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الراعي اإلعالميالراعي الرسمي

إبراهيم بن ناصر بن مسعود الناعبي. 1
إبراهيم حمد محمد الهنائي. 2
ابراهيم عبدالله غلوم البلوشي. 3
أحمد بن حمد بن محمد الجساسي. 4
إدريس راشد علي الهطالي. 5
إدريس محمد هالل الريامي. 6
أيمن بن مصبح بن جمعه العويسي. 7
بدر بن شيخان بن حمد العبدلي. 8
بدر مسعود حمدان. 9

جيفر بن خلف بن ناصر الرمحي. 10
حسين جمعة سالم البلوشي. 11
الحسين علي سعود البحري. 12
حمد بن عبدالله بن حمد المخيني. 13
حمزة بن علي بن هالل العبري. 14
حميد عبدالله راشد البلوشي. 15
خالد بن خميس بن راشد الهنائي. 16
خالد بن ناصر بن سليم الجفيلي. 17
خالد حمد سليمان المحروقي. 18
خالد محمد حميد السالمي. 19
زيد بن حمد بن سليمان الناعبي. 20
سالم بن عبدالله الشنفري. 21
سالم علي ساعد المشايخي. 22
سعيد بن سليمان بن ناصر. 23
سلطان بن سعيد بن سالم الزيدي. 24
شريف بن حمد الشوكري. 25

شيخان سعيد شيخان الصالحي. 26
صالح الدين سالم حميد البلوشي. 27
عاصم عبدالله سالم السليمي. 28
عبدالباقي محمد عبدالباقي. 29
عبدالله بن حمد بن حمود البراشدي. 30
عبدالله بن سالم بن حمد السليمي. 31
عثمان مكتوم علي المنذري. 32
عمار بن سالم بن علي الرواحي. 33
عمر سلطان سالم الحبسي. 34
فهد بن عبدالله بن محمد الصقري. 35
مازن بن مسلم العجمي. 36
مازن محمد حارث النبهاني. 37
محمد بن أحمد بن حسن الشحي. 38
محمد بن سليمان بن ابراهيم الشحي. 39
محمد بن مرزوق بن ضحي اليحيائي. 40
محمد خالد مستهيل المشيخي. 41
محمد سعيد ناصر السيابي. 42
محمد يوسف عبدالله الخوري. 43
مصطفى بن سالم بن غريب العجمي. 44
مكتوم راشد سليمان الكلباني. 45
مصبح بن علي بن سعيد السعيدي. 46
هيثم بن سليمان بن محمد أمبوسعيدي. 47
هيثم بن علي بن مسعود تبوك. 48
يحيى بن علي بن سالم السليماني. 49
يوسف بن راشد بن سالم الناعبي. 50
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