კეინი კეინ-ი Harry Kane 

10 თავდამსხმელი რაჰიმ სტერლინგი სტერლინგ-ი Raheem Sterling 

11 თავდამსხმელი ჯეიმი ვარდი ვარდი Jamie Vardy 

12 მცველი კირან ტრიპიერი ტრიპიერ-ი Kieran Trippier 

13 მეკარე ჯეკ ბატლენდი ბატლენდ-ი Jack Butland 

14 თავდამსხმელი დენი უელბეკი უელბეკ-ი Danny Welbeck 

15 მცველი გარი კეიჰილი კეიჰილ-ი Gary Cahill 

16 მცველი ფილ ჯონსი ჯონს-ი Phil Jones 

17 მცველი ფაბიან დელფი დელფ-ი Fabian Delph 

18 მცველი ეშლი იანგი იანგ-ი Ashley Young 

19 თავდამსხმელი მარკუს რეშფორდი რეშფორდ-ი Marcus Rashford 

20 ნახევარმცველი დელე ალი ალი Dele Alli 

21 ნახევარმცველი რუბენ ლოფტუს-ჩიკი ლოფტუს-ჩიკ-ი Ruben Loftus-Cheek 

22 მცველი ტრენტ ალექსანდერ-
არნოლდი 

ალექსანდერ-არნოლდ-ი Trent Alexander-Arnold 

23 მეკარე ნიკ პოუპი პოუპ-ი Nick Pope 



 

ირანი 

 მწვრთნელი კარლუშ კეიროში18 კეიროშ-ი Carlos Queiroz 

1 მეკარე ალი ბეირანვანდი ბეირანვანდ-ი Ali Beiranvand 

2 მცველი მეჰდი თორაბი თორაბი Mehdi Torabi 

3 ნახევარმცველი ეჰსან ჰაჯსაფი ჰაჯსაფი Ehsan Hajsafi 

4 მცველი რუზბე ჩეშმი ჩეშმი Roozbeh Cheshmi 

5 მცველი მილად მოჰამადი მოჰამადი Milad Mohammadi 

6 ნახევარმცველი საიდ ეზათოლაჰი ეზათოლაჰი Saeid Ezatolahi 

7 ნახევარმცველი მასუდ შოჯაი19 შოჯაი Masoud Shojaei 

8 მცველი მორთეზა ფურალიგანჯი ფურალიგანჯი Morteza Pouraliganji 

9 ნახევარმცველი ომიდ ებრაჰიმი ებრაჰიმი Omid Ebrahimi 

10 თავდამსხმელი ქარიმ ანსარიფარდი ანსარიფარდ-ი Karim Ansarifard 

11 ნახევარმცველი ვაჰიდ ამირი ამირი Vahid Amiri 

12 მეკარე რაშიდ მაზაჰერი მაზაჰერი Rashid Mazaheri 

13 მცველი მოჰამად რეზა ხანზადე ხანზადე Mohammad Reza 
Khanzadeh 

14 თავდამსხმელი სამან ყოდოსი ყოდოს-ი Saman Ghoddos 

15 მცველი ფეჟმან მონთაზერი მონთაზერი Pejman Montazeri 

16 თავდამსხმელი რეზა ყუჩანეჟადი ყუჩანეჟად-ი Reza Ghoochannejhad 

17 თავდამსხმელი მეჰდი თარემი თარემი Mehdi Taremi 

18 თავდამსხმელი ალირეზა ჯაჰანბახში ჯაჰანბახშ-ი Alireza Jahanbakhsh 

19 მცველი მაჯიდ ჰოსეინი ჰოსეინი Majid Hosseini 

20 თავდამსხმელი სარდარ აზმუნი აზმუნ-ი Sardar Azmoun 

21 თავდამსხმელი აშქან დეჟაგა დეჟაგა Ashkan Dejagah 

22 მეკარე ამირ აბედზადე აბედზადე Amir Abedzadeh 

23 მცველი რამინ რეზაიანი20 რეზაიან-ი Ramin Rezaeian 

18 პორტუგალიელი მწვრთნელი 
19 და არა შოჯაეი 
20 და არა რეზაეიანი 

                                                           



 

ისლანდია21 

 მწვრთნელი ჰეიმირ ჰატლგრიმსონი ჰატლგრიმსონ-ი Heimir Hallgrímsson 

1 მეკარე ჰანეს ჰატლდოურსონი ჰატლდოურსონ-ი Hannes  Halldórsson 

2 მცველი ბირკირ  საივარსონი საივარსონ-ი Birkir  Sævarsson 

3 ნახევარმცველი სამუელ ფრიდიოუნსონი ფრიდიოუნსონ-ი Samúel Friðjónsson 

4 თავდამსხმელი ალბერტ გიუდმიუნსონი გიუდმიუნსონ-ი Albert Guðmundsson 

5 მცველი სვერირ ინგასონი ინგასონ-ი Sverrir  Ingason 

6 მცველი რაგნარ სიგიურდსონი სიგიურდსონ-ი Ragnar Sigurðsson 

7 ნახევარმცველი იოუჰან  გიუდმიუნსონი გიუდმიუნსონ-ი Jóhann  
Guðmundsson 

8 ნახევარმცველი ბირკირ ბიარტნასონი ბიარტნასონ-ი Birkir Bjarnason 

9 თავდამსხმელი ბიერნ  სიგიურდარსონი სიგიურდარსონ-ი Björn  Sigurðarson 

10 ნახევარმცველი გილფი სიგიურდსონი სიგიურდსონ-ი Gylfi Sigurðsson 

11 თავდამსხმელი ალფრედ ფიტნბოგასონი ფიტნბოგასონ-ი Alfreð Finnbogason 

12 მეკარე ფრედერიკ შრამი შრამ-ი Frederik Schram 

13 მეკარე რუნარ რუნარსონი რუნარსონ-ი Rúnar  Rúnarsson 

14 მცველი კაური აურტნასონი აურტნასონ-ი Kári Árnason 

15 მცველი ჰოულმარ ეიოულფსონი ეიოულფსონ-ი Hólmar  Eyjólfsson 

16 ნახევარმცველი ოულაფიურ  სკულასონი სკულასონ-ი Ólafur  Skúlason 

17 ნახევარმცველი არონ გიუტნარსონი გიუტნარსონ-ი Aron Gunnarsson 

18 მცველი ჰერდიურ მაგნუსონი მაგნუსონ-ი Hörður  Magnússon 

19 ნახევარმცველი რურიკ გისტლასონი გისტლასონ-ი Rúrik Gíslason 

20 ნახევარმცველი ემილ ჰატლფრედსონი ჰატლფრედსონ-ი Emil Hallfreðsson 

21 ნახევარმცველი არტნოურ ტრეისტასონი ტრეისტასონ-ი Arnór  Traustason 

22 თავდამსხმელი იოუნ ბედვარსონი ბედვარსონ-ი Jón  Böðvarsson 

23 მცველი არი სკულასონი სკულასონ-ი Ari  Skúlason 

21 ისლანდიურ ენას აქვს რთული ორთოგრაფია, რომელიც გათვალისწინებულია ისლანდიურ სახელთა 
ტრანსლიტერაციისთვის. 

                                                           



 

კოლუმბია 

 მწვრთნელი ხოსე პეკერმანი22 პეკერმან-ი José Pékerman 

1 მეკარე დავიდ ოსპინა ოსპინა David Ospina 

2 მცველი კრისტიან საპატა საპატა Cristián Zapata 

3 მცველი ოსკარ მურილიო მურილიო Óscar Murillo 

4 მცველი სანტიაგო არიასი არიას-ი Santiago Arias 

5 ნახევარმცველი ვილმარ ბარიოსი ბარიოს-ი Wílmar Barrios 

6 ნახევარმცველი კარლოს სანჩესი სანჩეს-ი Carlos Sánchez 

7 თავდამსხმელი კარლოს ბაკა ბაკა Carlos Bacca 

8 ნახევარმცველი აბელ აგილარი აგილარ-ი Abel Aguilar 

9 თავდამსხმელი რადამელ ფალკაო ფალკაო Radamel Falcao 

10 ნახევარმცველი ხამეს როდრიგესი როდრიგეს-ი James Rodríguez 

11 ნახევარმცველი ხუან კუადრადო კუადრადო Juan Cuadrado 

12 მეკარე კამილო ვარგასი ვარგას-ი Camilo Vargas 

13 მცველი ჯერი მინა მინა Yerry Mina 

14 თავდამსხმელი ლუის მურიელი მურიელ-ი Luis Muriel 

15 ნახევარმცველი მატეუს ურიბე ურიბე Mateus Uribe 

16 ნახევარმცველი ჯეფერსონ ლერმა ლერმა Jefferson Lerma 

17 მცველი ხოან მოხიკა მოხიკა Johan Mojica 

18 მცველი ფრანკ ფაბრა ფაბრა Frank Fabra 

19 თავდამსხმელი მიგელ ბორხა ბორხა Miguel Borja 

20 ნახევარმცველი ხუან კინტერო კინტერო Juan  Quintero 

21 თავდამსხმელი ხოსე ისკიერდო ისკიერდო José Izquierdo 

22 მეკარე ხოსე ფერნანდო 
კუადრადო 

კუადრადო José Fernando 
Cuadrado 

23 მცველი დავინსონ სანჩესი სანჩეს-ი Dávinson Sánchez 

22 არგენტინელი მწვრთნელი 
                                                           



 

კოსტა-რიკა 

 მწვრთნელი ოსკარ რამირესი რამირეს-ი Óscar Ramírez 

1 მეკარე კეილორ ნავასი ნავას-ი Keylor Navas 

2 მცველი ჯონი აკოსტა აკოსტა Johnny Acosta 

3 მცველი ჯანკარლო გონსალესი გონსალეს-ი Giancarlo González 

4 მცველი იან სმითი სმით-ი Ian Smith 

5 ნახევარმცველი სელსო ბორხესი ბორხეს-ი Celso Borges 

6 მცველი ოსკარ დუარტე დუარტე Óscar Duarte 

7 ნახევარმცველი კრისტიან ბოლანიოსი ბოლანიოს-ი Christian Bolaños 

8 მცველი ბრაიან ოვიედო ოვიედო Bryan Oviedo 

9 ნახევარმცველი დანიელ კოლინდრესი კოლინდრეს-ი Daniel Colindres 

10 თავდამსხმელი ბრაიან რუისი რუის-ი Bryan Ruiz 

11 თავდამსხმელი ხოან ვენეგასი ვენეგას-ი Johan Venegas 

12 თავდამსხმელი ჯოელ კემპბელი კემპბელ-ი Joel Campbell 

13 ნახევარმცველი როდნი უოლესი უოლეს-ი Rodney Wallace 

14 ნახევარმცველი რენდალ ასოფეიფა ასოფეიფა Randall Azofeifa 

15 მცველი ფრანსისკო კალვო კალვო Francisco Calvo 

16 მცველი კრისტიან გამბოა გამბოა Cristian Gamboa 

17 ნახევარმცველი ელცინ ტეხედა ტეხედა Yeltsin Tejeda 

18 მეკარე პატრიკ პემბერტონი პემბერტონ-ი Patrick Pemberton 

19 მცველი კენდალ უოსტონი უოსტონ-ი Kendall Waston 

20 ნახევარმცველი დავიდ გუსმანი გუსმან-ი David Guzmán 

21 თავდამსხმელი მარკო ურენია ურენია Marco Ureña 

22 მცველი რონალდ მატარიტა მატარიტა Rónald Matarrita 

23 მეკარე ლეონელ მორეირა მორეირა Leonel Moreira 



 

მაროკო23 

 მწვრთნელი ერვე რენარი24 რენარ-ი Hervé Renard 

1 მეკარე იასინ ბუნუ ბუნუ Yassine Bounou 

2 მცველი აშრაფ ჰაქიმი ჰაქიმი Achraf Hakimi 

3 მცველი ჰამზა მენდილი მენდილ-ი Hamza Mendyl 

4 მცველი მანუელ და კოშტა და კოშტა Manuel da Costa 

5 მცველი მეჰდი25 ბენატია ბენატია Medhi Benatia 

6 მცველი რომენ საისი საის-ი Romain Saïss 

7 ნახევარმცველი ჰაქიმ ზიეში ზიეშ-ი Hakim Ziyech 

8 ნახევარმცველი ქარიმ ელ-აჰმადი ელ-აჰმადი Karim El Ahmadi 

9 თავდამსხმელი აიუბ ელ-ქააბი ელ-ქააბი Ayoub El Kaabi 

10 ნახევარმცველი იუნეს ბელჰანდა ბელჰანდა Younès Belhanda 

11 ნახევარმცველი ფაისალ ფაჯრი ფაჯრ-ი Fayçal Fajr 

12 მეკარე მონირ ელ-ქაჯუი ელ-ქაჯუი Monir El Kajoui 

13 თავდამსხმელი ხალიდ ბუტაიბი ბუტაიბ-ი Khalid Boutaïb 

14 ნახევარმცველი მბარქ ბუსუფა ბუსუფა Mbark Boussoufa 

15 ნახევარმცველი იუსეფ აით ბენასერი აით ბენასერ-ი Youssef Aït Bennasser 

16 ნახევარმცველი ნურედინ ამრაბატი ამრაბატ-ი Noureddine Amrabat 

17 მცველი ნაბილ დირარი დირარ-ი Nabil Dirar 

18 ნახევარმცველი ამინ ჰარითი ჰარით-ი Amine Harit 

19 თავდამსხმელი იუსეფ ენ-ნესირი ენ-ნესირი Youssef En-Nesyri 

20 თავდამსხმელი აზიზ ბუჰადუზი ბუჰადუზ-ი Aziz Bouhaddouz 

21 ნახევარმცველი სოფიან ამრაბატი ამრაბატ-ი Sofyan Amrabat 

22 მეკარე აჰმედ თაგნაუთი თაგნაუთი Ahmed Tagnaouti 

23 ნახევარმცველი მეჰდი კარსელა კარსელა Mehdi Carcela 

23 არაბული ენის ტრანსლიტერაციის დროს „კ“ და „ქ“, ასევე „ტ“ და „თ“ თანხმოვნებს სხვადასხვა შესატყვისი აქვს. 
24 ფრანგი მწვრთნელი 
25 და არა მედჰი 

                                                           



 

მექსიკა 

 მწვრთნელი ხუან კარლოს ოსორიო ოსორიო Juan Carlos Osorio 

1 მეკარე ხოსე კორონა კორონა José Corona 

2 მცველი უგო აიალა აიალა Hugo Ayala 

3 მცველი კარლოს სალსედო სალსედო Carlos Salcedo 

4 მცველი რაფაელ მარკესი მარკეს-ი Rafael Márquez 

5 მცველი დიეგო რეიესი რეიეს-ი Diego Reyes 

6 ნახევარმცველი ჟონათან დუს სანტუსი26 დუს სანტუს-ი Jonathan dos Santos 

7 ნახევარმცველი მიგელ ლაიუნი ლაიუნ-ი Miguel Layún 

8 ნახევარმცველი მარკო ფაბიანი ფაბიან-ი Marco Fabián 

9 თავდამსხმელი რაულ ხიმენესი ხიმენეს-ი Raúl Jiménez 

10 ნახევარმცველი ჯოვანი დუს სანტუსი27 დუს სანტუს-ი Giovani dos Santos 

11 თავდამსხმელი კარლოს ველა ველა Carlos Vela 

12 მეკარე ალფრედო ტალავერა ტალავერა Alfredo Talavera 

13 მეკარე გილიერმო ოჩოა ოჩოა Guillermo Ochoa 

14 თავდამსხმელი ხავიერ ერნანდესი ერნანდეს-ი Javier Hernández 

15 მცველი ექტორ მორენო მორენო Héctor Moreno 

16 მცველი ექტორ ერერა ერერა Héctor Herrera 

17 ნახევარმცველი ხესუს კორონა კორონა Jesús Corona 

18 ნახევარმცველი ანდრეს გვარდადო გვარდადო Andrés Guardado 

19 თავდამსხმელი ორიბე პერალტა პერალტა Oribe Peralta 

20 თავდამსხმელი ხავიერ აკინო აკინო Javier Aquino 

21 მცველი ედსონ ალვარესი ალვარეს-ი Edson Álvarez 

22 თავდამსხმელი ირვინგ ლოსანო ლოსანო Hirving Lozano 

23 მცველი ხესუს გალიარდო გალიარდო Jesús Gallardo 

26 ბრაზილიური სახელი და გვარი 
27 იტალიური სახელი და ბრაზილიური გვარი 

                                                           



 

ნიგერია 

 მწვრთნელი გერნოტ რორი28 რორ-ი Gernot Rohr 

1 მეკარე იკეჩუკვუ ეზენვა ეზენვა Ikechukwu Ezenwa 

2 მცველი ბრაიან იდოვუ იდოვუ Brian Idowu 

3 მცველი ელდერსონ ეჩიეჯილე ეჩიეჯილე Elderson Echiéjilé 

4 ნახევარმცველი ონინიე ნდიდი ნდიდი Oniynye Ndidi 

5 მცველი უილიამ ეკონგი ეკონგ-ი William Ekong 

6 მცველი ლეონ ბალოგუნი ბალოგუნ-ი Leon Balogun 

7 თავდამსხმელი აჰმედ მუსა მუსა Ahmed Musa 

8 ნახევარმცველი ოგენეკარო ეტებო ეტებო Oghenekaro Etebo 

9 თავდამსხმელი ოდიონ იგალო იგალო Odion Ighalo 

10 ნახევარმცველი ჯონ ობი მიკელი ობი მიკელ-ი John Obi Mikel  

11 ნახევარმცველი ვიქტორ მოზესი მოზეს-ი Victor Moses 

12 მცველი შეჰუ აბდულაჰი აბდულაჰი Shehu Abdullahi 

13 თავდამსხმელი სიმეონ ნვანკვო ნვანკვო Simeon Nwankwo 

14 თავდამსხმელი კელეჩი იჰეანაჩო იჰეანაჩო Kelechi Iheanacho 

15 ნახევარმცველი ჯოელ ობი ობი Joel Obi 

16 მეკარე დენიელ აკპეი აკპეი Daniel Akpeyi 

17 ნახევარმცველი ოგენი ონაზი ონაზი Ogenyi Onazi 

18 თავდამსხმელი ალექს ივობი ივობი Alex Iwobi 

19 ნახევარმცველი ჯონ ოგუ ოგუ John Ogu 

20 მცველი ჩიდოზი ავაზიემი ავაზიემ-ი Chidozie Awaziem 

21 მცველი ტაირონ ებუეჰი ებუეჰი Tyronne Ebuehi 

22 მცველი კენეთ ომერუო ომერუო Kenneth Omeruo 

23 მეკარე ფრენსის უზოჰო უზოჰო Francis Uzoho 

28 გერმანელი მწვრთნელი 
                                                           



 

პანამა 

 მწვრთნელი ერნან დარიო გომესი29 გომეს-ი Hernán Darío Gómez 

1 მეკარე ხაიმე პენედო პენედო Jaime Penedo 

2 მცველი მიკაელ მურილიო მურილიო Michael Murillo 

3 მცველი ჰაროლდ კამინგსი კამინგს-ი Harold Cummings 

4 მცველი ფიდელ ესკობარი ესკობარ-ი Fidel Escobar 

5 მცველი რომან ტორესი ტორეს-ი Román Torres 

6 ნახევარმცველი გაბრიელ გომესი გომეს-ი Gabriel Gómez 

7 თავდამსხმელი ბლას პერესი პერეს-ი Blas Pérez 

8 ნახევარმცველი ედგარ ბარსენასი ბარსენას-ი Édgar Bárcenas 

9 თავდამსხმელი გაბრიელ ტორესი ტორეს-ი Gabriel Torres 

10 თავდამსხმელი ისმაელ დიასი დიას-ი Ismael Díaz 

11 ნახევარმცველი არმანდო კუპერი კუპერ-ი Armando Cooper 

12 მეკარე ხოსე კალდერონი კალდერონ-ი José Calderón 

13 მცველი ადოლფო მაჩადო მაჩადო Adolfo Machado 

14 ნახევარმცველი ვალენტინ პიმენტელი პიმენტელ-ი Valentín Pimentel 

15 მცველი ერიკ დევისი დევის-ი Erick Davis 

16 თავდამსხმელი აბდიელ აროიო აროიო Abdiel Arroyo 

17 მცველი ლუის ოვალიე ოვალიე Luis Ovalle 

18 თავდამსხმელი ლუის ტეხადა ტეხადა Luis Tejada 

19 ნახევარმცველი ალბერტო კინტერო კინტერო Alberto Quintero 

20 ნახევარმცველი ანიბალ გოდოი გოდოი Aníbal Godoy 

21 ნახევარმცველი ხოსე ლუის როდრიგესი როდრიგეს-ი José Luis Rodríguez 

22 მეკარე ალექს როდრიგესი როდრიგეს-ი Álex Rodríguez 

23 მცველი ფელიპე ბალოი ბალოი Felipe Baloy 

29 კოლუმბიელი მწვრთნელი 
                                                           



 

პერუ 

 მწვრთნელი რიკარდო გარეკა30 გარეკა Ricardo Gareca 

1 მეკარე პედრო გალიესე გალიესე Pedro Gallese 

2 მცველი ალბერტო როდრიგესი როდრიგეს-ი Alberto Rodríguez 

3 მცველი ალდო კორსო კორსო Aldo Corzo 

4 მცველი ანდერსონ სანტამარია სანტამარია Anderson Santamaría 

5 მცველი მიგელ არაუხო არაუხო Miguel Araujo 

6 მცველი მიგელ ტრაუკო ტრაუკო Miguel Trauco 

7 ნახევარმცველი პაოლო ურტადო ურტადო Paolo Hurtado 

8 ნახევარმცველი კრისტიან კუევა კუევა Christian Cueva 

9 თავდამსხმელი პაოლო გერერო გერერო Paolo Guerrero 

10 თავდამსხმელი ჯეფერსონ ფარფანი ფარფან-ი Jefferson Farfán 

11 თავდამსხმელი რაულ რუიდიასი რუიდიას-ი Raúl Ruidíaz 

12 მეკარე კარლოს კასედა კასედა Carlos Cáceda 

13 ნახევარმცველი რენატო ტაპია ტაპია Renato Tapia 

14 თავდამსხმელი ანდი პოლო პოლო Andy Polo 

15 მცველი კრისტიან რამოსი რამოს-ი Christian Ramos 

16 ნახევარმცველი ვილდერ კარტახენა კარტახენა Wilder Cartagena 

17 მცველი ლუის ადვინკულა ადვინკულა Luis Advíncula 

18 თავდამსხმელი ანდრე კარილიო კარილიო André Carrillo 

19 ნახევარმცველი იოშიმარ იოტუნი იოტუნ-ი Yoshimar Yotún 

20 თავდამსხმელი ედისონ ფლორესი ფლორეს-ი Edison Flores 

21 მეკარე ხოსე კარვალიო კარვალიო José Carvallo 

22 მცველი ნილსონ ლოიოლა ლოიოლა Nilson Loyola 

23 ნახევარმცველი პედრო აკინო აკინო Pedro Aquino 

30 არგენტინელი მწვრთნელი 
                                                           



 

პოლონეთი 

 მწვრთნელი ადამ ნავალკა ნავალკა Adam Nawałka 

1 მეკარე ვოიცეხ შჩენსნი შჩენსნი Wojciech Szczęsny 

2 მცველი მიხალ პაზდანი პაზდან-ი Michał Pazdan 

3 მცველი არტურ იენჯეიჩიკი იენჯეიჩიკ-ი Artur Jędrzejczyk 

4 მცველი ტიაგუ ჩონეკი31 ჩონეკ-ი Thiago Cionek 

5 მცველი იან ბედნარეკი ბედნარეკ-ი Jan Bednarek 

6 ნახევარმცველი იაცეკ გურალსკი გურალსკი Jacek Góralski 

7 თავდამსხმელი არკადიუშ მილიკი მილიკ-ი Arkadiusz Milik 

8 ნახევარმცველი კაროლ ლინეტი ლინეტი Karol Linetty 

9 თავდამსხმელი რობერტ ლევანდოვსკი ლევანდოვსკი Robert Lewandowski 

10 ნახევარმცველი გჟეგოჟ კრიხოვიაკი კრიხოვიაკ-ი Grzegorz Krychowiak 

11 ნახევარმცველი კამილ გროსიცკი გროსიცკი Kamil Grosicki 

12 მეკარე ბარტოშ ბიალკოვსკი ბიალკოვსკი Bartosz Białkowski 

13 ნახევარმცველი მაცეი რიბუსი რიბუს-ი Maciej Rybus 

14 თავდამსხმელი ლუკაშ ტეოდორჩიკი ტეოდორჩიკ-ი Łukasz Teodorczyk 

15 მცველი კამილ გლიკი გლიკ-ი Kamil Glik 

16 ნახევარმცველი იაკუბ ბლაშჩიკოვსკი ბლაშჩიკოვსკი Jakub Błaszczykowski 

17 ნახევარმცველი სლავომირ პეშკო პეშკო Sławomir Peszko 

18 მცველი ბარტოშ ბერეშინსკი ბერეშინსკი Bartosz Bereszyński 

19 ნახევარმცველი პიოტრ ჟელინსკი ჟელინსკი Piotr Zieliński 

20 მცველი ლუკაშ პიშჩეკი პიშჩეკ-ი Łukasz Piszczek 

21 ნახევარმცველი რაფალ კურზავა კურზავა Rafał Kurzawa 

22 მეკარე ლუკაშ ფაბიანსკი ფაბიანსკი Łukasz Fabiański 

23 თავდამსხმელი დავიდ კოვნაცკი კოვნაცკი Dawid Kownacki 

31 ბრაზილიური სახელი 
                                                           



 

პორტუგალია32 

 მწვრთნელი ფერნანდუ სანტუში სანტუშ-ი Fernando Santos 

1 მეკარე რუი პატრისიუ პატრისიუ Rui Patrício 

2 მცველი ბრუნუ ალვეში ალვეშ-ი Bruno Alves 

3 მცველი პეპე  პეპე Pepe  

4 ნახევარმცველი მანუელ ფერნანდეში ფერნანდეშ-ი Manuel Fernandes 

5 მცველი რაფაელ გერეირუ გერეირუ Raphael Guerreiro 

6 მცველი ჟოზე ფონტე ფონტე José Fonte 

7 თავდამსხმელი კრიშტიანუ რონალდუ რონალდუ Cristiano Ronaldo 

8 ნახევარმცველი ჟუან მოუტინიუ მოუტინიუ João Moutinho 

9 თავდამსხმელი ანდრე სილვა სილვა André Silva 

10 ნახევარმცველი ჟუან მარიუ მარიუ João Mário 

11 თავდამსხმელი ბერნარდუ სილვა სილვა Bernardo Silva 

12 მეკარე ანთონი ლოპეში ლოპეშ-ი Anthony Lopes 

13 მცველი რუბენ დიაში დიაშ-ი Rúben Dias 

14 ნახევარმცველი ვილიამ კარვალიუ კარვალიუ William Carvalho 

15 მცველი რიკარდუ პერეირა პერეირა Ricardo Pereira 

16 ნახევარმცველი ბრუნუ ფერნანდეში ფერნანდეშ-ი Bruno Fernandes 

17 თავდამსხმელი გონსალო გედეში გედეშ-ი Gonçalo Guedes 

18 თავდამსხმელი ჟელსონ მარტინში მარტინშ-ი Gelson Martins 

19 მცველი მარიუ რუი რუი Mário Rui 

20 თავდამსხმელი რიკარდუ კვარეჟმა კვარეჟმა Ricardo Quaresma 

21 მცველი სედრიკ სუარეში სუარეშ-ი Cédric Soares 

22 მეკარე ბეტუ  ბეტუ Beto  

23 ნახევარმცველი ადრიენ სილვა სილვა Adrien Silva 

32 პორტუგალიურში სახელის ბოლოში o ხმოვანი გადმოდის „უ“ ხმოვნად. 

                                                           



 

რუსეთი 

 მწვრთნელი სტანისლავ ჩერჩესოვი ჩერჩესოვ-ი Stanislav Cherchesov 

1 მეკარე იგორ აკინფეევი აკინფეევ-ი Igor Akinfeev 

2 მცველი მარიუ ფერნანდესი33 ფერნანდეს-ი Mario Fernandes 

3 მცველი ილია კუტეპოვი კუტეპოვ-ი Ilya Kutepov 

4 მცველი სერგეი იგნაშევიჩი იგნაშევიჩ-ი Sergey Ignashevich 

5 მცველი ანდრეი სემიონოვი სემიონოვ-ი Andrey Semenov 

6 ნახევარმცველი დენის ჩერიშევი ჩერიშევ-ი Denis Cheryshev 

7 ნახევარმცველი დალერ კუზიაევი კუზიაევ-ი Daler Kuzyaev 

8 ნახევარმცველი იური გაზინსკი გაზინსკი Yury Gazinsky 

9 ნახევარმცველი ალან ძაგოევი ძაგოევ-ი Alan Dzagoev 

10 თავდამსხმელი ფიოდორ სმოლოვი სმოლოვ-ი Fyodor Smolov 

11 ნახევარმცველი რომან ზობნინი ზობნინ-ი Roman Zobnin 

12 მეკარე ანდრეი ლუნიოვი ლუნიოვ-ი Andrey Lunev 

13 მცველი ფიოდორ კუდრიაშოვი კუდრიაშოვ-ი Fyodor Kudryashov 

14 მცველი ვლადიმირ გრანატი გრანატ-ი Vladimir Granat 

15 ნახევარმცველი ალექსეი მირანჩუკი მირანჩუკ-ი Aleksey Miranchuk 

16 ნახევარმცველი ანტონ მირანჩუკი მირანჩუკ-ი Anton Miranchuk 

17 ნახევარმცველი ალექსანდრ გოლოვინი გოლოვინ-ი Aleksandr Golovin 

18 ნახევარმცველი იური ჟირკოვი ჟირკოვ-ი Yury Zhirkov 

19 ნახევარმცველი ალექსანდრ სამედოვი სამედოვ-ი Aleksandr Samedov 

20 მეკარე ვლადიმირ გაბულოვი გაბულოვ-ი Vladimir Gabulov 

21 ნახევარმცველი ალექსანდრ ეროხინი ეროხინ-ი Aleksandr Erokhin 

22 თავდამსხმელი არტემ ძიუბა ძიუბა Artem Dzyuba 

23 მცველი იგორ სმოლნიკოვი სმოლნიკოვ-ი Igor Smolnikov 

33 ბრაზილიური სახელი და გვარი 
                                                           



 

სამხრეთი კორეა34 

 მწვრთნელი ტე-იონგ შინი შინ-ი Tae-yong Shin 

1 მეკარე სუნგ-გიუ კიმი კიმ-ი Seung-gyu Kim 

2 მცველი იონგ ლი ლი Yong Lee 

3 მცველი სუნგ-ჰიონ ჩონგი ჩონგ-ი Seung-hyun Jung 

4 მცველი ბან-სუკ ო ო Ban-suk Oh 

5 მცველი იონგ-სონ იუნი იუნ-ი Young-sun Yun 

6 მცველი ჩუ-ჰო პაკი პაკ-ი Joo-ho Park 

7 თავდამსხმელი ჰუნგ-მინ სონი სონ-ი Heung-min Son 

8 ნახევარმცველი სე-ჯონგ ჩუ ჩუ Se-jong Ju 

9 თავდამსხმელი შინ-ვუკ კიმი კიმ-ი Shin-wook Kim 

10 ნახევარმცველი სუნგ-ვუ ლი ლი Seung-woo Lee 

11 თავდამსხმელი ჰი-ჩან ჰვანგი ჰვანგ-ი Hee-chan Hwang 

12 მცველი მინ-ვუ კიმი კიმ-ი Min-woo Kim 

13 ნახევარმცველი ჯა-ჩოლ კუ კუ Ja-cheol Koo 

14 მცველი ჩოლ ჰონგი ჰონგ-ი Chul Hong 

15 ნახევარმცველი ვუ-იონგ ჩონგი ჩონგ-ი Woo-young Jung 

16 ნახევარმცველი სონგ-იონგ კი კი Sung-yueng Ki 

17 ნახევარმცველი ჯე-სონგ ლი ლი Jae-sung Lee 

18 ნახევარმცველი სონ-მინ მუნი მუნ-ი Seon-min Moon 

19 მცველი იონგ-გვონ კიმი კიმ-ი Young-gwon Kim 

20 მცველი ჰიონ-სუ ჩანგი ჩანგ-ი Hyun-soo Jang 

21 მეკარე ჯინ-ჰიონ კიმი კიმ-ი Jin-hyeon Kim 

22 მცველი იო-ჰან გო გო Yo-han Go 

23 მეკარე ჰიონ-ვუ ჩო ჩო Hyun-woo Cho 

34 კორეულში ჯერ გვარი ითქმის და შემდეგ სახელი. აქ დალაგებულია სახელისა და გვარის მიმდევრობით. 

                                                           



 

საუდის არაბეთი35 

 მწვრთნელი ექტორ რაულ კუპერი36 კუპერ-ი Héctor Raúl Cúper 

1 მეკარე აბდულაჰ ალ-მუაიუფი ალ-მუაიუფ-ი Abdullah Almuayouf 

2 მცველი მანსურ ალ-ჰარბი ალ-ჰარბი Mansoor Alharbi 

3 მცველი ოსამა ჰავსავი ჰავსავი Osama Hawsawi 

4 მცველი ალი ალ-ბულაიჰი ალ-ბულაიჰი Ali Albulaihi 

5 მცველი ომარ ოსმანი ოსმან-ი Omar Othman 

6 მცველი მოჰამედ ალ-ბურაიქი ალ-ბურაიქ-ი Mohammed Alburayk 

7 ნახევარმცველი სალმან ალ-ფარაჯი ალ-ფარაჯ-ი Salman Alfaraj 

8 ნახევარმცველი იაჰია ალ-შეჰრი ალ-შეჰრი Yahya Alshehri 

9 ნახევარმცველი ჰათან ბაჰბირი ბაჰბირ-ი Hattan Bahbir 

10 თავდამსხმელი მოჰამად ალ-საჰლავი ალ-საჰლავი Mohammad Alsahlawi 

11 ნახევარმცველი აბდულმალექ ალ-ხაიბრი ალ-ხაიბრი Abdulmalek Alkhaibri 

12 ნახევარმცველი მოჰამედ ქანო ქანო Mohamed Kanno 

13 მცველი იასირ ალ-შაჰრანი ალ-შაჰრანი Yasir Alshahrani 

14 ნახევარმცველი აბდულაჰ ოტაიფი ოტაიფ-ი Abdullah Otayf 

15 ნახევარმცველი აბდულაჰ ალ-ხაიბარი ალ-ხაიბარი Abdullah Alkhaibari 

16 ნახევარმცველი ჰუსაინ ალ-მოკაჰვი ალ-მოკაჰვი Housain Almoqahwi 

17 ნახევარმცველი თაისირ ალ-ჯასიმი ალ-ჯასიმ-ი Taiseer Aljassim 

18 ნახევარმცველი სალემ ალ-დავსარი ალ-დავსარი Salem Aldawsari 

19 თავდამსხმელი ფაჰად ალ-მუვალადი ალ-მუვალად-ი Fahad Almuwallad 

20 თავდამსხმელი მუჰანად ასირი ასირი Muhannad Asiri 

21 მეკარე იასერ ალ-მოსაილემი ალ-მოსაილემ-ი Yasser Almosailem 

22 მეკარე მოჰამედ ალ-ოვაისი ალ-ოვაის-ი Mohammed Alowais 

23 მცველი მოთაზ ჰავსავი ჰავსავი Motaz Hawsawi 

35 არაბული ენის ტრანსლიტერაციის დროს „კ“ და „ქ“, ასევე „ტ“ და „თ“ თანხმოვნებს სხვადასხვა შესატყვისი აქვს. 
36 არგენტინელი მწვრთნელი 

                                                           



 

საფრანგეთი 

 მწვრთნელი დიდიე დეშამი დეშამ-ი Didier Deschamps 

1 მეკარე იუგო ლორისი ლორის-ი Hugo Lloris 

2 მცველი ბენჟამენ პავარი პავარ-ი Benjamin Pavard 

3 მცველი პრესნელ კიმპემბე კიმპემბე Presnel Kimpembe 

4 მცველი რაფაელ ვარანი ვარან-ი Raphaël Varane 

5 მცველი სამუელ უმტიტი უმტიტი Samuel Umtiti 

6 ნახევარმცველი პოლ პოგბა პოგბა Paul Pogba 

7 თავდამსხმელი ანტუან გრიზმანი გრიზმან-ი Antoine Griezmann 

8 თავდამსხმელი ტომას ლემარი ლემარ-ი Thomas Lemar 

9 თავდამსხმელი ოლივიე ჟირუ ჟირუ Olivier Giroud 

10 თავდამსხმელი კილიან მბაპე მბაპე Kylian Mbappé 

11 თავდამსხმელი უსმან დემბელე დემბელე Ousmane Dembélé 

12 ნახევარმცველი კორენტენ ტოლისო ტოლისო Corentin Tolisso 

13 ნახევარმცველი ნგოლო კანტე კანტე NGolo Kanté 

14 ნახევარმცველი ბლეზ მატიუიდი მატიუიდი Blaise Matuidi 

15 ნახევარმცველი სტივენ ნზონზი ნზონზი Steven Nzonzi 

16 მეკარე სტივ მანდანდა მანდანდა Steve Mandanda 

17 მცველი ადილ რამი რამი Adil Rami 

18 თავდამსხმელი ნაბილ ფეკირი ფეკირ-ი Nabil Fekir 

19 მცველი ჯიბრილ სიდიბე სიდიბე Djibril Sidibé 

20 თავდამსხმელი ფლორიან ტოვენი ტოვენ-ი Florian Thauvin 

21 მცველი ლუკას ერნანდესი ერნანდეს-ი Lucas Hernández 

22 მცველი ბენჟამენ მენდი მენდი Benjamin Mendy 

23 მეკარე ალფონს არეოლა არეოლა Alphonse Areola 



 

სენეგალი 

 მწვრთნელი ალიუ სისე სისე Aliou Cissé 

1 მეკარე აბდულაიე დიალო დიალო Abdoulaye Diallo 

2 მცველი სალიუ სისი სის-ი Saliou Ciss 

3 მცველი კალიდუ კულიბალი კულიბალი Kalidou Koulibaly 

4 მცველი კარა მბოჯი მბოჯი Kara Mbodji 

5 ნახევარმცველი იდრისა განა გეიე გეიე Idrissa Gana Gueye 

6 მცველი სალიფ სანე სანე Salif Sané 

7 თავდამსხმელი მუსა სოვი სოვ-ი Moussa Sow 

8 ნახევარმცველი შეიხუ კუიატე კუიატე Cheikhou Kouyaté 

9 თავდამსხმელი მამე დიუფი დიუფ-ი Mame Diouf 

10 თავდამსხმელი სადიო მანე მანე Sadio Mané 

11 ნახევარმცველი შეიხ ნდოიე ნდოიე Cheikh Ndoye 

12 მცველი იუსუფ საბალი საბალი Youssouf Sabaly 

13 ნახევარმცველი ალფრედ ნდიაიე ნდიაიე Alfred Ndiaye 

14 თავდამსხმელი მუსა კონატე კონატე Moussa Konaté 

15 თავდამსხმელი დიაფრა სახო სახო Diafra Sakho 

16 მეკარე ხადიმ ნდიაიე ნდიაიე Khadim Ndiaye 

17 ნახევარმცველი პაპე ალიუნ ნდიაიე ნდიაიე Pape Alioune Ndiaye 

18 თავდამსხმელი ისმაილა სარი სარ-ი Ismaïla Sarr 

19 თავდამსხმელი მბაიე ნიანგი ნიანგ-ი Mbaye Niang 

20 თავდამსხმელი კეიტა ბალდე ბალდე Keita Baldé 

21 მცველი ლამინ გასამა გასამა Lamine Gassama 

22 მცველი მუსა ვაგე ვაგე Moussa Wagué 

23 მეკარე ალფრედ გომისი გომის-ი Alfred Gomis 



 

სერბეთი 

 მწვრთნელი მლადენ კრსტაიჩი კრსტაიჩ-ი Mladen Krstajić 
1 მეკარე ვლადიმირ სტოიკოვიჩი სტოიკოვიჩ-ი Vladimir Stojković 
2 მცველი ანტონიო რუკავინა რუკავინა Antonio Rukavina 

3 მცველი დუშკო ტოშიჩი ტოშიჩ-ი Duško Tošić 
4 ნახევარმცველი ლუკა მილივოიევიჩი მილივოიევიჩ-ი Luka Milivojević 
5 მცველი უროშ სპაიჩი სპაიჩ-ი Uroš Spajić 
6 მცველი ბრანისლავ ივანოვიჩი ივანოვიჩ-ი Branislav Ivanović 
7 ნახევარმცველი ანდრია ჟივკოვიჩი ჟივკოვიჩ-ი Andrija Živković 
8 თავდამსხმელი ალექსანდარ პრიოვიჩი პრიოვიჩ-ი Aleksandar Prijović 
9 თავდამსხმელი ალექსანდარ მიტროვიჩი მიტროვიჩ-ი Aleksandar Mitrović 
10 ნახევარმცველი დუშან ტადიჩი ტადიჩ-ი Dušan Tadić 
11 მცველი ალექსანდარ კოლაროვი კოლაროვ-ი Aleksandar Kolarov 

12 მეკარე პრედრაგ რაიკოვიჩი რაიკოვიჩ-ი Predrag Rajković 
13 მცველი მილოშ ველკოვიჩი ველკოვიჩ-ი Miloš Veljković 
14 მცველი მილან როდიჩი როდიჩ-ი Milan Rodić 
15 მცველი ნიკოლა მილენკოვიჩი მილენკოვიჩ-ი Nikola Milenković 
16 ნახევარმცველი მარკო გრუიჩი გრუიჩ-ი Marko Grujić 
17 ნახევარმცველი ფილიპ კოსტიჩი კოსტიჩ-ი Filip Kostić 
18 ნახევარმცველი ნემანია რადონიჩი რადონიჩ-ი Nemanja Radonjić 
19 თავდამსხმელი ლუკა იოვიჩი იოვიჩ-ი Luka Jović 
20 ნახევარმცველი სერგეი მილინკოვიჩ-სავიჩი მილინკოვიჩ-სავიჩ-ი Sergej Milinković-Savić 
21 ნახევარმცველი ნემანია მატიჩი მატიჩ-ი Nemanja Matić 
22 ნახევარმცველი ადემ ლაიჩი ლაიჩ-ი Adem Ljajić 
23 მეკარე მარკო დმიტროვიჩი დმიტროვიჩ-ი Marko Dmitrović 



 

ტუნისი37 

 მწვრთნელი ნაბილ მაალული მაალულ-ი Nabil Maâloul 

1 მეკარე ფარუკ ბენ მუსტაფა ბენ მუსტაფა Farouk Ben Mustapha 

2 მცველი სიამ ბენ იუსეფი ბენ იუსეფ-ი Syam Ben Youssef 

3 მცველი იოჰან ბენ ალუან-ი ბენ ალუან-ი Yohan Ben Alouane 

4 მცველი იასინ მერიაჰი მერიაჰ-ი Yassine Meriah 

5 მცველი უსამა ჰადადი ჰადადი Oussama Haddadi 

6 მცველი რამი ბედუი ბედუი Rami Bedoui 

7 თავდამსხმელი საიფედინ ხავი ხავი Saîfeddine Khaoui 

8 თავდამსხმელი ფახრედინ ბენ იუსეფი ბენ იუსეფ-ი Fakhreddine Ben 
Youssef 

9 ნახევარმცველი ანის ბადრი ბადრი Anice Badri 

10 თავდამსხმელი ვაჰბი ხაზრი ხაზრი Wahbi Khazri 

11 მცველი დილან ბრონი ბრონ-ი Dylan Bronn 

12 მცველი ალი მაალული მაალულ-ი Ali Maâloul 

13 ნახევარმცველი ფერჯანი სასი სასი Ferjani Sassi 

14 ნახევარმცველი მოჰამედ  ბენ ამორი ბენ ამორ-ი Mohamed  Ben Amor 

15 თავდამსხმელი აჰმედ ხალილი ხალილ-ი Ahmed Khalil 

16 მეკარე აიმენ მასლუსი მასლუსი Aymen Mathlouthi 

17 ნახევარმცველი ელიეს სხირი სხირი Ellyes Skhiri 

18 თავდამსხმელი ბასემ სრარფი სრარფი Bassem Srarfi 

19 თავდამსხმელი საბერ ხალიფა ხალიფა Saber Khalifa 

20 თავდამსხმელი ღაილენ შაალალი შაალალი Ghailene Chaalali 

21 მცველი ჰამდი ნაგეზი ნაგეზ-ი Hamdi Nagguez 

22 მეკარე მუეზ ჰასენი ჰასენ-ი Mouez Hassen 

23 ნახევარმცველი ნაიმ სლითი სლითი Naïm Sliti 

37 არაბული ენის ტრანსლიტერაციის დროს „კ“ და „ქ“, ასევე „ტ“ და „თ“ თანხმოვნებს სხვადასხვა შესატყვისი აქვს. 

                                                           



 

ურუგვაი 

 მწვრთნელი ოსკარ ვაშინგტონ ტაბარესი ტაბარეს-ი Óscar Washington 
Tabárez 

1 მეკარე ფერნანდო მუსლერა მუსლერა Fernando Muslera 

2 მცველი ხოსე მარია ხიმენესი ხიმენეს-ი José María Giménez 

3 მცველი დიეგო გოდინი გოდინ-ი Diego Godín 

4 მცველი გილიერმო ვარელა ვარელა Guillermo Varela 

5 ნახევარმცველი კარლოს სანჩესი სანჩეს-ი Carlos Sánchez 

6 ნახევარმცველი როდრიგო ბენტანკური ბენტანკურ-ი Rodrigo Bentancur 

7 ნახევარმცველი კრისტიან როდრიგესი როდრიგეს-ი Cristian Rodríguez 

8 ნახევარმცველი ნაიტან ნანდესი ნანდეს-ი Nahitan Nández 

9 თავდამსხმელი ლუის სუარესი სუარეს-ი Luis Suárez 

10 თავდამსხმელი ხიორხიან დე არასკაეტა დე არასკაეტა Giorgian De Arrascaeta 

11 თავდამსხმელი კრისტიან სტუანი სტუანი Cristhian Stuani 

12 მეკარე მარტინ კამპანია კამპანია Martín Campaña 

13 მცველი გასტონ სილვა სილვა Gastón Silva 

14 ნახევარმცველი ლუკას ტორეირა ტორეირა Lucas Torreira 

15 ნახევარმცველი მატიას ვესინო ვესინო Matías Vecino 

16 მცველი მაქსი პერეირა პერეირა Maxi Pereira 

17 ნახევარმცველი დიეგო ლაქსალტი ლაქსალტ-ი Diego Laxalt 

18 თავდამსხმელი მაქსი გომესი გომეს-ი Maxi Gómez 

19 მცველი სებასტიან კოატესი კოატეს-ი Sebastián Coates 

20 ნახევარმცველი ჯონათან ურეტავისკაია ურეტავისკაია Jonathan Urretaviscaya 

21 თავდამსხმელი ედინსონ კავანი კავანი Edinson Cavani 

22 მცველი მარტინ კასერესი კასერეს-ი Martín Cáceres 

23 მეკარე მარტინ სილვა სილვა Martín Silva 



 

შვედეთი 

 მწვრთნელი იანე ანდერსონი ანდერსონ-ი Janne Andersson 

1 მეკარე რობინ ოლსენი ოლსენ-ი Robin Olsen 

2 მცველი მიკაელ ლუსტიგი ლუსტიგ-ი Mikael Lustig 

3 მცველი ვიქტორ ლინდელეფი ლინდელეფ-ი Victor Lindelöf 

4 მცველი ანდრეას გრანკვისტი გრანკვისტ-ი Andreas Granqvist  

5 მცველი მარტინ ოლსონი ოლსონ-ი Martin Olsson 

6 მცველი ლუდვიგ აუგუსტინსონი აუგუსტინსონ-ი Ludwig Augustinsson 

7 ნახევარმცველი სებასტიან ლარსონი ლარსონ-ი Sebastian Larsson 

8 ნახევარმცველი ალბინ ეკდალი ეკდალ-ი Albin Ekdal 

9 თავდამსხმელი მარკუს ბერგი ბერგ-ი Marcus Berg 

10 ნახევარმცველი ემილ ფორსბერგი ფორსბერგ-ი Emil Forsberg 

11 თავდამსხმელი იონ გვიდეტი გვიდეტი John Guidetti 

12 მეკარე კარლ-იოჰან იონსონი იონსონ-ი Karl-Johan Johnsson 

13 ნახევარმცველი გუსტავ სვენსონი სვენსონ-ი Gustav Svensson 

14 მცველი ფილიპ ჰელანდერი ჰელანდერ-ი Filip Helander 

15 ნახევარმცველი ოსკარ ჰილიერმარკი ჰილიემარკ-ი Oscar Hiljemark 

16 მცველი ემილ კრაფთი კრაფთ-ი Emil Krafth 

17 ნახევარმცველი ვიქტორ კლაესონი კლაესონ-ი Viktor Claesson 

18 მცველი პონტუს იანსონი იანსონ-ი Pontus Jansson 

19 ნახევარმცველი მარკუს როდენი როდენ-ი Marcus Rohdén 

20 თავდამსხმელი ოლა ტოივონენი ტოივონენ-ი Ola Toivonen 

21 ნახევარმცველი ჯიმი დურმაზი დურმაზ-ი Jimmy Durmaz 

22 თავდამსხმელი ისააკ კისე თელინი კისე თელინ-ი Isaac Kiese Thelin 

23 მეკარე კრისტოფერ 
ნურდფელდტი38 

ნურდფელდტ-ი Kristoffer Nordfeldt 

38 და არა ნორდფელდტი 
                                                           



 

შვეიცარია 

 მწვრთნელი ვლადიმირ პეტკოვიჩი39 პეტკოვიჩ-ი Vladimir Petković 
1 მეკარე იან ზომერი ზომერ-ი Yann Sommer 

2 მცველი შტეფან ლიხტშტაინერი ლიხტშტაინერ-ი Stephan Lichtsteiner 

3 მცველი ფრანსუა მუბანჯე მუბანჯე François Moubandje 

4 მცველი ნიკო ელვედი ელვედი Nico Elvedi 

5 მცველი მანუელ აკანჟი აკანჟი Manuel Akanji 

6 მცველი მიხაელ ლანგი ლანგ-ი Michael Lang 

7 თავდამსხმელი ბრეელ ემბოლო ემბოლო Breel Embolo 

8 ნახევარმცველი რემო ფროილერი ფროილერ-ი Remo Freuler 

9 თავდამსხმელი ჰარის სეფეროვიჩი სეფეროვიჩ-ი Haris Seferović 
10 ნახევარმცველი გრანიტ ჯაკა40 ჯაკა Granit Xhaka 

11 ნახევარმცველი ვალონ ბეჰრამი ბეჰრამი Valon Behrami 

12 მეკარე ივონ მვოგო მვოგო Yvon Mvogo 

13 მცველი რიკარდო როდრიგესი როდრიგეს-ი Ricardo Rodríguez 

14 ნახევარმცველი სტივენ ცუბერი ცუბერ-ი Steven Zuber 

15 ნახევარმცველი ბლერიმ ჯემაილი ჯემაილი Blerim Džemaili 

16 ნახევარმცველი ჟელსონ ფერნანდეში41 ფერნანდეშ-ი Gelson Fernandes 

17 ნახევარმცველი დენის ზაკარია ზაკარია Denis Zakaria 

18 თავდამსხმელი მარიო გავრანოვიჩი გავრანოვიჩ-ი Mario Gavranović 
19 თავდამსხმელი იოსიპ დრმიჩი დრმიჩ-ი Josip Drmić 
20 მცველი იოან ჯურუ ჯურუ Johan Djourou 

21 მეკარე რომან ბიურკი ბიურკი Roman Bürki 

22 მცველი ფაბიან შერი შერ-ი Fabian Schär 

23 ნახევარმცველი ჯერდან შაჩირი42 შაჩირი Xherdan Shaqiri 

39 ბოსნიელი მწვრთნელი 
40 ალბანური სახელი და გვარი 
41 პორტუგალიური სახელი და გვარი 
42 ალბანური სახელი და გვარი 

                                                           



 

ხორვატია 

 მწვრთნელი ზლატკო დალიჩი დალიჩ-ი Zlatko Dalić 
1 მეკარე დომინიკ ლივაკოვიჩი ლივაკოვიჩ-ი Dominik Livaković 
2 მცველი შიმე ვრსალკო ვრსალკო Šime Vrsaljko 

3 მცველი ივან სტრინიჩი სტრინიჩ-ი Ivan Strinić 
4 თავდამსხმელი ივან პერიშიჩი პერიშიჩ-ი Ivan Perišić 
5 მცველი ვედრან ჩორლუკა ჩორლუკა Vedran Ćorluka 

6 მცველი დეიან ლოვრენი ლოვრენ-ი Dejan Lovren 

7 ნახევარმცველი ივან რაკიტიჩი რაკიტიჩ-ი Ivan Rakitić 
8 ნახევარმცველი მატეო კოვაჩიჩი კოვაჩიჩ-ი Mateo Kovačić 
9 თავდამსხმელი ანდრეი კრამარიჩი კრამარიჩ-ი Andrej Kramarić 
10 ნახევარმცველი ლუკა მოდრიჩი მოდრიჩ-ი Luka Modrić 
11 ნახევარმცველი მარცელო ბროზოვიჩი ბროზოვიჩ-ი Marcelo Brozović 
12 მეკარე ლოვრე კალინიჩი კალინიჩ-ი Lovre Kalinić 
13 მცველი ტინ იედვაი იედვაი Tin Jedvaj 

14 ნახევარმცველი ფილიპ ბრადარიჩი ბრადარიჩ-ი Filip Bradarić 
15 მცველი დუიე ჩალეტა-ცარი ჩალეტა-ცარ-ი Duje Ćaleta-Car 

16 თავდამსხმელი ნიკოლა კალინიჩი კალინიჩ-ი Nikola Kalinić 
17 თავდამსხმელი მარიო მანჯუკიჩი მანჯუკიჩ-ი Mario Mandžukić 
18 თავდამსხმელი ანტე რებიჩი რებიჩ-ი Ante Rebić 
19 ნახევარმცველი მილან ბადელი ბადელ-ი Milan Badelj 

20 თავდამსხმელი მარკო პიაცა პიაცა Marko Pjaca 

21 მცველი დომაგოი ვიდა ვიდა Domagoj Vida 

22 მცველი იოსიპ პივარიჩი პივარიჩ-ი Josip Pivarić 
23 მეკარე დანიელ სუბაშიჩი სუბაშიჩ-ი Danijel Subašić 



 

მთავარი მსაჯები 

 

ფაჰად ალ-მირდასი ალ-მირდასი საუდის არაბეთი Fahad Al Mirdasi 

ხოელ აგილარი აგილარ-ი სალვადორი Joel Aguilar 

მეთიუ კონგერი კონგერ-ი ახალი ზელანდია Matthew Conger 

ალირეზა ფაღანი ფაღანი ირანი Alireza Faghani 

მარკ გაიგერი გაიგერ-ი აშშ Mark W. Geiger 

ნორბერტ ჰაუატა ჰაუატა ტაიტი Norbert Hauata 

რავშან ირმათოვი ირმათოვ-ი უზბეკეთი Ravshan Irmatov 

ხაირ მარუფო43 მარუფო აშშ Jair Marrufo 

მოჰამედ აბდულა 
მოჰამედი 

მოჰამედ-ი აგს (არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები) 

Mohammed Abdulla Mohamed 

რიკარდო მონტერო მონტერო კოსტა-რიკა Ricardo Montero 

ფელიქს ბრიხი ბრიხ-ი გერმანია Felix Brych 

რიუჯი სატო სატო იაპონია Ryuji Sato 

ჯონ პიტი პიტი პანამა John Pitti 

ჯიუნეით ჩაქირი ჩაქირ-ი თურქეთი Cüneyt Cakir 

ნავაფ აბდულა შუქრალა შუქრალა ბაჰრეინი Nawaf Abdulla Shukralla 

სესარ არტურო რამოს 
პალასუელოსი 

რამოს 
პალასუელოს-ი 

მექსიკა Cesar Arturo Ramos 
Palazuelos 

სერგეი კარასევი კარასევ-ი რუსეთი Sergey Karasev 

ბიერნ კუიპერსი კუიპერს-ი ნიდერლანდი Bjorn Kuipers 

მეჰდი აბიდ შარეფი აბიდ შარეფ-ი ალჟირი Mehdi Abid Charef 

ხულიო ბასკუნიანი ბასკუნიან-ი ჩილე Julio Bascuñan 

შიმონ მარცინიაკი მარცინიაკ-ი პოლონეთი Szymon Marciniak 

მალანგ დიედიუ დიედიუ სენეგალი Malang Diedhiou 

ენრიკე კასერესი კასერეს-ი პარაგვაი Enrique Caceres 

43 მექსიკური სახელი და გვარი 
                                                           



 

ანტონიო მიგელ მატეუ 
ლაოსი 

მატეუ ლაოს-ი ესპანეთი Antonio Miguel Mateu Lahoz 

ბაკარი პაპა გასამა გასამა გამბია Bakary Papa Gassama 

ანდრეს კუნია კუნია ურუგვაი Andres Cunha 

მილორად მაჟიჩი მაჟიჩ-ი სერბეთი Milorad Mazic 

გეჰად გრიშა გრიშა ეგვიპტე Gehad Grisha 

ნესტორ პიტანა პიტანა არგენტინა Nestor Pitana 

ჯანლუკა როკი როკი იტალია Gianluca Rocchi 

ჯანი სიკაზვე სიკაზვე ზამბია Janny Sikazwe 

სანდრო რიჩი რიჩი ბრაზილია Sandro Ricci 

დამირ სკომინა სკომინა სლოვენია Damir Skomina 

ბამლაკ ტესემა ვეიესა ტესემა ვეიესა ეთიოპია Bamlak Tessema Weyesa 

ვილმარ როლდანი როლდან-ი კოლუმბია Wilmar Roldan 

კლემან ტიურპენი ტიურპენ-ი საფრანგეთი Clement Turpin 

 

  



 

ფეხბურთელები, მწვრთნელები და მსაჯები ი-ზე დაბოლოებული ხმოვანფუძიანი 

გვარით 

ქვეყანა # პოზიცია სახელი და გვარი გვარი გვარი 
მოთხრობით 
ბრუნვაში 

ავსტრალია 7 თავდამსხმელი მეთიუ ლეკი ლეკი ლეკიმ 

ავსტრალია 13 ნახევარმცველი აარონ მოი მოი მოიმ 

ავსტრალია 17 თავდამსხმელი დანიელ არზანი არზანი არზანიმ 

ავსტრალია 20 მცველი ტრენტ სეინსბერი სეინსბერი სეინსბერიმ 

არგენტინა  მწვრთნელი ხორხე სამპაოლი სამპაოლი სამპაოლიმ 

არგენტინა 4 მცველი კრისტიან ანსალდი ანსალდი ანსალდიმ 

არგენტინა 10 თავდამსხმელი ლიონელ მესი მესი მესიმ 

არგენტინა 12 მეკარე ფრანკო არმანი არმანი არმანიმ 

არგენტინა 15 ნახევარმცველი მანუელ ლანცინი ლანცინი ლანცინიმ 

არგენტინა 17 მცველი ნიკოლას ოტამენდი ოტამენდი ოტამენდიმ 

ბელგია 4 მცველი ვენსან კომპანი კომპანი კომპანიმ 

ბელგია 8 ნახევარმცველი მარუან ფელაინი ფელაინი ფელაინიმ 

ბელგია 12 თავდამსხმელი მიში ბატშუაი ბატშუაი ბატშუაიმ 

ბელგია 18 ნახევარმცველი ადნან იანუზაი იანუზაი იანუზაიმ 

ბელგია 22 ნახევარმცველი ნასერ შადლი შადლი შადლიმ 

ბრაზილია  მწვრთნელი ჩიჩი  ჩიჩი ჩიჩიმ 

გერმანია 19 ნახევარმცველი სებასტიან რუდი რუდი რუდიმ 

დანია 2 ნახევარმცველი მიკაელ კრონ-დელი კრონ-დელი კრონ-დელიმ 

დანია 8 ნახევარმცველი ტომას დილეინი დილეინი დილეინიმ 

ეგვიპტე  მწვრთნელი ხუან ანტონიო პიცი პიცი პიციმ 

ეგვიპტე 1 მეკარე ესამ ელ-ჰადარი ელ-ჰადარი ელ-ჰადარიმ 

ეგვიპტე 3 მცველი აჰმედ ელ-მოჰამადი ელ-მოჰამადი ელ-მოჰამადიმ 

ეგვიპტე 5 ნახევარმცველი სამ მორსი მორსი მორსიმ 

ეგვიპტე 6 მცველი აჰმედ ჰეგაზი ჰეგაზი ჰეგაზიმ 



 

ეგვიპტე 7 მცველი აჰმედ ფათჰი ფათჰი ფათჰიმ 

ეგვიპტე 13 მცველი მოჰამედ აბდ-ელ-შაფი აბდ-ელ-შაფი აბდ-ელ-შაფიმ 

ეგვიპტე 14 ნახევარმცველი რამადან სობჰი სობჰი სობჰიმ 

ეგვიპტე 15 მცველი მაჰმუდ ჰამდი ჰამდი ჰამდიმ 

ეგვიპტე 16 მეკარე შერიფ ექრამი ექრამი ექრამიმ 

ეგვიპტე 17 ნახევარმცველი მოჰამედ ელ-ნენი ელ-ნენი ელ-ნენიმ 

ეგვიპტე 23 მეკარე მოჰამედ ელ-შენავი ელ-შენავი ელ-შენავიმ 

იაპონია 3 მცველი გენ შოჯი შოჯი შოჯიმ 

იაპონია 7 ნახევარმცველი გაკუ შიბასაკი შიბასაკი შიბასაკიმ 

იაპონია 8 ნახევარმცველი გენკი ჰარაგუჩი ჰარაგუჩი ჰარაგუჩიმ 

იაპონია 9 თავდამსხმელი შინჯი ოკაძაკი ოკაძაკი ოკაძაკიმ 

იაპონია 11 ნახევარმცველი ტაკაში უსამი უსამი უსამიმ 

იაპონია 12 მეკარე მასააკი ჰიგაშიგუჩი ჰიგაშიგუჩი ჰიგაშიგუჩიმ 

იაპონია 14 ნახევარმცველი ტაკაში ინუი ინუი ინუიმ 

იაპონია 16 ნახევარმცველი ჰოტარუ იამაგუჩი იამაგუჩი იამაგუჩიმ 

იაპონია 19 მცველი ჰიროკი საკაი საკაი საკაიმ 

იაპონია 21 მცველი გოტოკუ საკაი საკაი საკაიმ 

ინგლისი 11 თავდამსხმელი ჯეიმი ვარდი ვარდი ვარდიმ 

ინგლისი 20 ნახევარმცველი დელე ალი ალი ალიმ 

ირანი 2 მცველი მეჰდი თორაბი თორაბი თორაბიმ 

ირანი 3 ნახევარმცველი ეჰსან ჰაჯსაფი ჰაჯსაფი ჰაჯსაფიმ 

ირანი 4 მცველი რუზბე ჩეშმი ჩეშმი ჩეშმიმ 

ირანი 5 მცველი მილად მოჰამადი მოჰამადი მოჰამადიმ 

ირანი 6 ნახევარმცველი საიდ ეზათოლაჰი ეზათოლაჰი ეზათოლაჰიმ 

ირანი 7 ნახევარმცველი მასუდ შოჯაი შოჯაი შოჯაიმ 

ირანი 8 მცველი მორთეზა 
ფურალიგანჯი 

ფურალიგანჯი ფურალიგანჯიმ 

ირანი 9 ნახევარმცველი ომიდ ებრაჰიმი ებრაჰიმი ებრაჰიმიმ 

ირანი 11 ნახევარმცველი ვაჰიდ ამირი ამირი ამირიმ 

ირანი 12 მეკარე რაშიდ მაზაჰერი მაზაჰერი მაზაჰერიმ 



 

ირანი 15 მცველი ფეჟმან მონთაზერი მონთაზერი მონთაზერიმ 

ირანი 17 თავდამსხმელი მეჰდი თარემი თარემი თარემიმ 

ირანი 19 მცველი მაჯიდ ჰოსეინი ჰოსეინი ჰოსეინიმ 

მაროკო 2 მცველი აშრაფ ჰაქიმი ჰაქიმი ჰაქიმიმ 

მაროკო 8 ნახევარმცველი ქარიმ ელ-აჰმადი ელ-აჰმადი ელ-აჰმადიმ 

მაროკო 9 თავდამსხმელი აიუბ ელ-ქააბი ელ-ქააბი ელ-ქააბიმ 

მაროკო 12 მეკარე მონირ ელ-ქაჯუი ელ-ქაჯუი ელ-ქაჯუიმ 

მაროკო 19 თავდამსხმელი იუსეფ ენ-ნესირი ენ-ნესირი ენ-ნესირიმ 

მაროკო 22 მეკარე აჰმედ თაგნაუთი თაგნაუთი თაგნაუთიმ 

ნიგერია 4 ნახევარმცველი ონინიე ნდიდი ნდიდი ნდიდიმ 

ნიგერია 12 მცველი შეჰუ აბდულაჰი აბდულაჰი აბდულაჰიმ 

ნიგერია 15 ნახევარმცველი ჯოელ ობი ობი ობიმ 

ნიგერია 16 მეკარე დენიელ აკპეი აკპეი აკპეიმ 

ნიგერია 17 ნახევარმცველი ოგენი ონაზი ონაზი ონაზიმ 

ნიგერია 18 თავდამსხმელი ალექს ივობი ივობი ივობიმ 

ნიგერია 21 მცველი ტაირონ ებუეჰი ებუეჰი ებუეჰიმ 

პანამა 20 ნახევარმცველი ანიბალ გოდოი გოდოი გოდოიმ 

პანამა 23 მცველი ფელიპე ბალოი ბალოი ბალოიმ 

პოლონეთი 1 მეკარე ვოიცეხ შჩენსნი შჩენსნი შჩენსნიმ 

პოლონეთი 6 ნახევარმცველი იაცეკ გურალსკი გურალსკი გურალსკიმ 

პოლონეთი 8 ნახევარმცველი კაროლ ლინეტი ლინეტი ლინეტიმ 

პოლონეთი 9 თავდამსხმელი რობერტ ლევანდოვსკი ლევანდოვსკი ლევანდოვსკიმ 

პოლონეთი 11 ნახევარმცველი კამილ გროსიცკი გროსიცკი გროსიცკიმ 

პოლონეთი 12 მეკარე ბარტოშ ბიალკოვსკი ბიალკოვსკი ბიალკოვსკიმ 

პოლონეთი 16 ნახევარმცველი იაკუბ ბლაშჩიკოვსკი ბლაშჩიკოვსკი ბლაშჩიკოვსკიმ 

პოლონეთი 18 მცველი ბარტოშ ბერეშინსკი ბერეშინსკი ბერეშინსკიმ 

პოლონეთი 19 ნახევარმცველი პიოტრ ჟელინსკი ჟელინსკი ჟელინსკიმ 

პოლონეთი 22 მეკარე ლუკაშ ფაბიანსკი ფაბიანსკი ფაბიანსკიმ 

პოლონეთი 23 თავდამსხმელი დავიდ კოვნაცკი კოვნაცკი კოვნაცკიმ 

პორტუგალია 19 მცველი მარიუ რუი რუი რუიმ 



 

რუსეთი 8 ნახევარმცველი იური გაზინსკი გაზინსკი გაზინსკიმ 

სამხრეთი კორეა 2 მცველი იონგ ლი ლი ლიმ 

სამხრეთი კორეა 10 ნახევარმცველი სუნგ-ვუ ლი ლი ლიმ 

სამხრეთი კორეა 16 ნახევარმცველი სონგ-იონგ კი კი კიმ 

სამხრეთი კორეა 17 ნახევარმცველი ჯე-სონგ ლი ლი ლიმ 

საუდის არაბეთი 2 მცველი მანსურ ალ-ჰარბი ალ-ჰარბი ალ-ჰარბიმ 

საუდის არაბეთი 3 მცველი ოსამა ჰავსავი ჰავსავი ჰავსავიმ 

საუდის არაბეთი 4 მცველი ალი ალ-ბულაიჰი ალ-ბულაიჰი ალ-ბულაიჰიმ 

საუდის არაბეთი 8 ნახევარმცველი იაჰია ალ-შეჰრი ალ-შეჰრი ალ-შეჰრიმ 

საუდის არაბეთი 10 თავდამსხმელი მოჰამად ალ-საჰლავი ალ-საჰლავი ალ-საჰლავიმ 

საუდის არაბეთი 11 ნახევარმცველი აბდულმალექ ალ-
ხაიბრი 

ალ-ხაიბრი ალ-ხაიბრიმ 

საუდის არაბეთი 13 მცველი იასირ ალ-შაჰრანი ალ-შაჰრანი ალ-შაჰრანიმ 

საუდის არაბეთი 15 ნახევარმცველი აბდულაჰ ალ-ხაიბარი ალ-ხაიბარი ალ-ხაიბარიმ 

საუდის არაბეთი 16 ნახევარმცველი ჰუსაინ ალ-მოკაჰვი ალ-მოკაჰვი ალ-მოკაჰვიმ 

საუდის არაბეთი 18 ნახევარმცველი სალემ ალ-დავსარი ალ-დავსარი ალ-დავსარიმ 

საუდის არაბეთი 20 თავდამსხმელი მუჰანად ასირი ასირი ასირიმ 

საუდის არაბეთი 23 მცველი მოთაზ ჰავსავი ჰავსავი ჰავსავიმ 

საფრანგეთი 5 მცველი სამუელ უმტიტი უმტიტი უმტიტიმ 

საფრანგეთი 14 ნახევარმცველი ბლეზ მატიუიდი მატიუიდი მატიუიდიმ 

საფრანგეთი 15 ნახევარმცველი სტივენ ნზონზი ნზონზი ნზონზიმ 

საფრანგეთი 17 მცველი ადილ რამი რამი რამიმ 

საფრანგეთი 22 მცველი ბენჟამენ მენდი მენდი მენდიმ 

სენეგალი 4 მცველი კარა მბოჯი მბოჯი მბოჯიმ 

სენეგალი 3 მცველი კალიდუ კულიბალი კულიბალი კულიბალიმ 

სენეგალი 12 მცველი იუსუფ საბალი საბალი საბალიმ 

ტუნისი 5 მცველი უსამა ჰადადი ჰადადი ჰადადიმ 

ტუნისი 6 მცველი რამი ბედუი ბედუი ბედუიმ 

ტუნისი 7 თავდამსხმელი საიფედინ ხავი ხავი ხავიმ 

ტუნისი 9 ნახევარმცველი ანის ბადრი ბადრი ბადრიმ 



 

ტუნისი 10 თავდამსხმელი ვაჰბი ხაზრი ხაზრი ხაზრიმ 

ტუნისი 13 ნახევარმცველი ფერჯანი სასი სასი სასიმ 

ტუნისი 16 მეკარე აიმენ მასლუსი მასლუსი მასლუსიმ 

ტუნისი 17 ნახევარმცველი ელიეს სხირი სხირი სხირიმ 

ტუნისი 18 თავდამსხმელი ბასემ სრარფი სრარფი სრარფიმ 

ტუნისი 20 თავდამსხმელი ღაილენ შაალალი შაალალი შაალალიმ 

ტუნისი 23 ნახევარმცველი ნაიმ სლითი სლითი სლითიმ 

ურუგვაი 11 თავდამსხმელი კრისტიან სტუანი სტუანი სტუანიმ 

ურუგვაი 21 თავდამსხმელი ედინსონ კავანი კავანი კავანიმ 

შვედეთი 11 თავდამსხმელი იონ გვიდეტი გვიდეტი გვიდეტიმ 

შვეიცარია 4 მცველი ნიკო ელვედი ელვედი ელვედიმ 

შვეიცარია 5 მცველი მანუელ აკანჟი აკანჟი აკანჟიმ 

შვეიცარია 11 ნახევარმცველი ვალონ ბეჰრამი ბეჰრამი ბეჰრამიმ 

შვეიცარია 15 ნახევარმცველი ბლერიმ ჯემაილი ჯემაილი ჯემაილიმ 

შვეიცარია 21 მეკარე რომან ბიურკი ბიურკი ბიურკიმ 

შვეიცარია 23 ნახევარმცველი ჯერდან შაჩირი შაჩირი შაჩირიმ 

ხორვატია 13 მცველი ტინ იედვაი იედვაი იედვაიმ 

  მსაჯი ფაჰად ალ-მირდასი ალ-მირდასი ალ-მირდასიმ 

  მსაჯი ალირეზა ფაღანი ფაღანი ფაღანიმ 

  მსაჯი ჯონ პიტი პიტი პიტიმ 

  მსაჯი ჯანლუკა როკი როკი როკიმ 

  მსაჯი სანდრო რიჩი რიჩი რიჩიმ 
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