مقق الَّويل للكتاب يف دورته الـ (2019 )24م

الربنامج الثقايف ملرعض

اليوم األول  -اخلميس  21 /فربايض

م

القاعة  /الفرتة

الفعالية

املشاركون

اجلهة املنظمة

1

العوتيب
10ص 2 -م

ورشة (/)1
فن كتابة القصة من الفكرة إىل ال َّنص

 -أ /.عبداهلل بن حممد اللواتي

مكتبة كتب  234بالتعاون
مع محلة سرد للكتابة اإلبداعية

2

أمحد بن ماجد
4:30م 6:30 -م

حماضرة/
جتسيد شعري عماني

 -املخرج  /سعيد عامر – سوريا

النادي الثَّقايف

3

جناح املكتبة
7م

عرض تقدميي مرئي /
بوابة ذاكرة عمان الرَّقمية

4

جناح املؤسسة
7م

جتربة الفنانة/
"أم كلثوم " الفنية

5

أمحد بن ماجد
7م 9 -م

 د / .صاحل بن سليمان الزهيمي املوسيقار /فاروق سالمةاإلدارة  /إبراهيم املنذري

 د /.سعيد توفيق ( -مصر)احملاضرة الفكرية/
العوملة وانعكاستها على الوطن العربي إدارة احملاضرة  /سعيد بن علي الطارشي

1

مكتبة ذاكرة عمان
مؤسسة بيت الزبري

اللجنة الثَّقافية

اليوم األول  -اخلميس  21فربايض

م

القاعة  /الفرتة

الفعالية

6

الفراهيدي
4م 6 -م

أمسية شعرية ()1
" شعر فصيح "

7

الفراهيدي
6م – 7م

8

العوتيب
7م 9 -م

9

ابن دريد
7م – 9م

املشاركون
شاعر  /علي سيف الشعالي ( اإلمارات )
 ال َّ الشَّاعر  /ناصر بن سعيد الغسانيإدارة األمسية  /فاطمة بنت إحسان اللواتية

 د /.محيد بن حممد احلجريحوار مع كاتب ( /)1التحوالت اإليقاعات
 د /.مبارك بن عيسى اجلابرييف الشِّعر العماني احلديث
إدارة  :أ  / .حسن بن عبداهلل الظاهري
قراءة يف رواية/
"دفاتر فاروهو"

 د /.عزيزة بنت عبداهلل الطائية د /.فاطمة بنت راشد العليانية أ /.ليلى بنت عبداهللإدارة القراءة أ / .منى بنت حرباس السليمية
 -د /.عبداهلل بن سامل اخلروصي

جلسة حوارية/
الكتابات العمانية حول القرآن الكريم إدارة اجللسة  :أ /.حممد بن ناصر اخلروصي

2

اجلهة املنظمة
مركز مجعة املاجد
للثَّقافة والرتاث (اإلمارات )
اللجنة الثَّقافية

صالون فاطمة العلياني األدبي

مؤسسة مواهب

اليوم الثاني  -اجلمرعة  22فربايض

م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

1

أمحد بن ماجد/
4م – 5م

حفل تكريم

2

أمحد بن ماجد
4م 6 -م

حماضرة/
اإلرشاد الزَّواجي للمقبلني على الزواج

3

جناح املؤسسة
7م

جتربة الفنان/
"طالل مدَّاح" الفنية

4

أمحد بن ماجد
 8 –7م

حماضرة/
لكتاب (شكرًا ألنك تأخرت )

5

أمحد بن ماجد
 9 –8م

ندوة/
عمان يف الكتابات العربية واألجنبية

املشاركون
 إعالن نتائج مسابقة (اقرأ) الدوليةللتصوير الضوئي وتكريم الفائزين
 أ /.نقاء بنت مجعة اللواتية الصحفي واإلعالمي /علي فقندشإدارة اجللسة  /إبراهيم املنذري

اجلهة املنظمة
اجلمعية العمانية للتَّصوير الضوئي
وزارة التنمية اإلجتماعية
مؤسسة بيت الزبري

 الكاتب والصحفي /توماس فريدمان – أمريكيإدارة احملاضرة:د /.عبداهلل بن صاحل باعبود
(سيقوم الكاتب بالتوقيع على كتابه بعد احملاضرة)

اللجنة الثَّقافية

 سعادة الشيخ /أمحد بن سعود السيابي د /.هالل بن سعيد احلجريإدارة الندوة  :د /.حممد بن محد الشعيلي

اللجنة الثقافية

3

اليوم الثاني  -اجلمرعة  22فربايض

م

القاعة  /الفرتة

الفعالية

7

العوتيب
 5م– 7م

منصة الكتاب األكثر تأثريًا ()1

8

الفراهيدي
7م – 9م

ندوة /
اللجنة العمانية حلقوق اإلنسان
(عقد من الزمان)

9

العوتيب
7م – 9م

قراءات أدبية /
جتارب ثقافية خليجية
(دولة قطر)

10

ابن دريد
7م – 9م

ندوة/
خرجيي دبلوم الرتبية اخلاصة لذوي
اإلعاقة السمعية إىل أين؟

املشاركون
 جمموعة من الشَّباب امللهمني أ /.أمحد بن ناصر الراشدي د /.حصة بنت عبداهلل البادية د /.عبيد بن سعيد الشقصيإدارة الندوة /سامل بن خلفان الروشدي
 د /.ناصر صقر املهندي  -قطر د /.جمد خالد  -قطر أ /.أمحد العبيدلي  -قطرإدارة القراءة :د /.عائشة بنت سعيد الغابشية
 أ /.سعيد بن محد الوهييب أ /.مسرية بنت سلوم الطالعية -اإلعالمي /سلطان بن ناصر العامري

4

اجلهة املنظمة
مؤسسة رؤية الشَّباب

اللجنة العمانية حلقوق اإلنسان

النادي الثَّقايف

مدرسة األمل للصم
وزارة الرتبية والتعليم

اليوم الثالث  -القبت  23فربايض

م
1
2

املشاركون

القاعة  /الفرتة

الفعالية

العوتيب
10ص 2 -م
الساحة األمامية /
6م

ورشة (/)2
فن كتابة القصة من الفكرة إىل النص
مسرح الشَّارع ( / )1رمحة بصورة

3

4

أمحد بن ماجد
6 - 5م

5

جناح املكتبة
7م

فرقة احتاد احليل

مكتبة كتب  234بالتعاون مع
محلة سرد للكتابة اإلبداعية
اللجنة الثَّقافية

حماضضات قصرية توعوية لألدوية الطبية ()1

األدوية اليت تباع بدون وصفة طبية
أمحد بن ماجد
 3:30م –  5م

 -أ /.عبداهلل بن حممد اللواتي

اجلهة املنظمة

املضادات احليوية واألنفلونزا املومسية
طريقة حفظ األدوية
طريقة استخدم أدوية الربو
عرض مسرحي توعوي/
حمكمة صيدالنية
ملتقى/
ملهمون من عمان
ورقة علمية /
نوادر من النقود العمانية  -عرض متحفي

 الصيدالنية /بشرى بنت سعيد القامسية الصيدالني /سعود بن محدان الغافري الصيدالنية /مارية بنت مخيس العلوية الصيدالني /حممود بن عبداهلل العجمي فريق بصمةكلية كالدونيان اهلندسية
 جمموعة من امللهمني لذوي اإلعاقة مجال بن حممد الكندي( متحف بيت قرش نزوى )

5

اجلمعية الصيدالنية العمانية

إجنازات شباب عمان
مكتبة ذاكرة عمان

اليوم الثالث  -القبت  23فربايض
املشاركون

م

القاعة  /الفرتة

الفعالية

6

الفراهيدي
7م –  9م

حماضرة/
دور املكتبات العربية يف نشر
الثَّقافة العربية يف أوروبا

 الكاتب /أالن بيطار  -لبنانإدارة احملاضرة  /اخلطاب املزروعي

النادي الثَّقايف

7

ابن دريد
7م – 9م

ندوة /
مشكالت الفكر املعاصر

 د /.سعود بن عبداهلل الزدجالي د /.رضا مهدي بن جواد اللواتي -أ /.مخيس بن راشد العدوي

زوايا للصحافة والنَّشر

8

جناح املؤسسة
7م

جتربة الفنان العماني/
"سامل الصوري" الفنية

9

أمحد بن ماجد
 6م – 7م

حماضرة/
"القوة الناعمة وسيلة لرؤية
اسرتاتيجية للمستقبل

 -الفنان /فتحي حمسن

 د /.عبداهلل بن صاحل بن عبداهلل باعبودإدارة احملاضرة  /د .عائشة بنت سعيد الغابشية

6

اجلهة املنظمة

مؤسسة بيت الزبري

اللجنة الثَّقافية

اليوم الضابع  -األحَّ  24فربايض

املشاركون

الفعالية

م

الفرتة  /القاعة

1

أمحد بن ماجد
4م6-م

2

أمحد بن ماجد
7م – 9م

أمسية شعرية ()2
" فصيح وشعيب"

3

الفراهيدي
6م 7 -م

تدشني/
احلملة اإلعالنية جملاالت
الدورة الثامنة للجائزة

اجلهة املنظمة

حماضضات قصرية توعوية ()2

األدوية اليت تباع بدون وصفة طبية
املضادات احليوية واألنفلونزا املومسية
طريقة حفظ األدوية
طريقة استخدم أدوية الربو
عرض مسرحي توعوي /حمكمة صيدالنية

 الصيدالنية /بشرى بنت سعيد القامسية الصيدالني /سعود بن محدان الغافري الصيدالنية /مارية بنت مخيس العلوية -الصيدالني /حممود بن عبداهلل العجمي

اجلمعية الصيدالنية العمانية

 فريق بصمة  -كلية كالدونيان اهلندسيةالشِّعر الفصيح:
 الشَّاعر /مجال بن عبداهلل املال الشَّاعر /يوسف بن عبد القادر الكماليالشِّعر الشعيب:
 الشَّاعرة  /أصيلة بنت سعيد املعمرية الشَّاعر  /نواف بن سامل الشياديإدارة األمسية /بدرية بنت حممد العامرية
 -أ /.راشد بن محيد الدغيشي

7

اللجنة الثَّقافية

جائزة السلطان قابوس
للثقافة والفنون واآلداب

اليوم الضابع  -األحَّ  24فربايض

م

القاعة /الفرتة

الفعالية

4

ابن دريد
5م – 6م

قراءة /
كتاب "عني على الشورى"

5

جناح املؤسسة
7م

اجللسة األوىل /
اجملال الرياضي  -من عُمان إىل العاملية

جناح املكتبة
7م
ابن دريد
7م – 9م

جلسة حوارية /
مدحا تاريخ وآثار  -عرض متحفي

6
7
8

جناح املؤسسة
7م

9

قاعة ()1
مسرح الطفل (  7م )

10

العوتيب
7م – 9م

القياديون يقرؤون
جتربة الفنانة/
"وردة" الفنية
املسرحية الكوميدية (/)1
"اخلطة"
حماضرة/
أهمية اإلحصاء يف حياتنا

املشاركون
 الكاتبة /عزيزة بنت سليم احلبسية البطل  /شهاب احلبسي البطل  /حممد املشاخيي العداء  /حممد السليماني حممد بن سامل املدحاني( متحف مدحا )
 اجلراح د /.هالل السبيتاإلدارة :أ / .ميمونة السليمانية
 املوسيقار /ماجد سروراإلدارة  /إبراهيم املنذري
 فرقة الطموح املسرحيةأ / .دعاء سلطان احلربان (البحرين)

8

اجلهة املنظمة
مجعية الصحفيني العمانيني
إجنازات شباب عمان
مكتبة ذاكرة عمان
مؤسسة القانون واحلياة
مؤسسة بيت الزبري
اللجنة الثَّقافية
املركز اإلحصائي لدول جملس التعاون
بالتعاون مع قسم اإلحصاء الثقايف
بوزارة الرتاث والثقافة

اليوم اخلامس  -األثنني  25فربايض

م
1

2

الفرتة  /القاعة
العوتيب
10ص 2 -م

الفعالية
ورشة (/)3
فن كتابة القصة من الفكرة إىل النص

الفراهيدي
11ص –  2م

األدوية اليت تباع بدون وصفة طبية
املضادات احليوية واألنفلونزا املومسية
طريقة حفظ األدوية
طريقة استخدم أدوية الربو

أمحد بن ماجد
10ص – 2م
جناح املؤسسة
 10ص
الفراهيدي
5م – 7م

ورشة يف اجملال العلمي (/ )1
جمال االخرتاعات
قراءة /
عن حياة جالل الدين أمني

6

أمحد بن ماجد 4 /م

حماضرة  /محاية الطفل من اإلساءة

7

جناح املكتبة
7م

ورشة /
نسخ املخطوطات  -عرض حي

4
5

 -أ /.عبداهلل بن حممد اللواتي

حماضضات قصرية توعوية ()3

عرض مسرحي توعوي /حمكمةصيدالنية
3

املشاركون

حلقة نقاشية  /األخالق والشَّباب

-

الصيدالنية /بشرى بنت سعيد القامسية
الصيدالني /سعود بن محدان الغافري
الصيدالنية /مارية بنت مخيس العلوية
الصيدالني /حممود بن عبداهلل العجمي

اجلهة املنظمة
مكتبة كتب  234بالتعاون مع
محلة سرد للكتابة اإلبداعية

اجلمعية الصيدالنية العمانية

 فريق بصمة  /كلية كالدونيان اهلندسيةأ /.عدنان بن مصطفى الفارسي
 -خنبة من طلبة املدارس

اللجنة الوطنية لشؤون األسرة
إجنازات شباب عمان

 -د /.حممد بن راشد اجلهوري

جائزة السلطان قابوس
للثقافة والفنون واآلداب

 -أ /.محد بن حارث احلسين

وزارة التنمية اإلجتماعية

 حممد بن حسن الرمضاني9

مكتبة ذاكرة عمان

اليوم اخلامس  -األثنني  25فربايض

م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

7

أمحد بن ماجد
 7م – 8م

حوار مع كاتب ()1
السَّرد العماني بني القصة
والقصة القصرية جدًا

8

الفراهيدي
7م 9 -م

ندوة/
من مسقط إىل جوادر

9

ابن دريد
7م – 9م

حماضرة  /قياس التنمية املستدامة
باستخدام اإلحصاءات الذكية

10

العوتيب
7م – 9م

جلسة حوارية/
مناقشة إصدارات املنتدى 2018م

11

جناح املؤسسة
7م

جتربة الفنان /
خالد الشيخ وعالقته بالفنانني العمانيني

املشاركون
 أ /.محود بن محد الشكيلي د/ .فوزية بنت سيف الفهديةإدارة احلوار  :أ /.هدى بنت محد اجلهورية
 أمحد بن خلفان الشبلي فاطمة بنت سامل البلوشية د/.هدى بنت عبدالرمحن الزدجاليةإدارة الندوة :د /.سليم بن حممد اهلنائي
 د /.صالح بن ناصر املزامحي د /.سعيد بن حممد الصقري د .حممد بن عبداهلل العربي د.هالل البطاشي أمحد بن سامل اخلروصيإدارة اجللسة  /مشيسة بنت عبداهلل النعمانية
 الفنان  /خالد الشيخاإلدارة  /إبراهيم املنذري

10

اجلهة املنظمة
اللجنة الثَّقافية

اجلمعية العمانية
للكتَاب واألدباء
املركز اإلحصائي
لدول جملس التعاون

املنتدى األدبي

مؤسسة بيت الزبري

اليوم القادس  -الثالثاء  26فربايض

م

الفرتة  /القاعة

1

مسرح الطفل (7م)

2

أمحد بن ماجد
7م – 9م

بصمات خالدة من اإلرث العماني

3

جناح املكتبة  7 -م

ورقة علمية /أفالج عمان يف التاريخ

4
5
6
7
8

العوتيب
7م – 9م
ابن دريد  7 /م 9 -م
الفراهيدي
 9:30 – 7:30م
جناح املؤسسة
7م
جناح املؤسسة
7م

الفعالية
مسرحية ( / )2لقمة العيش

ندوة /

املشاركون
 فرقة مسرح الدَّن للثقافة والفنستالي)
جمال الشِّعر :أمحد بن سعيد اخلروصي (ال ِّ
 د / .فاطمة بنت سامل العليانيةجمال التاريخ :سلمة بن مسلم بن إبراهيم(العوتيب)
 د /.بدر بن هالل العلويجمال البحار :أمحد بن ماجد (أسد البحار )
 د /.إبراهيم بن حييى البوسعيديإدارة الندوة :د /.بدرية بنت حممد النبهانية
 -د .عبداهلل بن سيف الغافري

جلسة أدبية/
 أ /.مخيس بن راشد العدويفن اقتناء الكتب
إدارة اجللسة  /شيخة عبداهلل املطريي (اإلمارات)
ورشة فنية ( /)1بودكاست فريم
 املصور  /حسني بن جاسم البحرانيجلسة حوارية/
 هدى بنت محد اجلهوريةإدارة اجللسة /أمل بنت عامر بن محيد السعيدية
" يف دروب الكتابة"
اجللسة الثانية /جمال ريادة األعمال  - -قيس اخلنجي
 شركة نوى الطالبيةالكرة يف مضربنا
 د /.ممدوح اجلباليجتربة الفنان " /بليغ محدي" الفنية
اإلدارة  /إبراهيم املنذري
11

اجلهة املنظمة
اللجنة الثقافية

اللجنة الثقافية

مكتبة ذاكرة عمان
مركز مجعة املاجد
للثقافة والرتاث (اإلمارات )
اجلمعية العمانية للتصوير الضوئي
صالون فاطمة العلياني األدبي
إجنازات شباب عمان
مؤسسة بيت الزبري

اليوم القابع  -األربرعاء  27فربايض

املشاركون

م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

1

ابن دريد
10ص 2 -م

ورشة (/)4
فن كتابة القصة من الفكرة إىل النص

2

جناح املؤسسة
 10ص

ورشة يف اجملال العلمي (/ )2
جمال اإلبتكارات

 -خنبة من طلبة املدارس

3

العوتيب
7م 9-م

املهرجانات املسرحية يف عمان
التحديات والطموح

 حممد بن سامل النبهاني -حممد بن مخيس املعمري

4

جناح املكتبة/
7م

ورشة  /صيانة املخطوطات  -عرض حي

5

أمحد بن ماجد
7م –  9م

ندوة  /حذوهم

 -أ /.عبداهلل بن حممد اللواتي

 خالد بن سليمان اخلروصي أ /.أمحد بن سامل املقبالي أ /.مي مجيل البيات ( البحرين ) أمحد بن إبراهيم العجمي املصور  /أمحد بن حممد الطوقي أ /.منى بنت خلفان الشيذانيةإدارة الندوة  :اإلعالمية /خلود بنت سيف العلوية

12

اجلهة املنظمة
مكتبة كتب  234بالتعاون مع
محلة سرد للكتابة اإلبداعية
إجنازات شباب عمان
اللجنة الوطنية للشباب
مكتبة ذاكرة عمان

مؤسسة مسارات فنية

اليوم القابع  -األربرعاء  27فربايض

م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

6

الفراهيدي
7م 9-م

ورقة عمل /
Oman: One of Most Beautiful
Countries in the World
(باللغة اإلجنليزية)

7

جناح املؤسسة
7م

جلسة فنية موسيقية

8

ابن دريد
7م – 9م

حماضرة/
مالمح من تاريخ التَّعليم يف مسقط ومطرح
خالل النصف األول من القرن العشرين

9

جناح املؤسسة
7م

جتربة الفنان العماني /
"حممد املقيمي" الفنية

املشاركون
 أ .د /.إبراهيم بن نور البكريإدارة الورقة  :د /.فخرية بنت خلفان اليحيائية

 -عدد من شباب عُمان املبدعني يف اجملال الفين

 -د /.ناصر بن عبداهلل الصقري

 -الباحث أ /.مسلم الكثريي
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اجلهة املنظمة

اللجنة الثَّقافية

إجنازات شباب عمان

اجلمعية التارخيية العمانية

مؤسسة بيت الزبري

اليوم الثامن  -اخلميس  28فربايض
م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

1

الساحة األمامية 6 ( /م)

مسرح الشَّارع ( /)2احلالج

2

ابن دريد 5 /م 7 -م

ورشة فنية ( /)2التصوير باهلاتف النقال

 -فريق فوجنرايف

3

الفراهيدي
6م – 7م

حوار مع كاتب ()3
احلكاية الشَّعبية العمانية بني الرواية
الشَّفهية واملكتوبة

 د /.سعيدبن حممد السيابي د /.عايشة بنت محد الدرمكيةإدارةاحلوار /يونس بن مجيل النعماني

4

جناح املكتبة  7( /م)

جلسة حوارية  /صحار يف ذاكرتي

5

أمحد بن ماجد
7:30م – 9:30م

أمسية شعرية (/)3
"شعر فصيح"

الفراهيدي
7م – 9م
جناح املؤسسة
7م

حماضرة/
كيف نتغري بالسرد؟
اجللسة الثالثة/
اجملال العلمي  -البحث العلمي

6
7
8

ابن دريد7( /م– 9م)

9

جناح املؤسسة  7( /م)

منصة الكتاب األكثر تأثريًا ()2
جتربة الفنان /
عبداحلليم حافظ الفنية

املشاركون

اجلهة املنظمة

 -فرقة مسرح اجلامعة األملانية

اللجنة الثقافية

 الشيخ  /علي بن إبراهيم املعيينشاعر /املتوكل طه ( -فلسطني)
 ال َّشاعر  /حسن بن عبيد املطروشي
 ال َّإدارة األمسية /بدر بن علي الشيباني
 الروائية /هديل احلساوي (الكويت)إدارة احملاضرة  /زهران القامسي
 -خنبة من الباحثني العمانني

اجلمعية العمانية للتصوير الضوئي
اللجنة الثَّقافية
مكتبة ذاكرة عمان
اللجنة الثقافية
النادي الثقايف
إجنازات شباب عمان

شباب امللهمني
 -جمموعة من ال َّ

مؤسسة رؤية الشباب

 امللحن واملوسيقار  /حممد مصطفىاإلدارة  /إبراهيم املنذري

مؤسسة بيت الزبري
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اليوم التاسع  -اجلمرعة  1مارس
م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

1

أمحد بن ماجد
4م – 6م

2

الفراهيدي
7م –  9م

أمسية شعرية ()4
عمانية لبنانية

3

أمحد بن ماجد
 7م 9-م

اجللسة االحتفائية /
قراءة يف فكر املكرمني

4

العوتيب
5م–7م

حماضرة /
كروموسوم السعادة

-

سكتش مسرحي /عن القراءة
مسابقة ثقافية

املشاركون

 -جمموعة من اليافعني

اجلهة املنظمة

دار الورَّاق

 الشاعر /حممد مجيل البندر (لبنان) الشاعرة  /نارميان علوش (لبنان) الشاعرة  /بدرية بنت حممد البدرية الشاعر  /إبراهيم بن عبداهلل الساملياإلدارة  /عقيل بن درويش اللواتي

صالون فاطمة
العلياني األدبي

 د /.فضل يوسف – مصرعن املكرم د /.إحسان صادق اللواتي
 د /.أمحد يوسف ( اجلزائر)عن املكرمة الروائية  /بشرى خلفان
 أ /.راشد بن مسلم اهلامشيعن املكرم املوسيقار أ /.مسلم بن أمحد الكثريي
اإلدارة  /عاصم بن سامل الشيدي

اللجنة الثَّقافية

 اختصاصية تعديل السلوك  /خدجية منور اخلبرية  /كرمية الميش ناصر بن خالد العامري15

اجلمعية العمانية
ملتالزمة داون

5

جناح املؤسسة 6 /م

أبطال العرب يف لعبة كرة الطاولة

6

ابن دريد
7م 9-م

حماضرة /
املهلب بن أبي صفرة األزدي العماني

م

الفرتة  /القاعة

الفعالية

1

ابن دريد /
4م –  6م

ورشة فنية (/)3
صورة صحفية خمتلفة

2

جناح املكتبة
5م  6 -م

جلسة حوارية /
جتربة دار اخلليل بن أمحد الفراهيدي

3

الفراهيدي
4م – 6م

حماضرة /
هذا هو املتنيب

 العبني من اللجنة العُمانية لكرة املضرب -د /.حممود بن ناصر الصقري

إجنازات شباب عمان
جامعة نزوى

القبت  2مارس
املشاركون

 فريق أبتوفوتو عبداهلل بن أمحد احلارثي -د /.حممد شيخ الطرحيي  -العراق

16

اجلهة املنظمة

اجلمعية العمانية للتصوير الضوئي
مكتبة ذاكرة عمان
جامعة نزوى

