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أفضل صحيفة مقروءة في قطر

جدول مباريات كأس العالم "قطر جدول مباريات كأس العالم "قطر ٢٠٢٢٢٠٢٢""
دور المجموعات

األربعاء األربعاء 2323 /  / 1111 /  / 20222022االثنين االثنين 2121 /  / 1111 /  / 20222022

السبت السبت 2626 /  / 1111 /  / 20222022

األربعاء األربعاء 3030 /  / 1111 /  / 20222022

الجمعة الجمعة 2525 /  / 1111 /  / 20222022

الثالثاء الثالثاء 2929 /  / 1111 /  / 20222022

األحد األحد 2727 /  / 1111 /  / 20222022

الخميس الخميس 11 /  / 1212 /  / 20222022

الخميس الخميس 2424 /  / 1111 /  / 20222022

المجموعة السابعة:المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:المجموعة الثامنة:

الكاميرونسويسرا
الجنوب 13:00

كوريا جاألوروجواي
المدينة التعليمية 16:00

المجموعة األولى:المجموعة األولى:

هولنداالسنغال
الثمامة 13:00

اإلكوادورقطر
البيت 19:00

المجموعة الثانية:المجموعة الثانية:

إيرانإنجلترا
خليفة 16:00

ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلنداالواليات المتحدة
أحمد بن علي 22:00

المجموعة الخامسة:المجموعة الخامسة:

اليابانألمانيا
خليفة 16:00

نيوزيلندا أو كوستاريكاإسبانيا
الثمامة 19:00

المجموعة الثالثة:المجموعة الثالثة:

السعوديةبولندا
المدينة التعليمية 16:00

المكسيكاألرجنتين
لوسيل 22:00

المجموعة الثالثة:المجموعة الثالثة:

األرجنتينبولندا
974 22:00

المكسيكالسعودية
لوسيل 22:00

االثنين االثنين 2828 /  / 1111 /  / 20222022

المجموعة السابعة:المجموعة السابعة:

صربياالكاميرون
الجنوب 13:00

سويسراالبرازيل
974 19:00

الجمعة الجمعة 22 /  / 1212 /  / 20222022

المجموعة السابعة:المجموعة السابعة:

سويسراصربيا
974 22:00

البرازيلالكاميرون
لوسيل 22:00

المجموعة األولى:المجموعة األولى:

السنغالقطر
الثمامة 16:00

اإلكوادورهولندا
خليفة 19:00

المجموعة األولى:المجموعة األولى:

السنغالاإلكوادور
خليفة 18:00

قطرهولندا
البيت 18:00

المجموعة الخامسة:المجموعة الخامسة:

نيوزيلندا أو كوستاريكااليابان
أحمد بن علي 13:00

ألمانياإسبانيا
البيت 22:00

المجموعة الخامسة:المجموعة الخامسة:

إسبانيااليابان
خليفة 22:00

ألمانيانيوزيلندا أو كوستاريكا
البيت 22:00

صربياالبرازيل
لوسيل 22:00

الثالثاء الثالثاء 2222 /  / 1111 /  / 20222022

المجموعة الثالثة:المجموعة الثالثة:

السعوديةاألرجنتين
لوسيل 13:00

بولنداالمكسيك
974 19:00

المجموعة الرابعة:المجموعة الرابعة:

تونسالدنمارك
المدينة التعليمية 16:00

البيرو أو أستراليا أو اإلماراتفرنسا
الجنوب 22:00

المجموعة السادسة:المجموعة السادسة:

كرواتياالمغرب
البيت 13:00

كندابلجيكا
أحمد بن علي 22:00

المجموعة الرابعة:المجموعة الرابعة:

البيرو أو اإلمارات أو أسترالياتونس
الجنوب 13:00

الدنماركفرنسا
974 19:00

المجموعة الرابعة:المجموعة الرابعة:

الدنماركالبيرو أو اإلمارات أو أستراليا
الجنوب 18:00

فرنساتونس
المدينة التعليمية 18:00

المجموعة الثامنة:المجموعة الثامنة:

غاناكوريا ج
المدينة التعليمية 16:00

األوروجوايالبرتغال
لوسيل 22:00

المجموعة الثامنة:المجموعة الثامنة:

األوروجوايغانا
الجنوب 18:00

البرتغالكوريا ج
المدينة التعليمية 18:00

المجموعة الثانية:المجموعة الثانية:

إيرانويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا
أحمد بن علي 13:00

الواليات المتحدةإنجلترا
البيت 22:00

المجموعة الثانية:المجموعة الثانية:

الواليات المتحدةإيران
الثمامة 22:00

إنجلتراويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا
أحمد بن علي 22:00

المجموعة السادسة:المجموعة السادسة:

المغرببلجيكا
الثمامة 16:00

كنداكرواتيا
خليفة 19:00

المجموعة السادسة:المجموعة السادسة:

المغربكندا
الثمامة 18:00

بلجيكاكرواتيا
أحمد بن علي 18:00

غاناالبرتغال
974 19:00

نصف النهائيربع النهائيدور الـ 16  

تحديد المركز الثالث

النهائي
الثالثاء الثالثاء 1313 /  / 1212 /  / 20222022الجمعة الجمعة 99 /  / 1212 /  / 20222022األحد األحد 44 /  / 1212 /  / 20222022السبت السبت 33 /  / 1212 /  / 20222022

األحد األحد 1818 /  / 1212 /  / 20222022

السبت السبت 1010 /  / 1212 /  / 20222022الثالثاء الثالثاء 66 /  / 1212 /  / 20222022االثنين االثنين 55 /  / 1212 /  / 20222022

األربعاء األربعاء 1414 /  / 1212 /  / 20222022

السبت السبت 1717 /  / 1212 /  / 20222022
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الفائز في المباراة 57الفائز في المباراة 53بطل المجموعة الرابعةبطل المجموعة األولى

الفائز في المباراة 61

الفائز في المباراة 55بطل المجموعة السادسةبطل المجموعة الخامسة

الفائز في المباراة 59

الفائز في المباراة 49بطل المجموعة الثانيةبطل المجموعة الثالثة

الخاسر في المباراة 61الفائز في المباراة 51بطل المجموعة الثامنةبطل المجموعة السابعة

الفائز في المباراة 58الفائز في المباراة 54وصيف المجموعة الثالثةوصيف المجموعة الثانية

الفائز في المباراة 62

الفائز في المباراة 56وصيف المجموعة الخامسةوصيف المجموعة السادسة

الفائز في المباراة 60

الفائز في المباراة 50وصيف المجموعة األولىوصيف المجموعة الرابعة

الخاسر في المباراة 62الفائز في المباراة 52وصيف المجموعة السابعةوصيف المجموعة الثامنة
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لوسيلالمدينة التعليميةالثمامةخليفة

لوسيل

الثمامةالمدينة التعليميةالجنوب

البيت

لوسيلالبيتأحمد بن علي

خليفةالبيتلوسيل974

كوستاريكا إسبانيا

ويلز أسترالياالواليات المتحدة فرنسا

كوستاريكا اليابان

أستراليا تونس إيران ويلز

ألمانيا كوستاريكا

الدنمارك أستراليا

إنجلترا ويلز


