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  كمك داور جانشين داور چهارم 2كمك داور 1كمك داور داور بازي شماره

  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  توشيوكي ناگي  تورو ساگارا  يوئيجي نيشيمورا  كرواسي –برزيل   1
  ماروا رينج  برت هائواتارنو  ادواردو دياز باره رو  هومبرتو كالويو پريتو  پرز ويلمار الكساندر رولدان  كامرون –مكزيك   2
  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  آندرا استفاني  رناتو فاوراني  نيكوال ريزولي  هلند –اسپانيا   3
  اريك بوريا  ساالزارروبرتو مورنو   ژان كلود بيروموشائو  سانگوفولو يه ئو  نومانديز دزيره دوئه  استراليا -شيلي   4
  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  جوئه فلچر  مارك سيان هورد  مارك گيگر  يونان –كلمبيا   5
  جبريل كامارا  نيانت آليوم  سرجيو مائوريسيو رتامال  كارلوس الكسيس كاردناس  انريكه روبرتو اوسس زنكوويچ  ژاپن –ساحل عاج   6
  رودني اوبالدو آكوئينو   ويكتور هوگو كاريلو   استفان لوپ  بورشمارك   فليكس بريش  كاستاريكا -اروگوئه   7
  ليونل ليال برمودز  والتر الكساندر لوپز   اروين زينسترا  ساندر ون روكل  بورن كوئيپرس  ايتاليا –انگلستان   8
  هاگلوندكيم   اسوين اودوار موئن  باخادير كوچكاروف  عبدوخميدولو رسولف  راوشن ايرماتف  اكوادور -سوئيس   9

  جان هنريك هاينز  پيتر اولري  مارسلو ون گاسه  امرسون آگوستو دكاروالهو  ساندرو ميرا ريچي  هندوراس -فرانسه   10
  ردوانه آچيك  جميل حمودي خوان فرانسيسكو زومبا گاالن  ويليام الكساندر تورس مجيا  خوئل آنتونيو آگوئيالر چيكاس  بوسني  –آرژانتين   11
  هومبرتو كالويو پريتو  ويلمار رولدان پرز  بايرون نوربرتو رومرو ايبارا  كريستين لسكانو گوئره رو  كارلوس آلفردو ورا   نيجريه –ايران   12
  جبريل كامارا  نيانت آليوم  داليبور جورجويچ  ميلووان ريستيك  ميلوراد مازيك  پرتغال –آلمان   13
  ماروا رينج  برت هائواتارنو  دانيل وائرن مارك  ماتياس كالسنيوس  يوناس اريكسون  آمريكا –غنا   14
  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  ماركوس كوئينترو هوئيترون  ماروين سزار تورنترا ريورا  ماركو آنتونيو رودريگوئز مورنو  الجزاير –بلژيك   15
  اريك بوريا  مورنو ساالزار روبرتو  خوان پابلو بالتي  هرنان پابلو مايدانا  نستور فابين پيتانا  كره جنوبي –روسيه   16
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  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  تاريك اونگون  باهاتين دوران  جونيت چاكر  مكزيك –برزيل   17
  ليونل ليال برمودز  والتر الكساندر لوپز   خوزه تياگو بولينهاس تريگو  برتينو كونها ميراندا  پدرو پرونكا اوليويرا آلوز گارسيا  كرواسي –كامرون   18
  ياسر خليل عبداهللا تولفات  نواف عبداهللا شكراهللا  جوئه فلچر  مارك سيان هورد  مارك گيگر  شيلي –اسپانيا   19
  منكواندهاواريست   باكاري پاپا گاساما  عبدلهاك اتچيالي  ردوانه آچيك  جميل حمودي  هلند –استراليا   20
  رودني اوبالدو آكوئينو   ويكتور هوگو كاريلو   دارن كن  مايكل موالركي  هاوارد ملتون وب  ساحل عاج –كلمبيا   21
  ماروا رينج  برت هائواتارنو خوان فرانسيسكو زومبا گاالن  ويليام الكساندر تورس مجيا  خوئل آنتونيو آگوئيالر چيكاس  يونان –ژاپن   22
  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  خوان كارلوس يوسته خيمنز  روبرتو آلونسو فرناندز  كارلوس والسكو كاربالو  انگلستان –اروگوئه   23
  جبريل كامارا  نيانت آليوم  سرجيو مائوريسيو رتامال  كارلوس الكسيس كاردناس  انريكه روبرتو اوسس زنكوويچ  كاستاريكا –ايتاليا   24
  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  اروين زينسترا  ساندر ون روكل  كوئيپرسبورن   فرانسه  –سوئيس   25
  تورو ساگارا  يوئيجي نيشيمورا  هاكان آناز  ماتئو جيمز كريم  بنجامين جان ويليامز  اكوادور –هندوراس   26
  ماروا رينج  برت هائواتارنو  داليبور جورجويچ  ميلووان ريستيك  ميلوراد مازيك  ايران  –آرژانتين   27
  اريك بوريا  روبرتو مورنو ساالزار  مارك رول  جان هنريك هاينز  پيتر اولري  بوسني  –نيجريه   28
  رودني اوبالدو آكوئينو   ويكتور هوگو كاريلو   مارسلو ون گاسه  امرسون آگوستو دكاروالهو  ساندرو ميرا ريچي  غنا –آلمان   29
  ليونل ليال برمودز  والتر الكساندر لوپز   خوان پابلو بالتي  مايداناهرنان پابلو   نستور فابين پيتانا  پرتغال –آمريكا   30
 بايرون نوربرتو رومرو ايبارا  كارلوس آلفردو ورا  استفان لوپ  مارك بورش  فليكس بريش  روسيه –بلژيك   31
  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  كريستين لسكانو گوئره رو  ادواردو دياز باره رو  ويلمار الكساندر رولدان پرز  الجزاير -كره جنوبي   32
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  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  دانيل وائرن مارك  ماتياس كالسنيوس  يوناس اريكسون  برزيل –كامرون   33
  جبريل كامارا  نيانت آليوم  كوچكاروفباخادير   عبدوخميدولو رسولف  راوشن ايرماتف  مكزيك –كرواسي   34
  ماروا رينج  برت هائواتارنو  ابراهيم مبارك صالح  ياسر خليل عبداهللا تولفات  نواف عبداهللا غيات شكراهللا  اسپانيا –استراليا   35
  ويليام الكساندر تورس   خوئل آنتونيو آگوئيالر   فليسين كاباندا  اواريست منكوانده  باكاري پاپا گاساما  شيلي –هلند   36
  اريك بوريا  روبرتو مورنو ساالزار خوزه تياگو بولينهاس تريگو  برتينو كونها ميراندا  پدرو پرونكا اوليويرا آلوز گارسيا  كلمبيا -ژاپن   37
  امرسون آگوستو دكاروالهو  ريچيساندرو ميرا   بايرون نوربرتو رومرو ايبارا كريستين لسكانو گوئره رو  كارلوس آلفردو ورا   ساحل عاج –يونان   38
  مارك سيان هورد  مارك گيگر ماركوس كوئينترو هوئيترون  ماروين سزار تورنترا ريورا  ماركو آنتونيو رودريگوئز مورنو  اروگوئه –ايتاليا   39
  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  عبدلهاك اتچيالي  ردوانه آچيك  جميل حمودي انگلستان  –كاستاريكا   40
  ميلووان ريستيك  ميلوراد مازيك  خوان پابلو بالتي  هرنان پابلو مايدانا  نستور فابين پيتانا  سوئيس –هندوراس   41
  ساندر ون روكل  بورن كوئيپرس  ژان كلود بيروموشائو  سانگوفولو يه ئو  نومانديز دزيره دوئه  فرانسه  –اكوادور   42
  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  آندرا استفاني  رناتو فاوراني  نيكوال ريزولي  آرژانتين -نيجريه   43
 كارلوس الكسيس كاردناس  انريكه روبرتو اوسس  خوان كارلوس يوسته خيمنز  روبرتو آلونسو فرناندز  كارلوس والسكو كاربالو  ايران  -بوسني   44
  جبريل كامارا  نيانت آليوم  باخادير كوچكاروف  عبدوخميدولو رسولف  راوشن ايرماتف  آلمان –آمريكا   45
  هومبرتو كالويو پريتو  ويلمار الكساندر رولدان پرز  ابراهيم مبارك صالح  ياسر خليل عبداهللا تولفات  نواف عبداهللا غيات شكراهللا  غنا –پرتغال   46
  رودني اوبالدو آكوئينو   ويكتور هوگو كاريلو   هاكان آناز  ماتئو جيمز كريم  بنجامين جان ويليامز  بلژيك –كره جنوبي   47
  ويليام الكساندر تورس   خوئل آنتونيو آگوئيالر   تاريك اونگون  باهاتين دوران  جونيت چاكر  روسيه -الجزاير   48

  
  



  
  كمك داور جانشين داور چهارم 2كمك داور 1كمك داور داور بازي شماره

  مارك بورش  بريشفليكس   دارن كن  مايكل موالركي  هاوارد ملتون وب  شيلي -برزيل  49
  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  اروين زينسترا  ساندر ون روكل  بورن كوئيپرس  اروگوئه -كلمبيا  50
 كريستين لسكانو گوئره رو  كارلوس آلفردو ورا   خوزه تياگو بولينهاس تريگو  برتينو كونها ميراندا  پدرو پرونكا اوليويرا آلوز گارسيا  مكزيك -هلند  51
  ياسر خليل عبداهللا تولفات  نواف عبداهللا شكراهللا  هاكان آناز  ماتئو جيمز كريم  بنجامين جان ويليامز  يونان -كاستاريكا  52
  حسن كامراني فر  عليرضا فغاني  جوئه فلچر  مارك سيان هورد  مارك گيگر  نيجريه -فرانسه  53
  ليونل ليال برمودز  والتر الكساندر لوپز   مارسلو ون گاسه  امرسون آگوستو دكاروالهو  ساندرو ميرا ريچي  الجزاير -آلمان  54
  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  دانيل وائرن مارك  ماتياس كالسنيوس  يوناس اريكسون  سوئيس -آرژانتين  55
  ماروا رينج  برت هائواتارنو  عبدلهاك اتچيالي  ردوانه آچيك  جميل حمودي  آمريكا-بلژيك  56
  كيم هاگلوند  اسوين اودوار موئن  خوان كارلوس يوسته خيمنز  روبرتو آلونسو فرناندز  كارلوس والسكو كاربالو  كلمبيا -برزيل  57
  ماتياس كالسنيوس  يوناس اريكسون  خوان پابلو بالتي  هرنان پابلو مايدانا  نستور فابين پيتانا  آلمان -فرانسه  58
  سانگوفولو يه ئو  نومانديز دزيره دوئه  باخادير كوچكاروف  عبدوخميدولو رسولف  راوشن ايرماتف  كاستاريكا -هلند  59
  ماتئو جيمز كريم  بنجامين جان ويليامز  آندرا استفاني  رناتو فاوراني  نيكوال ريزولي  بلژيك -آرژانتين  60
  مارك سيان هورد  گيگرمارك   ماركوس كوئينترو هوئيترون  ماروين سزار تورنترا ريورا  ماركو آنتونيو رودريگوئز مورنو  آلمان -برزيل  61
  ماتياس كالسنيوس  يوناس اريكسون  تاريك اونگون  باهاتين دوران  جونيت چاكر  آرژانتين -هلند  62
  تورو ساگارا  يوئيجي نيشيمورا  عبدلهاك اتچيالي  ردوانه آچيك  جميل حمودي  هلند -برزيل  63
 كريستين لسكانو گوئره رو  كارلوس آلفردو ورا   آندرا استفاني  رناتو فاوراني  نيكوال ريزولي  آرژانتين -آلمان  64
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