
WORLD CUP 2006

GERMANY

البطولة   على أيام4139-مضى

المباريات  جدول
النتيجةالمدينةالمجموعةالوقتالتاريخاليوم

 كوستاريكاالمانياPMAMunich 068:00-09الجمعة1
 الكوادوربولنداPMAGelsenkirchen 0611:00-09الجمعة2
 البارجوايانجلتراPMBFrankfurt 065:00-10السبت3
وتوباجو PMBDortmund 068:00-10السبت4  السويدترينداد
العاج الرجنتين PMCHamburg 0611:00-10السبت5  ساحل
 هولنداصربيا PMCLeipzig 065:00-11الحد6
 ايرانالمكسيكPMDNuremberg 068:00-11الحد7
 البرتغالانجولPMDCologne 0611:00-11الحد8
 الياباناسترالياPMFKaiserslautern 065:00-12الثنين9

 التشيكامريكاPMEGelsenkirchen 068:00-12الثنين10
 غاناإيطالياPMEHanover 0611:00-12الثنين11
 توجوكورياPMGFrankfurt 065:00-13الثلثاء12
 سويسرافرنساPMGStuttgart 068:00-13الثلثاء13
 كرواتياالبرازيلPMFBerlin 0611:00-13الثلثاء14
 اوكرانيااسبانيا PMHLeipzig 065:00-14الربعاء15
 السعوديهتونسPMHMunich 068:00-14الربعاء16
 بولنداالمانياPMADortmund 0611:00-14الربعاء17
 كوستاريكاالكوادور PMAHamburg 065:00-15الخميس18
وتوباجو انجلتراPMBNuremberg 068:00-15الخميس19  ترينداد
 البارجوايالسويدPMBBerlin 0611:00-15الخميس20
 صربياالرجنتينPMCGelsenkirchen 065:00-16الجمعة21
العاج هولنداPMCStuttgart 068:00-16الجمعة22  ساحل
 انجولالمكسيكPMDHanover 0611:00-16الجمعة23
 ايرانالبرتغالPMDFrankfurt 065:00-17السبت24
 غاناالتشيكPMECologne 068:00-17السبت25
 امريكاإيطالياPMEKaiserslautern 0611:00-17السبت26
 كرواتيااليابانPMFNuremberg 065:00-18الحد27
 استرالياالبرازيلPMFMunich 068:00-18الحد28
 كوريافرنسا PMGLeipzig 0611:00-18الحد29
 سويسراتوجوPMGDortmund 065:00-19الثنين30
 اوكرانياالسعوديه PMHHamburg 068:00-19الثنين31
 تونساسبانياPMHStuttgart 0611:00-19الثنين32
 بولنداكوستاريكاPMAHanover 066:00-20الثلثاء33
 المانياالكوادورPMABerlin 066:00-20الثلثاء34

العالم    كأس 2006نهائيات



وتوباجو البارجوايPMBKaiserslautern 0611:00-20الثلثاء35  ترينداد
 انجلتراالسويدPMBCologne 0611:00-20الثلثاء36
 انجولايران PMDLeipzig 066:00-21الربعاء37
 المكسيكالبرتغالPMDGelsenkirchen 066:00-21الربعاء38
العاج PMCMunich 0611:00-21الربعاء39  صربياساحل
 الرجنتينهولنداPMCFrankfurt 0611:00-21الربعاء40
 إيطالياالتشيك PMEHamburg 066:00-22الخميس41
 امريكاغاناPMENuremberg 066:00-22الخميس42
 البرازيلاليابانPMFDortmund 0611:00-22الخميس43
 استرالياكرواتياPMFStuttgart 0611:00-22الخميس44
 اسبانياالسعوديهPMHKaiserslautern 066:00-23الجمعة45
 تونساوكرانياPMHBerlin 066:00-23الجمعة46
 كورياسويسراPMGHanover 0611:00-23الجمعة47
 فرنساتوجوPMGCologne 0611:00-23الجمعة48

عشر   السادس الدور
النتيجةالمدينةالوقتالتاريخاليوم

PMMunich 067:00-24السبت49
 PMLeipzig 0611:00-24السبت50
PMStuttgart 067:00-25الحد51
PMNuremberg 0611:00-25الحد52
PMKaiserslautern 067:00-26الثنين53
PMCologne 0611:00-26الثنين54
PMDortmund 067:00-27الثلثاء55
PMHanover 0611:00-27الثلثاء56

النهائي   ربع دور
النتيجةالمدينةالوقتالتاريخاليوم

  PMBerlin 067:00-30الجمعة57
   PMHamburg 0611:00-30الجمعة58
  PMGelsenkirchen 077:00-01السبت59
  PMFrankfurt 0711:00-01السبت60

النهائي   قبل الدور
النتيجةالمدينةالوقتالتاريخاليوم

  PMDortmund 0711:00-04الثلثاء61
  PMMunich 0711:00-05الربعاء62

والرابع   الثالث المركز
النتيجةالمدينةالوقتالتاريخاليوم

  PMStuttgart 0711:00-08السبت63

النهائي
النتيجةالمدينةالوقتالتاريخاليوم

  PMBerlin 0710:00-09الحد64

B ثانيA  أول
D ثانيC أول
A ثانيB أول
C ثانيD أول
F ثانيE أول
H ثانيG أول
E ثانيF أول
G ثانيH أول
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النقاطالصافيعليهلهتعادلخسرفازلعبالمنتخبالمركز
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النقاطالصافيعليهلهتعادلخسرفازلعبالمنتخبالمركز

A المجموعة

ذبذبات    -   R.B.G.. / برمجة منتديات
B المجموعة

C المجموعة

D المجموعة

E المجموعة

F المجموعة
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ذبذبات    -   R.B.G.. / برمجة منتديات
G المجموعة

H المجموعة



 

 

 

  
 

 

 

B أول

A ثاني

D أول

C ثاني

F أول

E ثاني

H أول

G ثاني



 

 

 

 

 

 

 

A  أول

B ثاني

C أول

D ثاني

E أول

F ثاني

G أول

H ثاني



البطــولــة  ملعـــب

BerlinDortmund

GelsenkirchenHamburg 

KaiserslauternCologne

MunichNuremberg



البطــولــة  ملعـــب

Frankfurt

Hanover

Leipzig 

Stuttgart



مميزة  مواقع

سوفت   إقلع شبكة

للمواقع   توب سباق

مدريدي  منتديات

بالعربي  مزاجك

سبيسات

تميم    بني حوطة منتديات

ذبذبات  منتديات

http://www.vip600.com/
http://www.t00p.com/
http://www.madridi.com/vb/index.php
http://www.7ww7.com/
http://space.thbthbat.com/
http://www.hotah.com/vb/
http://www.thbthbat.com/vb/index.php




الرحيم    الرحمن الله بسم

محفوظة  الحقوق

الثلثاء   ..          يوم في العمل هذا من النتهاء تم وتوفيقه الله 1426/12/18بحمد
اا       ..     كثير ارهقني ان وبعد الكثير الكثير وقتي من أخذ ان بعد  ..
المطلوبة          الهداف إلى لصل والحيل الوامر من الكثير استخدمت حيث

المتاعب     من الكثير بالتعادلت%  80واجهتني تختص  ..
المباريات      ...     نتائج بتغيير اقوم ثم والعدادات الوامر من انتهي حينما اا .. وغالب
الوامر    ..      صياغة إعادة إلى فأضطر والتغيير بالختلف العدادات .. تبدأ

الله        بإذن مشاكل أي من البرنامج يخلوا لكي

وقوعها       ..       احتمال كان لو حتى للنتائج جدا الضئيلة الحتمالت على التركيز %مع

البرنامج             اوامر تنفيذ في نفسي على ثم الله على اعتمدت اني الله .. ويعلم
لتتعدى       ..        بنسبة الخارجية الفكار بعض عدا أخرى برامج من أوامر أي ادخل %ولم

الـ  ..        تقارب لمدة متواصل عمل بعد لله العمل  ..    20والحمد من النتهاء تم العمل       +  يوم ورشة للبرنامج الرئيسية الصفحة على للطلع هنا انقر

ذبذبـــات /             -             منتديــــات الهليل سعود اخوكم

R.B.G..
http://www.thbthbat.com/vb/index.php

الرياض   -  السعودية العربية RBG@THBTHBAT.com - المملكة

http://www.thbthbat.com/vb/showthread.php?t=7293
http://www.thbthbat.com/vb/sendmessage.php
http://www.thbthbat.com/vb/index.php


الرحيم    الرحمن الله بسم

محفوظة  الحقوق

الثلثاء   ..          يوم في العمل هذا من النتهاء تم وتوفيقه الله هـ1426/12/18بحمد

اا       ..     كثير ارهقني ان وبعد الكثير الكثير وقتي من أخذ ان بعد  ..
المطلوبة          الهداف إلى لصل والحيل الوامر من الكثير استخدمت حيث

المتاعب     من الكثير بالتعادلت%  80واجهتني تختص  ..
المباريات      ...     نتائج بتغيير اقوم ثم والعدادات الوامر من انتهي حينما اا .. وغالب
الوامر    ..      صياغة إعادة إلى فأضطر والتغيير بالختلف العدادات .. تبدأ

الله        بإذن مشاكل أي من البرنامج يخلوا لكي

وقوعها       ..       احتمال كان لو حتى للنتائج جدا الضئيلة الحتمالت على التركيز 0.5مع %

البرنامج             اوامر تنفيذ في نفسي على ثم الله على اعتمدت اني الله .. ويعلم
لتتعدى       ..        بنسبة الخارجية الفكار بعض عدا أخرى برامج من أوامر أي ادخل 5ولم %

الـ  ..        تقارب لمدة متواصل عمل بعد لله العمل  ..    20والحمد من النتهاء تم العمل       +  يوم ورشة للبرنامج الرئيسية الصفحة على للطلع هنا انقر

ذبذبـــات /             -             منتديــــات الهليل سعود اخوكم

R.B.G..
http://www.thbthbat.com/vb/index.php

الرياض   -  السعودية العربية المملكة

http://www.thbthbat.com/vb/showthread.php?t=7293
http://www.thbthbat.com/vb/sendmessage.php
http://www.thbthbat.com/vb/index.php
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