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 ٢٩ آبان
 البيت ورزشگاه ، 19:30 ساعت اكوادور، - قطر

 
 ٣٠ آبان

 الخليفه المللي بين ورزشگاه ،16:30 ساعت ايران، - انگليس
 الثمامه ورزشگاه ،19:30 ساعت هلند، - سنگال
 علي بن احمد ورزشگاه ، 22:30 ساعت ولز، - آمريكا

 
 آذر اول

 لوسيل ورزشگاه ، 13:30 ساعت عربستان، - آرژانتين
 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ، 16:30 ساعت تونس، - دانمارك
 9٧٤ ورزشگاه ،19:30 ساعت لهستان، - مكزيك
 الجنوب ورزشگاه ، 22:30 ساعت استراليا، - فرانسه

 
 آذر ٢

 البيت ورزشگاه ، 13:30 ساعت كرواسي، - مراكش
 خليفه المللي بين ورزشگاه ، 16:30 ساعت ژاپن، - آلمان

 الثمامه ورزشگاه ، 19:30 ساعت كاستاريكا، - اسپانيا
 علي بن احمد ورزشگاه ،  22:30 ساعت كانادا، - بلژيك

 
 آذر ٣

 الجنوب ورزشگاه ،  13:30 ساعت كامرون، - سوئيس
 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ، 16:30 ساعت جنوبي، كره - اروگوئه
 9٧٤ ورزشگاه ،19:30 ساعت غنا، - پرتغال
 لوسيل ورزشگاه ، 22:30 ساعت صربستان، - برزيل

 
 آذر 4

 علي بن احمد ورزشگاه ، 13:30 ساعت ايران، - ولز
 الثمامه ورزشگاه ، 16:30 ساعت سنگال، - قطر
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 خليفه ورزشگاه ، 19:30 ساعت اكوادور، - هلند
 البيت ورزشگاه ، 22:30 ساعت آمريكا، - انگليس

 
 آذر 5

 الجنوب ورزشگاه ،  13:30 ساعت استراليا، - تونس
 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ، 16:30 ساعت عربستان، - لهستان
 9٧٤ ورزشگاه ،19:30 ساعت دانمارك، - فرانسه

 لوسيل ورزشگاه ،  22:30 ساعت مكزيك، - آرژانتين
 
 آذر 6

 علي بن احمد ورزشگاه ،  13:30 ساعت كاستاريكا، - ژاپن
 الثمامه ورزشگاه ، 16:30 ساعت مراكش، - بلژيك

 خليفه المللي بين ورزشگاه ، 19:30 ساعت كانادا، - كرواسي
 البيت ورزشگاه ،  22:30 ساعت آلمان، - اسپانيا

 
 آذر 7

 الجنوب ورزشگاه ، 13:30 ساعت صربستان، - كامرون
 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ،16:30 ساعت غنا، - جنوبي كره

 9٧٤ ورزشگاه ،19:30 ساعت سوئيس، - برزيل
 لوسيل ورزشگاه ،  22:30 ساعت ، اروگوئه - پرتغال

 
 آذر 8

 البيت ورزشگاه ، 18:30 ساعت قطر، - هلند
 خليفه المللي بين ورزشگاه ، 18:30 ساعت سنگال، - اكوادور

 علي بن احمد ورزشگاه ، 22:30 ساعت انگليس، - ولز
 الثمامه ورزشگاه ، 22:30 ساعت آمريكا، - ايران

 
 آذر ٩

 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ، 18:30 ساعت فرانسه، - تونس
 الجنوب ورزشگاه ،18:30 ساعت دانمارك، - استراليا
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 9٧٤ ورزشگاه ،  22:30 ساعت آرژانتين، - لهستان

 لوسيل ورزشگاه ،  22:30 ساعت مكزيك، - عربستان
 

 آذر 1٠
 علي بن احمد ورزشگاه ،18:30 ساعت بلژيك، - كرواسي

 الثمامه ورزشگاه ، 18:30 ساعت مراكش، - كانادا
 الخليفه المللي بين ورزشگاه ،  22:30 ساعت اسپانيا، - ژاپن

 البيت ورزشگاه ، 22:30 ساعت آلمان، - كاستاريكا
 
 آذر 11

 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ،18:30 ساعت پرتغال، - جنوبي كره
 الجنوب ورزشگاه ،18:30 ساعت اروگوئه، - غنا

 لوسيل ورزشگاه ،  22:30 ساعت برزيل، - كامرون
 9٧٤ ورزشگاه ،  22:30 ساعت سوئيس، - صربستان

 
 نهايي هشتم يك مرحله

 
 آذر 1٢

 خليفه ورزشگاه ، 18:30 ساعت ،آمریکا  –هلند 
 علي بن احمد ورزشگاه ،  22:30 ساعت ، استرالیا -آرژانتین 

 
 آذر 1٣

 الثمامه ورزشگاه ، 18:30 ساعت ،لهستان  –فرانسه 
 البيت ورزشگاه ،  22:30 ساعت ،سنگال  –انگلیس 

 
 آذر 14

 الجنوب ورزشگاه ، 18:30 ساعت ، کرواسی -ژاپن 
 9٧٤ ورزشگاه ،  22:30 ساعت ،کره جنوبی –برزیل 
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 آذر 15
 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ، 18:30 ساعت ،اسپانیا -مراکش 
 لوسيل ورزشگاه ،  22:30 ساعت ،سوئیس -پرتغال 

 
 نهايي چهارم يك مرحله

 
 آذر 18

 سيتي اجوكيشن ورزشگاه ، 18:30 ساعت ، برزیل -کرواسی 
 لوسيل ورزشگاه ،  22:30 ساعت ، آرژانتین -هلند 

 
 آذر 1٩

 الثمامه ورزشگاه ،18:30 ساعت ، پرتغال -مراکش 
 البيت ورزشگاه ،  22:30 ساعت ، فرانسه -انگلیس 

 
 نهايي نيمه مرحله

 
 آذر ٢٢

 لوسيل ورزشگاه ، 22:30 ساعت ، ٥8 و ٥٧ ديدارهاي برنده :ويكم شصت بازي
 

 آذر ٢٣
 البيت ورزشگاه ، 22:30 ساعت ، 60 و ٥9 ديدارهاي برنده :ودوم شصت بازي

 
 آذر ٢6

 بندي رده ديدار: خليفه المللي بين ورزشگاه ،18:30 ساعت
 

 آذر ٢7
 فينال ديدار: لوسيل ورزشگاه ،18:30 ساعت


