
انطالقة رحلة طموحة للعام 2040 
اعتماد التوجهات االستراتيجية طويلة المدى للشركة 

الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة
احتفـاال باعتمـاد التوجهـات االسـتراتيجية 
للعـام 2040 للشـركة الكويتيـة للصناعات 
البتروليـة المتاكملـة، ومـع عـودة الحيـاة 
ملتقاهـا  كيبـك  نظمـت  الطبيعيـة، 
السـنوي تحـت شـعار “رحلة للمسـتقبل.” 

الرئيـس  رعايـة  تحـت  الملتقـى  وأقيـم 
التنفيـذي بالواكلة السـيد وليـد خالد البدر 
في مسـرح المجمـع اإلداري لمصفاة الزور. 
ويعتبـر هـذا الحـدث األول الـذي يقام في 
مسـرح المبنـى الـذي يعد تحفـة معمارية 
خضـراء متوافقـة مـع اشـتراطات المبانـي 

الخضراء. 

مـن  غفيـرا  حضـورا  الملتقـى  وشـهد 
أسـرة العمـل سـواء حضوريـا أو افتراضيـا، 
الضـوء  سـلطت  عـدة  فقـرات  وتضمـن 
علـى مالمـح اسـتراتيجية كيبـك وتحديات 
حلقـة  شـملت  كمـا  األهـداف،  تحقيـق 
التنفيـذي  الرئيـس  بمشـاركة  نقاشـية 
الشـرف  وضيـف  الرئيـس  نـواب  والسـادة 
السـيدة هنـد الغرير مديـرة التخطيط في 

الكويتيـة.  البتـرول  مؤسسـة 

واسـتقطبت الحلقـة النقاشـية اهتمامـا 
لألسـئلة  فقـرة  شـملت  كونهـا  واسـعا 
وواضحـة  شـفافة  بصـورة  واألجوبـة 
تهـم  التـي  األسـئلة  لاكفـة  تطرقـت 
العامليـن أبرزهـا الدمج المرتقـب والخطط 
التدريبيـة ومصير مشـروع تأسـيس مجمع 

البتروكيمايـات. 
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جريدة شهرية صادرة عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة

شارك في تقديم فقرات الملتقى أعضاء أسرة العمل:
وفاء العثمان، بلقيس عبداهلل، أسماء الحوطي، أفراح رمضان، منيرة النخيالن، فيصل البحيري وعايشة العصيمي. 
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الرئيس التنفيذي لشركة ديسفا اليونانية
تتفقد مشروع الوحدات الدائمة الستيراد الغاز المسال 

أخبار

)كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة  اسـتقبلت 
وفـدا رفيع المسـتوى من شـركة ديسـفا 
ريتـا  ماريـا  السـيدة/  يترأسـه  اليونانيـة 
جالـي، الرئيـس التنفيذي  لشـركة ديسـفا 
المسـؤولة عـن تشـغيل الوحـدات الدائمة 
السـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال، وذلك 
يـوم األربعـاء الموافـق 24 نوفمبـر 2021. 
واكن فـي اسـتقبال الوفـد نائـب الرئيـس 
التنفيـذي للبتروكيماويات والغاز المسـال 
السـيد/ عبـداهلل فهـاد العجمـي والفرق 
الدائمـة  المرافـق  مشـروع  فـي  العاملـة 
السـتراد الغـاز الطبيعـي المسـال. وتأتـي 
الزيـارة في إطار المتابعـة الحثيثة لعمليات 

التشـغيل وتعزيـز التعـاون المشـترك.

الـذي تـم  العقـد  أن مـدة  تجـدر اإلشـارة 
توقيعـه مـع الشـركة اليونانيـة المشـغلة 
يمتـد  ديسـفا  الطبيعـي  الغـاز  لشـبكة 
شـركة  وتمتلـك  سـنوات.  سـت  لمـدة 
ديسـفا اليونانيـة خبرة واسـعة فـي مجال 
اسـتيراد وتبخيـر الغـاز الطبيعي المسـال، 
فـي  الرائـدة  الشـراكت  إحـدى  وهـي 
مجال صــناعة واســـتيراد الغـاز الطبيعي 

المسـال.
العقـود  أحـد  مـن  العقـد  هـذا  ويعتبـر 
المهمـة للشـركة الـذي تم إنجـازه بتضافر 
الجهـود الكبيـرة المبذولـة مـن مجموعة 
والمجموعـة  المسـال  الغـاز  عمليـات 

واعـدة.  كويتيـة  وبسـواعد  التجاريـة 
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أخبار

تنظيم أضخم
عملية تدريب وهمية
في مشروع الغاز المسال

نظـم فريق إدارة األزمـات أضخم عملية تدريب وهمية فـي موقع الوحدات 

الدائمة السـتيراد الغاز المسـال لقياس سـرعة االسـتجابة لحـاالت الطوارئ 

مـن الدرجـة األولى. وتم خـال عمليـة التدريب تفعيـل مركـز إدارة األزمات 

فـي الـزور والمقر الرئيسـي وااليعـاز ألعضاء فريـق الطـوارئ للتواجد في 

اكفـة المواقع لك حسـب دوره لتنفيذ خطـوات إدارة األزمة. 
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التعيينات الجديدة  

انضمام دفعة جديدة من العاملين ذي التخصصات 
اإلدارية ألسرة كيبك

دفعـة  المتاكملـة  البتروليـة  اسـتقبلت 
اإلداريـة  التخصصـات  ذوي  مـن  جديـدة 
حديثـي  مـن  عامـل   11 عددهـم  والبالـغ 
التخـرج إلـى أسـرة العمـل، بعد اسـتكمال 
وتوقيـع  بالتعييـن  الخاصـة  اإلجـراءات 
التوظيـف  العقـود، وذلـك ضمـن خطـط 
للكـوادر الوطنيـة وإتاحـة الفرصـة لجعـل 
المزيـد ممكنـا مـن خـالل المشـاركة فـي 
االسـتراتيجية  المشـاريع  انجـاز  عمليـة 

النفطـي. الـزور  لمجمـع 

طريـق  علـى  جديـدة  خطـوة  وهـي 
بعـض  فـي  الشـواغر  ومـلء  اسـتكمال 
مجاميـع العمـل، وفقـا لمـا ينسـجم مـع 
يدعـم  وبمـا  التشـغيلية،  اسـتراتيجيتها 
التوجهـات العامـة الهادفـة إلـى تسـريع 
وتيـرة عملهـا وفـي إطـار الحـرص علـى 
الكفـؤة. الوطنيـة  الكـوادر  اسـتقطاب 

باشـرت كيبـك العمـل بعقـود التكويـت مـن خال 
توقيـع عقـود 69 موظفـا مـن الشـباب الكويتي 
الصيانـة  لمجموعـة  لانضمـام  التخـرج  حديثـي 
مشـروع  فـي  العمـل  مسـيرة  فـي  والمشـاركة 

مصفـاة الـزور. 
وتطمـح كيبـك أن تسـتقطب الشـباب الكويتـي 
واسـتيعاب مخرجـات التعليـم في دولـة الكويت. 

توقيع عقود التكويت 
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أنشطة صحية توعوية

على مدار شهر اكمل 

تنظيم حملة صحية 
للعناية بصحة الرجل

تنظيم فعالية مشي بمناسبة اليوم 
العالمي للسكري

فـي إطـار تعزيـز الصحة النفسـية والبدنية لـدى عامليهـا، نظمت مجموعـة الصحة 
والسـالمة والبيئـة بالتعـاون مـع مجموعـة العالقات العامـة واالعالم حملـة توعوية 
لرفـع الوعـي بصحـة الرجل تحت شـعار “خليك واعـي “ تزامنا مع شـهر نوفمبر الذي 

يعـد شـهر التوعيـة بصحة الرجل، مـع تركيز خاص بسـرطان البروسـتاتا. 
وتضمنـت الفعاليـة إقامة محاضـرات توعوية شـملت اكفة مواقع الشـركة حول أمور 
الصحـة العامـة واألمـراض الشـائعة وأنـواع السـرطانات التـي تصيـب الرجـال وكيفية 
الوقايـة منهـا باإلضافة إلى المسـابقات وتوزيـع الهدايا على الحضور لتشـجيعهم 

علـى المشـاركة واالهتمام بالكشـف المبكر. 

تزامنـا مـع اليـوم العالمـي لمـرض السـكري، نظمـت مجموعـة العالقـات العامـة 
واالعـالم فعاليـة المشـي  في ممشـى الزور لدعـم مرضى السـكر بمناسـبة اليوم 

العالمـي للسـكري وتحفيـز العامليـن لتبنـى نمـط حيـاة صحيـة. 
وأقيمـت الفعاليـة وسـط أجـواء حماسـية عاليـة وبمشـاركة كبيـرة مـن العامليـن، 

وحظيـت برعايـة مـن بنـك بوبيـان، وشـركة بوتيـاكت.  
وتضمنـت الفعاليـة سـباق مشـي لمسـافة 3 كيلومتـر وتقديـم فحوصـات مجانية 
للمشـاركين فـي حديقـة الـزور 5 بالتعاون مـع مجموعة الصحـة والسـالمة والبيئة.
وتأتـي هـذه الفعاليـة فـي إطـار جهـود الشـركة إلى ترسـيخ مبـدأ تعزيـز االرتباط 
الوظيفـي وسـعيها الدائـم لنشـر الوعـي بيـن العاملين، حيث يسـلط  الضـوء على 
قضيـة مـن أهـم قضايـا الصحـة العامـة وهـي تعزيـز سـبل الوقايـة الممكنـة من 

اإلصابـة بمـرض السـكري ومضاعفاته.

كيبك تهتم 
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أنشطة صحية توعوية

الصحة والسالمة والبيئة تنظم
أسبوع السالمة المهنية

نظمـت مجموعـة الصحـة والسـالمة والبيئـة، علـى مـدار خمسـة أيـام متواصلـة فـي 
الـزور، فعاليـات أسـبوع السـالمة، وذلـك بهـدف رفع مسـتوى الوعـي بأهميـة توفير 

بيئـة عمـل صحيـة وآمنـة مـع ضمـان السـالمة للجميع.
المحاضـرات  الفعاليـات معرضـًا لمعـدات وأدوات السـالمة وعقـد وتقديـم  وتضمنـت 
والعـروض التوعويـة التـي تناولـت عدة محـاور في مجـال الصحـة والسـالمة المهنية، 

مسـتهدفًة بذلـك العاملين في كيبك والمقاولين في مشـاريع مجمـع الزور النفطي. 
وجـاء تنظيـم هـذا االسـبوع فـي إطـار سـعي البتروليـة المتاكملـة الحثيث إلى ترسـيخ 
أفضـل الممارسـات فـي مجـال السـالمة والصحـة المهنيـة، إيمانـًا منهـا بـأن ثقافـة 
الصحـة والسـالمة المهنية سـتصب في تحقيـق االرتقاء بـأداء العامليـن وتوفير أماكن 

عمـل آمنـة وصحيـة لهم.

كيبك تهتم 

انطالق حملة تطعيمات الشتاء ضد 
االنفلونزا الموسمية

نظمـت مجموعـة الخدمـات العامـة ومجموعة الصحـة والسـالمة والبيئـة، بالتعاون مع 
مستشـفى األحمـدي، حملـة خاصـة لتمكيـن العامليـن فـي كيبك مـن الحصـول على 
تطعيـم اإلنفلونزا الموسـمية. وتأتـي هذه الحملة في إطـار التزام البتروليـة المتاكملة 
اإلنفلونـزا  مـن  العامليـن  حمايـة  علـى  االجتماعيـة، وحرصهـا  بمسـؤوليتها  )كيبـك( 
الموسـمية فـي هـذا الشـتاء، وتسـهيل حصولهـم علـى اللقـاح بسـرعة وسـهولة. 

واسـتكمااًل لجهـود الدولـة فـي الحـد مـن انتشـار جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد 
)كوفيـد - 19( حرصـت كيبـك علـى توفـر لقـاح كوفيـد19- المعـزز للراغبيـن، وذلك من 
خـالل إبـراز اللـون األخضـر عبـر تطبيـق »مناعة/هويتـي« ومـرور 6 أشـهر علـى الجرعة 

لثانية. ا
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أنشطة صحية توعوية

كيبك تهتم 

فعالية للتوعية بمخاطر السكري ومضاعفاته
بالتعـاون مـع  العمـالء  العامـة ممثلـة فـي فريـق خدمـة  الخدمـات  نظـم مجموعـة 
مجموعـة الصحـة والسـالمة والبيئـة فعاليـة للتوعية بمرض السـكري والمتحـور الجديد 
أوميكـرون شـملت العامليـن فـي مبنـى الشـركة الرئيسـي بمجمـع أولمبيـا والـزور2. 
وذلـك لتوعيتهـم بأهميـة المحافظـة علـى الصحـة وسـبل الوقاية من مرض السـكري 
ومضاعفاتـه باإلضافـة إلـى إلقـاء الضـوء علـى المتحـور الجديـد مـن فيـروس كورونـا 
المسـتجد أو ميكـرون وأهميـة تلقـي الجرعـة المعـززة مـن لقـاح كورونـا للحمايـة من 

الفيروس. 
تضمنـت الفعاليـة محاضرة قدمهـا الدكتور أحمـد عبدالملك من مستشـفى األحمدي 
لتعريـف المشـاركين بمـرض السـكري وأعراضـه ومضاعفاتـه، وطـرق الوقاية منـه، إلى 

جانـب التأكيـد على ضـرورة تلقـي الجرعة التعزيزيـة للقـاح كوفيد19- .

وتناولـت المحاضـرة أهميـة إجـراء فحـوص نسـب السـكر فـي الـدم والحصـول علـى 
الفحوصـات الالزمـة فـي وقت مبكر، إلـى جانب اتباع نمـط حياة صحي واألغذيـة الصحّية 

التـي يجـب علـى األصّحـاء تناولهـا لتجنـب اإلصابـة بمرض السـكري.

وفـي ختـام المحاضـرة تـم إجـراء 
للعامليـن  طبيـة  فحوصـات 
السـكر  نسـبة  قيـاس  شـملت 
وقيـاس ضغـط الـدم، إلـى جانب 
تقديـم نصائح طبية حـول أهمية 
وسـبل  الصحـة  علـى  الحفـاظ 

األمـراض. مـن  الوقايـة 
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زيارة
لمــــركـز 
ايكويـــت 
لالبتــــاكر

البترولية المتاكملة تدشن
حملة إعالمية للتعريف بقيم الشركة

تعكـف البتروليـة المتاكملـة على تأسـيس 
تنظـم  ذلـك  سـبيل  وفـي  لالبتـاكر  مركـز 
مجموعـة مـن الزيـارات للشـراكت العالميـة 
مـن  لالسـتفادة  الكويـت  فـي  والفاعلـة 
تجربتها في هـذا المجـال. وزار مؤخرًا فريق 
كيبـك لالبتـاكر مركـز االبتـاكر التابـع لشـركة 
تجربتهـم  التعـرف علـى  ايكويـت، بهـدف 
في تأسـيس المركـز والدروس المسـتفادة 

التجربة.   مـن 

أنشطة وفعاليات

دشـنت البتروليـة المتاكملة حملـة إعالمية 
للتعريـف بقيـم الشـركة، وتمّثلـت الحملـة 
بتعريـف القيم مـن خالل الوسـائل اإلعالمية 
للشـركة  الداخليـة  الصفحـة  المختلفـة؛ 
باإلضافـة  لالنسـتقرام  الداخلـي  والحسـاب 
وتتضمـن  االلكترونيـة  اإلعالنـات  إلـى 
وأنشـطة  نشـرات  توعويـة،  فيديوهـات 
الحملـة.   مـع  التفاعـل  لزيـادة  اجتماعيـة 
وتنطلـق الحملـة بالتعـاون بيـن مجموعـة 
العالقـات العامة واإلعـالم ومجموعة تقنية 
اإلدارة. مسـاندة  ومجموعـة  المعلومـات 

إطـار  فـي  تأتـي  الحملـة  هـذه  أن  ُيذكـر 
سـعي كيبـك الحثيـث إلـى أن تكون شـركة 
المتاكملـة،  التكريـر  عمليـات  فـي  رائـدة 
والغـاز الطبيعـي المسـال والبتروكيماويات 
المسـاهمين،  قيمـة  مـن  تزيـد  التـي 
وتحقـق التميز التشـغيلي، وتلتـزم بتطوير 
عاملينـا والمسـاهمة في تنميـة االقتصاد 

المحلـي.

وقيم كيبك هي:
االستقامة

االبتاكر
التميز

فريق واحد
الشراكة

المسؤولية المجتمعية
االلتزام بالصحة والسامة واألمن والبيئة

االعتزاز
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تـدرك كيبـك أن العنصـر األهـم في نجاح أي ُمنشـأة هـو الموظف، ونظـًرا ألنها تـرى أن مقدار 
مـا توليـه للموظف مـن اهتمام وتقديـر يؤثر على مسـتويات الرضـا الوظيفـي وبالتالي ُيؤثر 
علـى معـدل إنتاجيتـه وكفاءته في العمل، تسـعى جاهدة لتوفيـر بيئة عمل صحيـة ومتناغمة 

يسـودها االحترام والشفافية.
ولتحقيـق هـذا الهـدف، أطلقـت كيبـك برنامـج “تاكمـل” لألنشـطة االجتماعيـة وهـو أحـد 
المبـادرات األساسـية لمشـروع االرتبـاط الوظيفـي الـذي يهـدف لتعزيـز التواصـل والتعـاون 
بيـن اإلدارة العليـا والموظفيـن مـن ناحيـة، وتشـجيع الشـعور باالنتمـاء والـوالء الوظيفي لدى 
الموظفيـن مـن ناحيـة أخـرى، والـذي بـدوره يولد فـي نفوسـهم الحـب للعمـل والتفاني من 

. جله أ
ولقـد جـاء برنامـج تاكمل لخلـق ثقافـة المشـاركة واالرتباط، وترسـيخ العاقـات، وتهيئـة مناخًا 

جديـدًا موجًهـا نحـو المشـاركة والتاكمـل في بيئـة العمل. 
وتضمن البرنامج إقامة األنشطة التالية: 

حـرص فريـق العمـل علـى زيـارة لك موقع مـن مواقع الشـركة وتنظيـم المسـابقات التفاعليـة وتقديـم الجوائـز الفورية 
إلشـاعة أجـواء البهجـة فـي أجـواء العمل فـي مطلع لك أسـبوع. 

إقامة بطولة البادل األولى 

مفاجأة األحد 

البادل

فـي أجـواء حماسـية عاليـة، نظمـت البتروليـة المتاكملـة )كيبك( بطولـة لرياضة البـادل، يـوم األربعـاء الموافق 24 
نوفمبـر 2021 فـي مالعـب منطقـة بنيـدر، لمجموعـة مـن العامليـن من محبي هـذه الرياضـة والتي اكتسـبت 
شـعبية عالميـة فـي الفتـرة األخيـرة. وقـد شـهدت البطولـة اقبـااًل ملحوظـًا مـن قبـل العاملين كمـا تضمنت 
إقامـة مجموعـة مـن األنشـطة بخالف البـادل حيث حظيـت البطولة برعاية متميـزة من بنك وربة ، شـركة 
بوابـة الشـويخ القابضـة، فريـق الكويـت للطائـرات الورقيـة، ريلـود الكويـت لرياضـة الرمايـة، برواليف 
لألغذيـة، اللجنـة الكويتيـة لرياضـة البـادل، مطعـم أوواشـي، مطعـم واكفيـة فنجـان، شـركة بترا 
للمرطبـات، اكفيـة اكبـري، مطعـم اكلـدو، اكفيتريـا ومعجنـات الشـويخ، هوم بيري، شـركة ايبسـا، 
مطعـم ذا مورينـج، ومطعـم جـي تي أيـه. وأطلقت كيبـك هـذه البطولة ضمـن حرصها على 
تعزيـز التواصـل االجتماعـي بيـن العامليـن وتحقيـق الرضـى الوظيفـي، وذلك من خـالل تنظيم 

فعاليـات ترفيهيـة يشـارك فيهـا العاملون.
اسـتمرت البطولـة مـن السـاعة العاشـرة صباحـًا وحتى الواحـدة ظهرًا. وشـارك فيهـا 16 فريق، 
وقـد اكنـت البطولـة مفتوحـة لـل من يرغـب بالمشـاركة مـن العامليـن. وفـي نهايـة البطولة، 

قدمـت الشـركة ميداليـات ودروع للفائزين.
واكن الفريـق الفائـز بالجائـزة األولـى هو فريـق عبدالرحمن البـدر ومحمد بن حجـي، والجائـزة الثانية اكنت 
مـن نصيـب فهد الدوسـري ومحمـد بهبهانـي، وحصل علـى الجائزة الثالثـة هيثم بوصخـر وأحمد 

الرميح. 
وحـول هـذه البطولـة، قـال مديـر مجموعـة العالقـات العامة واإلعـالم فايـز المذكور: 
أسـعدنا نجـاح بطولـة البـادل التـي اشـتملت علـى 16 فريـق مـن شـباب كيبك، 
ضمـن فعاليـات اسـتراتيجية اإلرتبـاط الوظيفـي التي نحـرص مـن خاللها على 
تحقيـق التواصـل المباشـر بيـن العامليـن. وبطولـة البـادل هـي واحـدة من 
مبـادرات عديـدة نحـرص فـي البتروليـة المتاكملـة علـى تقديمهـا بشـل 
مسـتمر. نبـارك للفـرق التـي فـازت معنا في هـذه البطولـة، كمـا نفخر بأن 

نكـون أول شـراكت القطـاع النفطـي التـي تنظـم بطولـة لرياضـة البادل.
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زيارة للمتحف األمرياكني 

زيـــــارة

تـم تنظيم زيـارات ميدانيـة ألحد أجمـل المتاحف في دولـة الكويت 
الـذي يضـم المجموعـة األصليـة للمغفـور لـه الشـيخ ناصـر صبـاح 
ثمانيـة  أكثـر مـن  اإلسـالمي علـى  العالـم  للفنـون مـن  األحمـد 
عشـرألف قطعـة – تـم جمعهـا مـن لك منطقـة جغرافيـة وفتـرة 
سـالالت فـي العالم اإلسـالمي حتى القرن التاسـع عشـر الميالدي. 
تغطـي هـذه المجموعـة أيًضـا جميـع المـواد المسـتخدمة- مـن 
السـيراميك إلـى الخشـب. وتضـم اإلضافـات الالحقـة، األحـدث، مـا 
يقـرب مـن خمسـة آالف وثالثمئـة قطعـة مـن نفـس المنطقـة 
الجغرافيـة ولكـن تـم إنتاجهـا فـي فتـرات ما قبـل اإلسـالم. وهي 
تتضمـن قطًعـا مـن جميـع المـواد المسـتخدمة ذات الصلـة مـن 
أوائـل العصـر البرونزي وحتـى العصـور القديمـة المتأخـرة. باإلضافة 

إلـى ذلـك، تضم مجموعـة الصباح  أكثـر من اثني عشـر ألف قطعة 
مـن العمـالت وأكثر من خمسـة عشـر ألف كتـاب من الكتـب النادرة 

والمراجع.
وقـد بـدأ العمل في المبنـى الذي يعـد أول مستشـفى في دولة 
الكويـت 1914م. وهـو اكن من أول المباني التـي بنيت على الموقع 
فـي الكويـت، وأول مبنـى من الحديد والخرسـانة فـي الخليج. ويقع 
المبنـى إلـى غـرب المدينـة علـى سـاحل البحـر، وهـو ذو نوافـذ 
الحجـم وطوابـق أسـمنتية وأسـقف عازلـة  زجاجيـة كثيـرة وكبيـرة 
للميـاه، ويحتوى علـى غرف كبيـرة ذات إنارة وتهويـة جيدتين. وبعد 
فتـرة مـن افتتاحـه، أحيـط بسـياج مـن األسـالك حتـى يكـون فاصاًل 

بيـن المستشـفى وخيـام البـدو الرحل عنـد قدومهـم للتطبيب.
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زيـــــارة

الكـنــــز

شـمل برنامـج تاكمل زيارة لحديقـة قصر بيـان )بوتانياكل جـاردن( بما تمثله 
مـن مرفـق حضـاري وتحفـة جماليـة ومتنـزه رائـع حيـث أصبحـت مقصـدا 
لجميـع الـزوار وحتـى المقيميـن لما تحتويـه من زهـور ونباتـات متأقلمة 
مـع الطقـس المناخـي الحار للبـاد صيفا إضافـة إلى الشـاالت والنوافير 
المنتشـرة بأرجائهـا ومختبـر خـاص مجهـز لتربيـة الفراشـات بأنواعهـا.

زيارة لحديقة قصر بيان 




