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حسب القائمين على جائزة محمد بن راشد لإلبداع

اختيار الديحاني وأبوغوش أفضل رياضيني عربيني
أعلــن مجلس أمناء »جائزة محمد بن راشــد آل 
مكتوم لإلبداع الرياضي« أسماء الفائزين في فئات 
الــدورة الثامنة للجائــزة األكبر من حيــث قيمتها 
وتعدد فئاتها املخصصة لإلبداع في العمل الرياضي.
ومت اختيار الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية، الشخصية الرياضية 
احملليــة تقديرا جلهود ســموه فــي تطوير احلركة 
الرياضيــة من خالل رئاســته لنــادي النصر عميد 
األندية الرياضية في اإلمــارات ودعمه لنادي حتا، 
وكذلك دعمه للرياضات البحرية ورياضات الفروسية 
والهجن، ودعم فئة ذوي اإلعاقة. فيما مت اختيار األمير 
علي بن احلسني رئيس احتادي األردن وغرب آسيا 
لكرة القدم، الشــخصية الرياضية العربية، تقديرا 
لدوره الكبير الذي لعبه في قيادة جهود التغيير في 
االحتاد الدولي لكرة القدم والتصدي للفساد اإلداري 
فيه، ومطالبته الدائمة بتطبيق الشــفافية في عمل 
املنظمــة التي تقود كرة القدم العاملية. وقال رئيس 
مجلس أمناء اجلائزة مطر الطاير: »شــهدت الدورة 
الثامنة تنافسا متميزا بني الرياضيني واملؤسسات 
الرياضيــة احمللية والعربيــة والدولية، حيث بلغ 
عدد املتقدمــني للجائزة ١98 متقدمــا مقابل ١8٠ في 
الــدورة الســابعة، كما تقدم للتنافــس في اجلائزة 
جميع األبطال العرب في أوملبياد ريو دي جانيرو، 
ما يؤكد مكانة اجلائزة وانتشارها«.  وأضاف »نود 
التنويه إلى أن مجلس أمناء اجلائزة اختار هذا العام 
محور النزاهة والشــفافية للتنافس في فئة اإلبداع 
املؤسســي، ســيرا على نهج القيادة الرشــيدة، ألن 

حتقيق األهداف السامية للجائزة لن يتحقق بدون 
تطبيق النزاهة والشفافية واحلوكمة«.  

وفاز البطل األوملبي فهيد الديحاني واألردني احمد 
أبوغوش بجائزة افضل رياضيني عربيني حلصول 
كل منهما علــى امليدالية الذهبية فــي أوملبياد ريو 
دي جانيرو برياضتي الرماية والتايكوندو. حصل 
املصري احمد حلمي قورة على جائزة احلكم العربي 
إلدارته املباراة النهائية في دورة األلعاب األوملبية في 
ريو دي جانيرو ٢٠١٦ في رياضة القوس والســهم، 
كمــا أنه احلكم العربي واألفريقــي الوحيد الذي مت 
اختياره »رئيس حكام« بطولة كأس العالم للقوس 
والســهم في املغــرب ٢٠١5. كما فــاز الفريق امللكي 
البحرينــي للقــدرة بجائزة الفريــق العربي لفوزه 
بجوائز متميزة من االحتاد الدولي للفروســية في 
سباقات بطولة العالم للقدرة للناشئني في تشيلي 
٢٠١5، ونال السعودي علي الزهراني مدرب الكراتيه 
جائزة افضل مدرب عربــي. ونالت اربع رياضيات 
عربيات جوائز لتحقيقهن إجنازات رفيعة املستوى 
في اوملبياد ريو، وهن: التونسيتان إيناس بوبكري 
لكونها أول رياضية عربية حتقق ميدالية أوملبية في 
املبارزة وهي برونزية، ومروى العامري لكونها أول 
رياضية عربية حتقق ميدالية أوملبية في املصارعة 
وهــي امليدالية البرونزية، واملصريتان هداية مالك 
لكونهــا أول رياضية عربية حتقق ميدالية أوملبية 
في التايكوندو وهي ميدالية برونزية، وسارة سمير 
لكونهــا أول رياضية عربية حتقق ميدالية أوملبية 

في رفع األثقال وهي برونزية أيضا.

الكويت تتصدر العرب في »ديڤيز«

»املقرب« لـ »النشاما« بطل كأس مبارك احلمد»مؤقتة« الصيد والفروسية تسلمت النادي

الفائزون في جائزة »أفضل العرب« 

الكندري يشيد بالداود بعد إحرازه 
 املركز األول في )كارت( البحرين

»السيارات« ينظم بطولة 
االستعراض احلر

أعلن النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية تنظيم اجلولة الثالثة من بطولة االستعراض احلر 
اجلمعة املقبلة على حلبة »جابر األحمد« الدولية بالتعاون 

مع ادارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة.
وقال رئيس النادي الشــيخ أحمد الداود لـ»كونا« إن 
البطولة تهدف الى احتواء الشباب الكويتي احملب لرياضة 
احملركات بشــكل مناســب بعيدا عن املمارسات اخلاطئة 

لهذه الرياضة.
وأضاف الداود أنه مت رصد عدة جوائز للفائزين لدعم 
هذه الرياضة وتوفير بيئة مالئمة لهم ملمارسة نشاطاتهم 
بكل أمان، مؤكدا ان النادي لن يدخر جهدا في سبيل دعم 
وخدمة الشباب الكويتي احملب لرياضة احملركات وبدعم 

وتوجيه كبيرين من الهيئة العامة للرياضة.
وأشار إلى أن باب التســجيل للبطولة مفتوح يوميا 
فــي احللبة حتى غــد اخلميس  نظرا للعــدد الكبير من 
املشاركني، داعيا محبي هذه الرياضة الى متابعة البطولة 
الشــائقة التي جتمع أفضل سائقي سيارات االستعراض 

في الكويت واخلليج.

www. في آخر تصنيف أصدره االحتاد الدولي للتنس
itftennis.com لدول العالم املشاركة في بطولة كأس العالم 
للتنس للرجال )كأس ديفيز( www.daviscup.com تصدرت 
الكويت جميع الدول العربية املشــاركة في هذه البطولة 
العاملية املرموقة مبا فيها دول شمال أفريقيا ذات التاريخ 
الطويل في ممارسة اللعبة. جاءت الكويت في املرتبة رقم 
59 علــى العالم تليها تونس في املرتبة الـ ٦5 ثم املغرب 
فــي املرتبة الـ 7١ ثم اجلزائر فــي املرتبة الـ 8٣ ثم لبنان 
في املرتبة الـ84 ثم سورية في املرتبة الـ 85 ثم مصر في 
املرتبــة الـ 95 ثم قطر في املرتبــة الـ 97 ثم اإلمارات في 
املرتبة الـ ١٠٠ ثم األردن في املرتبة الـ ١٠١ ثم العراق في 
املرتبة الـ ١٠7 ثم البحرين في املرتبة الـ ١٠8 ثم السعودية 
في املرتبة الـ ١١٣ ثم عمان في املرتبة الـ ١٢٢ وأخيرا ليبيا 
فــي املرتبة الـ ١٣٢. يذكــر أن الكويت هي الدولة العربية 
اآلسيوية الوحيدة التي تنافس في املجموعة الثانية آلسيا 

وأوقيانوسيا ضمن هذه البطولة العريقة.

سلمت الهيئة العامة للرياضة 
املؤقتة برئاســة  اللجنــة 
مسعود حيات نادي الصيد 
والفروسية وأعضاء اللجنة 
وأناب أحمد فليح عن د.حمود 
فليطح نائب مدير عام الهيئة 
رئيس جلنة التسليم وفريق 
العمل بالهيئة في اجراء عملية 
التسليم. ونقل فليح تهنئة 
الدولة  وزير االعالم وزير 
الشــباب ورئيس  لشؤون 
الهيئة العامة للرياضة الشيخ 
سلمان احلمود ومدير عام 
الهيئة الشيخ احمد املنصور 
ونائبــه د.حمــود فليطح 
وشــكر اجلميع على تولي 
املهمة وخدمة رياضة اآلباء 
واالجداد، واكد حرص الهيئة 
على توفير كل الدعم من اجل 

جنح اجلــواد البطل املقرب 
السطبل النشاما بقيادة دو في 
اقتناص كأس املغفور له الشيخ 
مبارك احلمد املخصص للدرجة 
األولى على مسافة ١٦٠٠م بزمن 
٣/٤٤/١ق، في سباق نادي الصيد 

والفروسية.
وقام الشــيخ احمــد اخلالد 
والشــيخ عبداهلل الســلمان 
بتســليم الكأس الى عمداء 
اسطبل النشــاما وتهنئتهم 
بالفــوز. ثم قام الســلمان 
بتقدمي درع تذكارية الى الشيخ 
احمد اخلالد تقديرا لدعمهم 
لرياضة الفروسية. وفي بقية 
السباقات فاز اجلواد الراصد 
القادم من  للحجر واملضيان 
اجلهراء بقيادة متني بكأس خالد 
الشرقاوي املخصص جلياد 

الدرجة الثالثة على مسافة ١٢٠٠م 
بزمن ٧/١٦/١ق.

وقام خالد صالح الشرقاوي والشيخ 
عبداهلل السلمان بتسليم الكأس الى 
اسطبل احلجر واملضيان وتهنئتهم 
بالفوز.  وفاز اجلواد عقيق السطبل 
دسمان بقيادة دو بالشوط الثالث 
املخصص جلياد الدرجة الثانية على 
مسافة السرعة ١٠٠٠م بزمن ٦/-/١ق. 

وفاز اجلواد السبع لالنصاري 
الثاني  بقيادة رأفت بالشوط 
املخصــص للمبتدئات على 
مسافة ١٦٠٠م بزمن ٩/٤٧/١ق. 
وفاز اجلواد خباري السطبل 
دســمان بقيادة دو بالشوط 
االول املخصــص للمبتدئات 
من النتاج احمللي على مسافة 

١٤٠٠م بزمن ٤/٣٤/١ق.

احتفلت األمانة العامة جلائزة »أفضل العرب« في مدينة 
مراكــش املغربية بتكرمي الفائزيــن باجلوائز املخصصة 
للفئــات الرياضية املختلفة، حيث شــارك فــي التتويج 
ســعيد مهيــر الكتبي، الوزير املفوض بســفارة اإلمارات 
في املغرب والبروفيسور محمد الكنيدري وزير التربية 
الوطنية املغربي السابق وأحمد العبيكان رئيس مجلس 
إدارة مجموعة العبيكان السعودية. وتصدرت القطاعات 
الرياضيــة املختلفة باإلمارات فئــات اجلوائز، بحصول 
العني على أفضل ناد على مســتوى الوطن العربي ٢٠١٦ 
والالعــب الدولي عمر عبدالرحمن على لقب أفضل العب 
عربي ٢٠١٦، كما حصل الوحدة على جائزتي كرة الســلة 
والسباحة على مستوى األندية في الوطن العربي ٢٠١٦ 
ونادي بالرميثة على جائزة أفضل ناد في رياضة 
التايكوندو واحتاد البولينج على املركز األول 
أيضا في الوطن العربي.  وفي الفئات األخرى 
حصدت أندية عدة على مستوى الوطن العربي 
جوائز املراكز األولى، وهي نادي قوس مراكش 
للرماية بالقوس والسهم واالحتاد القطري 
للفروسية واجلامعة امللكية املغربية للمالكمة 
واجلمعيــة العمانية للســيارات واالحتاد 
الســعودي للســباحة واالحتاد البحريني 
أللعاب القوى واجلامعة التونسية للمبارزة. 
ونــال العميد خالد بن حمد العطية رئيس 
االحتادين العربي والقطري للشرطة جائزة 
أفضل رئيــس تنفيذي عربي فــي القطاع 

الرياضي.

قال متسابق سيارات الـ )كارت( سليمان الكندري ان 
حتقيقه للمركز األول في بطولة البحرين الدولية لسيارات 
الـــ )كارت( هــو خطــوة أولى له في مشــواره للوصول 

للعاملية واملشاركة في بطولة العالم. 
وقــال الكنــدري لـ »كونا« ان ما حققــه من اجناز في 
اجلولــة األولــى للبطولة التي اختتمت الســبت املاضي 
»سيكون خير دافع لي ملواصلة تقدمي األفضل حتى حتقيق 
ما أصبو اليه وهو التأهل للمشــاركة في بطولة العالم 

املقررة في مايو من العام املقبل«.
وأشار الى ان البطولة شارك بها نخبة من أفضل 
املتســابقني في العالم ميثلون قطر والبحرين 
واإلمارات ومتســابقني من إيطاليا وأستراليا 
وأميركا »ما جعلني أخــوض اختبارا صعبا 
في سبيل اثبات قدراتي الفنية وهو ما متكنت 

من حتقيقه في النهاية«. 
وأوضح أن املتسابقني اصحاب املراكز الثالثة 
األولى في هذه البطولة سيتأهلون تلقائيا الى 
بطولة العالم التي تعتبر احملفل األقوى للمنافسة 
في مجال سيارات الـ )كارت(. وأعرب عن شكره لرئيس 
النادي الكويتي للسيارات والدراجات اآللية الشيخ أحمد 
الــداود على دعمه له خالل الفترة املاضية وإرســاله الى 

معسكر متخصص اقيم قبل شهر في بريطانيا.

الشيخ عبداهلل السلمان يسلم الكأس للفائز حيات وأعضاء اللجنة املؤقتة في نادي الصيد والفروسية 

املتسابق سليمان الكندري خالل اجلولة األولى للبطولة 

املكرمون بعد نيلهم اجلوائز الرياضية 

»البارسا« لهيركوليس: لن نفرط في كأس امللك

»املطارق« تهدد »املان« في »الكابيتال ون« الليلة

يبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة 
كأس إسبانيا لكرة القدم ضد هيركوليس اليكانتي 
من الدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ ١٦، في حني 
يلعب ريال مدريد مع كولتورال ليونيسا )ثالثة 

أيضا( في اياب الدور ذاته.
ويحتفظ البارسا بطل املسابقة في املوسمني 
األخيرين، بذكرى سيئة من لقائه األخير مع فريق 
مدينــة اليكانتي عندما كان يلعــب في الدرجة 
االولى في موسم ٢٠١٠-٢٠١١ حيث حقق املفاجأة 
وتغلب علــى الفريق الكاتالونــي في عقر داره 

ملعب كامب نو ٢-٠.
لكن هيركوليس هبط في نهاية املوســم الى 
الدرجة الثانية ثم الى الثانية »باء« التي تعادل 

الدرجة الثالثة.
وتأتي مباراة برشلونة في الكأس بعد فشله 
في فك عقدته على ارض ريال سوسييداد بتعادله 

معــه ١-١ االحــد في املرحلة الثالثة عشــرة من 
الدوري، فبات يتخلف عن امللكي متصدر الدوري 

بفارق ٦ نقاط.
مــن جهتــه، كان الريــال قد اكتســح ضيفه 
املتواضع كولتورال ليونيسا 7-١ ذهابا في ٢٦ 
اكتوبر املاضي، ويستضيفه األربعاء في مباراة 

االياب.

أول انتصار لـ »النيراتزوري« مع بيولي
فــرط نابولي وصيــف بطل املوســم املاضي 
بنقطتني ثمينتني بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه 
ساســوولو ١-١ فــي املرحلة الرابعة عشــرة من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 4٢ بتسديدة 

بعيدة من لورنزو انسينيي.
وحافظ وصيف البطل على تقدمه حتى الدقيقة 
8٢ قبــل ان ينجــح ساســوولو فــي خطف هدف 
التعادل عبر الفرنسي البديل غريغوار دوفريل.

ولم يســتغل نابولي سقوط يوڤنتوس حامل 
اللقــب واملتصدر أمام جنــوى )١-٣( االحد لكي 
يقتــرب منه اذ بقي بعيدا عنه بفارق 7 نقاط في 
املركز الســابع، فيما اصبح رصيد ساسوولو ١4 

نقطة في املركز السادس عشر.
وحقق انتر ميالن فوزه االول في ثالث مباراة 
له بقيادة مدربه اجلديد ســتيفانو بيولي عندما 

تغلب بصعوبة على ضيفه فيورنتينا 4-٢.
وبدا النيراتزوري في طريقه الى حتقيق فوز 
سهل عندما تقدم بثالثية في ١9 دقيقة تناوب على 
تسجيلها الكرواتي بروزوفيتش )٣( وكاندريفا )9( 
والقائد االرجنتيني ايكاردي )١9(، لكن فيورنتينا 
لم يستســلم وقلص الفارق عبر الكرواتي االخر 

نيكوال كالينيتش )٣7(.
وتلقى فيورنتينا ضربة موجعة بطرد مدافعه 

االرجنتيني رودريغيــز في الدقيقة االخيرة من 
الشوط االول، بيد ان ذلك لم مينعه من السيطرة 
على مجريات الشوط الثاني وأضاف هدفا ثانيا 
عبر السلوڤپيني ايليسيتش )٦٢( وكان قريبا 

من إدراك التعادل، قبل ان يطمئن ايكاردي جماهير 
أصحاب األرض بهدف رابع في الدقيقة االولى من 

الوقت بدل الضائع.
وهو الفوز الســادس النتر هذا املوسم مقابل 
٣ تعــادالت و5 هزائم فرفع رصيده الى ٢١ نقطة 
وارتقى الى املركز الثامن بفارق نقطة واحدة امام 

فيورنتينا الذي تراجع الى املركز التاسع.

فرنسا
يخوض نيس املتصدر اختبارا صعبا عندما يحل 
ضيفا على غانغان اخلامس في املرحلة اخلامســة 

عشــرة من الدوري الفرنســي. وســتكون مهمة 
مطارده باريس ســان جرمان سهلة عندما 

يســتضيف اجنيه العاشر. ويتصدر 
نيس الترتيب برصيد ٣٣ نقطة، 

بفارق نقطة فقط أمام بي 
اس جي. وبــات نيس 

مهددا بفقدان الصدارة 
ألن غانغــان يقــدم 
عروضا جيدة هذا 
املوســم أيضــا، 
وهو يسعى الى 
تعزيز رصيده 
فســة  للمنا
بقــوة علــى 
قـــــــة  بطــا
كة  ر للمشــا
فــي بطولــة 
يوروبا ليغ.

يســتضيف مان يونايتد 
اليــوم وســت هــام يونايتد 
مجددا، وذلك في ربع نهائي 
كأس احملترفــني االجنليزية 
بكرة القدم، بعد تعادلهما ١-١ 
األحد في املرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري املمتاز.
وكان »املان« بلغ ربع نهائي 
»الكابيتال ون« بعد أن جرد 
جاره مان ســيتي من اللقب 
بفوزه عليه ١-٠ في »الديربي« 
على ملعــب »اولد ترافورد« 
بالذات، في الوقت الذي تأهل 
فيه املطارق بفوزه على ضيفه 

تشلسي ٢-١.
وشاءت الصدف ان يلتقي 
الفريقــان فــي ربــع نهائــي 
املسابقة بعد ثالثة أيام فقط 
على لقائهما في الدوري، والذي 

في الشوط الثاني في مباراة 
الدوري، ويبحث الفتى الذهبي 
عن تسجيل الهدف رقم ٢49 
ملعادلة الرقم القياسي ألفضل 
هداف في تاريخ النادي بجميع 
املســابقات واملســجل باسم 
االسطورة بوبي تشارلتون.

بــدوره يخوض ارســنال 
رابع الدوري اختبارا صعبا 
عندما يستضيف ساوثمبتون.

تواصلت فيه معاناة اليونايتد 
الذي لم يحقق سوى فوز واحد 
في املراحل الســبع األخيرة 
ليصبــح فريــق البرتغالــي 
جوزيــه مورينيــو متخلفــا 
بفارق ١١ نقطة عن تشلســي 

متصدر البرميييرليغ.
ومــن املتوقــع ان يدفــع 
مورينيو بقائد الفريق واين 
روني أساســيا بعــد ان نزل 

وكان الغانرز تغلب على 
ريدينغ ٢-٠، وساوثمبتون 
على سندرالند ١-٠ في الدور 

السابق. 
وخرج ارسنال من دوامة 
التعادالت بفوزه على ضيفه 
بورمنوث ٣-١ االحد املاضي 
في الدوري فــي مباراة تألق 
فيها جنمه التشيلي اليكسيس 
سانشيز الذي سجل هدفني.

»المو« متهم بسوء السلوك
وجه االحتــاد االجنليزي 
لكرة القدم تهمة سوء السلوك 
الــى مــدرب مــان يونايتــد 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
بعد طــرده األحد في املباراة 
التي تعادل خاللها فريقه مع 
ضيفه وست هام يونايتد ١-١ 

في الدوري املمتاز. وهذه املرة 
الثالثة التي يتهم فيها »املو« 
هذا املوســم بســوء السلوك 
وســبق له أن أوقــف ملباراة 
وغرم من قبل االحتاد بسبب 
دخوله في مشادة مع احلكم 
مارك كالتنبرغ كما غرم أيضا 
بســبب انتقاده تعيني حكم 
آخر لقيادة احــدى مباريات 

يونايتد.
ومــن املتوقــع ان يحــرم 
مورينيو من التواجد بجانب 
فريقه في مباراة اليوم التي 
جتمــع يونايتد بوســت هام 
مجددا لكن هذه املرة في الدور 
ربع النهائي من مسابقة كأس 
احملترفني وذلك نتيجة طرده 
في الشــوط االول من مباراة 
االحــد من قبــل احلكم جون 

مــوس بســبب ركلــه عبوة 
املياه احتجاجا على البطاقة 
الصفــراء التي رفعها االخير 
بوجه الفرنســي بول بوغبا 

بسبب التمثيل.
وهذه ليست املرة االولى 
التي يعترض فيها »سبيشال 
ون« على حتكيــم موس، إذ 
أوقف املوسم املاضي ملباراة 
مدربــا  كان  حــني  واحــدة 
لتشلســي بسبب دخوله في 
مشادة مع هذا احلكم اعتراضا 
علــى قراراته في مباراة ضد 

وست هام بالذات.
وميلك يونايتد ٢٠ نقطة 
فقط بعد ١٣ مرحلة وعلى بعد 
١١ نقطة من تشلسي املتصدر، 
وهذه أسوأ بداية له منذ موسم 
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس احملترفني »ربع النهائي«

١٠:45beIN SPORTS 1HDأرسنال ـ ساوثمبتون
١١beIN SPORTS 2HDمان يونايتد ـ وست هام

كأس إيطاليا »الدور الرابع«
أبوظبي الرياضية 5HD 5باليرمو ـ سبيزيا
أبوظبي الرياضية 8HD 5أتالنتا ـ بيسكارا

أبوظبي الرياضية ١١HD 5سمبدوريا ـ كالياري

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
فرنسا )املرحلة الـ 15(

9beIN SPORTS 6HDسانت ايتيان ـ مرسيليا
9باستيا ـ بوردو

9تولوز ـ مونبلييه
9نانت ـ ليون

9beIN SPORTS 12HDغانغان ـ نيس
١١beIN SPORTS 6HDسان جرمان ـ آجني

كأس إسبانيا )املرحلة الـ 32(
9طليطلة ـ ڤياريال 

9فورمنتيرا ـ إشبيلية
١١beIN SPORTS 3HDريال مدريد ـ ليونيسا

١١beIN SPORTS 5HDجويخويلو ـ أتلتيكو مدريد
١١قرطبة ـ ملقة

١١غرناطة ـ أوساسونا
١٢هيركوليس ـ برشلونة

البطل األوملبي فهيد الديحاني

إجناح أنشــطة النادي وخدمة 
الكويت ومحبي رياضة الفروسية 
التوفيق والنجاح.  لهم  ومتنى 
وقام رئيس اللجنة مسعود حيات 
ونائبه محمد جاســم القطامي 
بالتوقيع على  وبقية األعضاء 
محضر التسلم وشكر احلمود 
الثقة  واملنصور وفليطح على 
الكبيرة التي اولوها لهم وأنهم 

سيبذلون أقصى جهد لالرتقاء 
بأنشطة النادي. وبعدها، عقدت 
اللجنــة اول اجتماعاتها عقب 
السر  أمانة  التسلم وأســندت 
الى احمد أبل وفهد الشــرهان 
أمانة الصندوق والشيخ عبداهلل 
الســلمان وإياد املطوع وآالء 
الســلطان وغــازي اجلريوي 

وناصر بورسلي أعضاء.


