سمو ولي العهد يوجه إلعادة دراسة “مزايا المطور”
المنامة  -بنا

وجــه ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

سمو ولي
العهد لدى
ترؤسه
اجتماع
اللجنة
التنسيقية
بقصر الرفاع
أمس

الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة وزارة
اإلسكان؛ إلعادة دراسة الجوانب كافة المتعلقة
ببرنامــج مزايــا المطــور ووضــع التوصيــات
المناســبة لطرحــه بما يســهم في تعزيــز الحلول
اإلسكانية وتميز الخدمات التمويلية اإلسكانية

1 7 7 2 2 0 6 0
791 Rd No 3315, MANAMA

المقدمــة للمواطنين ،خصوصــا أصحاب الدخل
المحــدود منهــم ،ورفــع نتائــج الدراســة خــال
أسبوع من تاريخه.
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المشروع الصناعي األضخم في تاريخ البحرين

ســمو رئيس الــوزراء يدشــن تحديــث المصفاة بحضور ســمو ولــي العهد

e-mail: local@albiladpress.com

األمير الراحل في ذكراه العشرين...

محبة باقية في القلوب

المنامة  -بنا

تفضــل رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة ،وبحضور
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي

األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،بوضع حجر
األســاس للمشــروع الصناعي األكبر واألضخم
فــي تاريــخ مملكــة البحريــن ،وهــو تحديــث
مصفــاة شــركة نفــط البحريــن (بابكــو) ،فــي

االحتفــال الــذي أقيــم تحــت الرعايــة الكريمــة

لســمو رئيــس الوزراء صبــاح أمس في منطقة

()06

عوالي.

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد

عـامـا علـى وفـاة أمير الحكـمـة
20
ً
والكرم والتواضع
بقلم :عبدالنبي الشعلة ()07

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء
أن “البحريــن التــي تعــد أول دولــة بالمنطقــة

يتــم فيهــا اكتشــاف النفــط ،تنطلــق اليــوم من

خالل وضع حجر أســاس المشروع الكبير إلى
مرحلــة جديــدة في عالــم الصناعــات النفطية

الحديثة”.

()04 - 02

سمو رئيس الوزراء يضع حجر أساس تحديث مصفاة “بابكو” بحضور سمو ولي العهد

We’re devoted to the classic.
But reject the status quo. We
keep the best of the past. The

BLACK BAY
CHRONO

best watchmaking practices,
the best designs. And push the
boundaries of what’s new. Born
for a purpose. Field-tested to
the extreme. For those who
are up for anything. Those who
face their fears. Those who reinvent themselves every day.
A TUDOR is #BornToDare

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو
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عاما على وفاة أمير الحكمة والكرم والتواضع
20
ً
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عبدالنبي الشعلة

الرمــز الشــامخ فــي ســدة الحكــم ،وكانــت متخمــة

فــي الســادس مــن شــهر مــارس مــن العــام 1999م،

بالتحديات والصعاب ،وزاخرة بالعطاء واإلنجازات

ً
ً
متواضعا في حياته،
بســيطا
 ÛÛوكمــا كان رحمــه هللا

مترئســا وفــد البحرين المشــارك
كنــت فــي القاهــرة
ً

التــي حققهــا المرحوم بدعم ومســاندة من شــقيقه

ربــه ،فكانــت وصيتــه وإرادتــه أن ُيدفــن فــي يــوم

المفــدى وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

ورفيــق دربــه صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة

وفاته بال تأخير ومن غير أبسط المراسم المعتادة

الــوزراء الموقــر إلــى جانــب الــوزراء وكبــار أفــراد

بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر

في مثل هذه األحوال ،أو كما تعود الكثير من القادة

العائلــة المالكة تم فيــه أداء اليمين من قبل صاحب

حفظــه هللا ورعــاه ،تم فيهــا تأكيد وتثبيــت عروبة

والملــوك واألمــراء ،فــا حاجــة وال مــكان لموكــب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة كولي

جنائــزي تحيــط بــه األعــام واألوشــحة والجنــود

للعهــد ،لتتجلــى بذلك وخالل ثالثة أيــام فقط ثالثة

وال خيــول وال عربــات وال جوقــات شــرف ،ولــم
ً
محموال على مركبة عســكرية بل كان
يكــن النعــش

أســس ثابتة وراســخة لنظام الحكم في البالد وهي؛

ً
عامــا ،وبالتحديد
ÛÛفــي مثل هذا اليوم قبل عشــرين

فــي دورة اجتماعــات وزراء العمــل العــرب الــذي
ًّ
ســنويا منظمــة العمــل العربيــة التابعــة
تنظمــه
للجامعــة العربيــة ،وفــي الســاعة الثانيــة عشــرة
ظهــرا ّ
ُ
ً
جرس هاتفي النقــال إلبالغي بخبر وفاة
دق
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحب الســمو األمير
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة أميــر البــاد
المفــدى طيــب هللا ثــراه ،وقد كان لذلــك الخبر وقع
مؤلــم ومــرارة فــي النفــس التــي رفضــت قبولــه أو
تقبله لوال اإليمان بالله ومشيئته ،فلم يكن أحد منا
ّ
يتصور بأن عيســى بن ســلمان ســيفارق الحياة في
ّ
أتصــور أن للبحرين
ذلــك الوقــت المبكــر ،ولــم أكــن
ً
كيانــا دون وجــوده؛ فقــد كان جيلنــا يــرى البحريــن
في شخصه وفي عينيه.
ÛÛوعلــى الفــور بــدأت بترتيــب إجــراءات العــودة إلى
البحرين التي وصلتها في صباح اليوم التالي.

فقد أراد أن يكون كذلك وهو في طريقه إلى جوار

البحريــن وأصالتهــا وتحقيــق اســتقاللها وســيادتها
وإدماجها في األسرة العربية والمنظومة اإلقليمية
والمجتمــع الدولي ،وتم فيها إرســاء قواعد وأركان
وصــروح الدولة الحديثة وتدشــين أســس ومرافق
التطــور والتنميــة بكافة أوجهها وســبلها ،وترســيخ
مبــادئ وقيــم المحبــة والعدالة واإلخاء والتســامح
والتعايش ،لقد كان رحمه هللا القائد المدبر والربان
الحــادق الــذي أبحــر بســفينة البحريــن بــكل كفــاءة
واقتدار إلى بر األمان وسط لجج من المستجدات

ÛÛ

الرفــاع أو مــا تســمى بـ “البرزة” ترأســه جاللــة الملك

تحقيق انتقال ســلمي للســلطة بتولي الملك الجديد

ً
ً
وملفوفا بمشــاعر
مرفوعــا علــى األعنــاق واألكتاف

زمــام الحكــم ،وضمــان مبــدأ االســتمرارية بتنصيــب

المحبــة والــوالء وشــآبيب الرحمة والرضــوان ،إلى

ولي عهده األمين ،ووحدة وتماسك النظام واألسرة

أن ووري الجســد الطاهــر التــراب ليرقــد بســام

المالكــة ،كل ذلــك حــدث بــكل سالســة وانتظــام

واطمئنان كما عاش بسالم واطمئنان.

وحشــمة ووقار ،ودون صخــب أو ضجيج ومن غير

ÛÛ

بهرجة مراسم التتويج المسهبة ودون أ ّبهة العروش

فــي يــوم وفــاة األميــر الراحــل طويــت صفحــة

المزخرفــة والصولجانــات والتيجان المرصعة بأثمن

مشــرقة مــن تاريــخ البحريــن وفتحــت صفحــة
ً
ً
وإشراقا ،ففي خالل ثالثة أيام
بهاء
جديدة ال تقل

والتطــورات والتحديــات الداخليــة واإلقليميــة
والدولية ،وكان فوق ذلك كله إنسان بكل ما تعنيه

وأنــدر المعــادن والمجوهــرات واألحجــار الكريمــة،
كانــت صــورة مبهــرة معبرة لملــوك وأمراء يســلمون

من انتقاله إلى الرفيق األعلى ،تســلم ســدة الحكم

جســد اإلنســانية فــي
الكلمــة مــن معــان ودالالت،
ّ

بعدهــاُ ،عقــد اجتمــاع فــي القاعــة الصغــرى بقصــر

األمانة والراية ويتسلمونها ويعتلون كراسي الحكم
ً
ً
تشــريفا ،عروشــهم
تكليفــا ال
ويتقلــدون المســؤولية

نجلــه صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل

أبهى وأســمى صورها ومعانيهــاُ ،
وعرف بخصائص

خليفــة حفظــه هللا ورعــاه لتتحقــق بذلــك المقولــة

وشمائل الرجال الكبار المتميزين من جرأة وحكمة

اإلنجليزيــة المعروفــة The King is dead Long

وحنكة وســماحة واتزان وســمو في الخلق وطيبة

 live the Kingأو باألحــرى “توفــى األميــر عــاش

للمغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى والمســيرة المباركــة

فــي النفــس والمعشــر وبشاشــة وبســاطة وتواضــع

الملــك” وليكــون حمــد بن عيســى خير خلــف لخير

خليفة وأســكنه فســيح جناته وأســبغ عليه جالبيب

ً
عامــا قضاها ذلك
التــي اســتمرت لثمانيــة وثالثيــن

في آن واحد.

سلف.

الرحمة والمغفرة والرضوان.

ÛÛوخــال فتــرة االنتظــار ورحلــة العــودة كان الوقت
ً
ً
متثاقل
بطيئا ،يجر وراءه شريط طويل من
يجري
الذكريــات والتأمــات فــي الســيرة الطيبــة العطــرة

الدوسري يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لمتابعة أحوال المواطنين
وقــال الدوســري فــي بيــان أمــس إن توجيهات

وحــرص الحكومــة برئاســة ســموه علــى تفقــد

ودعــا الدوســري فــي ختــام بيانــه ،كافــة

ســمو رئيــس الــوزراء األخيــرة للمســؤولين

أحوال المواطنين.

المســؤولين في الحكومة الــى تنفيذ توجيهات

فــي الحكومــة بدراســة  ١٦مشــروعا خدميــا،

وأضــاف أن صاحــب الســمو الملكــي األميــر

ســموه وتكريــس مبــدأ الشــراكة المجتمعية مع

ومنهــا اإلســراع فــي تلبيــة الطلبــات اإلســكانية

خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة يعــد مدرســة في

مختلــف المؤسســات فــي المجتمــع ،واألخــذ

للدائــرة التاســعة بالمحافظــة الجنوبيــة لمنطقة

الحكمــة والــرأي الســديد ،وأن ســموه كان وال

بكافــة المقترحــات التــي يقدمهــا المواطنــون،

ســافرة والــزالق ودار كليب ،خصوصــا الطلبات

يزال نموذجا وطنيا في العمل المخلص لخدمة

والتــي مــن شــأنها تعزيــز المســيرة التنمويــة

القديمة منها ،وإنشاء المسجد الجنوبي بالزالق

الوطــن وشــعبة الوفــي ،مشــيرا إلــى أن الجميع

الشــاملة التي تشهدها المملكة بفضل المشروع

الخدميــة والتنمويــة والبنيــة التحتيــة فــي

وتطويــر البنية التحتية لمجمع “ ”1056بمنطقة

يســتفيد من خبراته الطويلة في العمل والبذل

اإلصالحــي لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك

مناطق البحرين كافة.

الــزالق ،وهــي مــن األمــور التــي تعكــس اهتمام

والعطاء.

حمد بن عيسى آل خليفة.

القضيبية  -مجلس النواب

أشــاد نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة
والدفــاع واألمــن الوطني النائب بدر الدوســري
بما يوليه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة من اهتمام
ورعايــة ومتابعة ألحــوال المواطنيــن وتحقيق
تطلعاتهــم وتلبية احتياجاتهم من المشــروعات

قلوب شعوبهم وتيجانهم المكارم السجايا.
ÛÛرحم هللا األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل

“السلمانية” يدشن وحدة السكتة الدماغية
المنامة  -وزارة الصحة

أفــاد رئيــس أطبــاء مجمــع الســلمانية

الجلطــة الدماغيــة وعالجهــا مــن

الطبــي نبيــل العشــيري بــأن مجمــع

خــال إدخــال برنامــج عالجــي فــي

الســلمانية الطبــي ســوف يدشــن

المستشــفى وتجهيــز وحــدة متكاملــة

األســبوع القــادم أول وحــدة نوعيــة

يشرف عليها فريق مؤهل من األطباء

لتشــخيص وعــاج الســكتة الدماغية،

المتخصصيــن والتمريــض والعــاج

حيــث ســيتم تخصيــص منظومــة

الطبيعــي والتأهيلــي وعــاج النطــق

متكاملــة للتشــخيص المبكــر ألعــراض

وتداخالت من كافة الوحدات الطبية.

حميدان :حريصون على تعزيز حقوق العمالة المنزلية

“الخارجية” تكرّم الموظفين المتقاعدين

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة  -وزارة الخارجية

ّ
نظمــت وزارة الخارجيــة حفــل تكريــم فــي

افتتــح وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة

مبنــى الــوزارة أمس ،بمناســبة تقاعــد عدد من

رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق

منتســبيها ضمــن برنامــج التقاعــد االختيــاري

العمل جميل حميدان ،أمس الثالثاء ،مؤتمر

واالعتيــادي لموظفــي الجهــات الحكوميــة،

العمالــة المنزليــة تحــت عنــوان “رحلــة عمل

وذلــك تقديــرًا لهــم على مــا بذلوه مــن إخالص

آمنــة مــن بالد المنشــأ إلــى المقصــد” ،والذي

وتفــان طــوال فتــرة عملهــم بالوزارة.وخــال
ٍ
الحفــل ،نقلــت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة

ينظمه االتحاد العام لنقابات عمال البحرين،
تحت رعايته ،خالل الفترة من  7 - 5مارس

رنــا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفــة ،تحيات

الجاري ،في فندق جولدن توليب ،بمشاركة
ممثليــن عــن منظمــة العمــل الدوليــة ،وعدد

( )36لســنة  ،2012وتعديالتــه التــي تســري

التشــريعية علــى قانــون العمــل األخيــرة

علــى العمــال العاديين؛ لضمان صون حقوق

تضمنــت العديــد مــن المكتســبات العماليــة،

عمال الخدمة المنزلية.

ومنهــا النص على حظر التمييز بين العمال،

وأشــار الوزيــر إلــى حــرص البحريــن علــى

بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة،

المنزليــة؛ الفتًا إلى إخضاع شــريحة العمالة

تطويــر التشــريعات العماليــة لمنــح العمــال،

إضافــة إلــى إلــزام صاحــب العمــل بتحويــل

بمــن فيهــم عمــال الخدمــة المنزليــة ،مزيــدا

أجــور عمالــه إلــى البنــوك فــي المواعيــد

المنزليــة فــي البحريــن لألحــكام األساســية

مــن الحقــوق التــي تفرضهــا معاييــر العمــل

المقررة ،فيما تم تجريم التحرش الجنســي

فــي قانــون العمــل فــي القطاع األهلــي رقم

الدوليــة ،مشــيرًا إلــى أن التعديــات

ضد العمال والعامالت.

مــن منظمات المجتمع المدني من  11دولة،
إلى جانب مملكة البحرين.وفي كلمة له في
مســتهل أعمال المؤتمر ،أكد حميدان أهمية
عقــد مثــل هــذه الملتقيــات بشــأن العمالــة

وتقديــر وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة ،إلــى المتقاعــدات
والمتقاعديــن علــى مــا بذلــوه مــن إخــاص
ً
خدمة
وتفان طوال مسيرة عملهم في الوزارة
متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
لمملكة البحرين،
ًّ

وأعربــت وكيــل وزارة الخارجيــة فــي كلمتهــا
عــن عميــق شــكرها للموظفيــن والموظفــات
ً
مقــدرة اإلنجــازات التــي تمــت
المتقاعديــن،

خالل فترة عملهم التي خدموا فيها من خالل

المســيرة مــن بعدهــم فــي خدمــة مملكــة

مواقعهــم واضعيــن مصلحــة البحريــن العليــا

البحرين.

فــوق كل اعتبــار ،فقــد ســاهموا وبشــكل فاعل
فــي رســم تاريــخ مملكــة البحريــن السياســي

ومــن جانبهــم ،ع ّبــر المتقاعــدون عن شــكرهم

وتقديرهــم لوزيــر الخارجيــة علــى حرصــه

والدبلوماســي ،حيث إنهم كانوا ضمن األســرة

واهتمامه بالكوادر العاملة بالوزارة.

الدبلوماسية البحرينية ،وقد وضعوا بصمتهم
بــكل اقتــدار داخــل وزارة الخارجيــة ليكونــوا
ً
قــدوة ومثالً أعلى لزمالئهم الذي ســيواصلون

التقاعد االختياري رائد ونسير وفق “التوازن المالي”

وفــي ختــام الحفــل ،كرّمــت وكيــل وزارة
الخارجية الموظفــات والموظفين المتقاعدين
بحضور كبار المسؤولين بالوزارة.

وفد نيابي :البحرين تكرس حرية الدين والتعايش

الــبــوعــيــنــيــن :ال تــأثــيــر لــلــبــرنــامــج عــلــى الــقــطــاعــات الــحــيــويــة

المنامة  -بنا

التقاعــد االختيــاري علــى القطاعــات

من هم دون  30عامً ا”.

أكــد وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن أن برنامــج التقاعــد
ً
واصفا البرنامــج بأنه “رائد
االختيــاري الــذي طــرح أواخــر العام الماضي أثبــت نجاحه،

الحيويــة مثــل القطــاع الصحــي ،والــذي

ّ
ورجــح البوعينيــن اإلقبــال الكبيــر علــى

يشــكل المقبولون منه فــي برنامج التقاعد

التقديــم للفرص والمزايــا التي توفرت في

االختياري نسبة بسيطة”.

برنامج التقاعد االختياري مقارنة بالتقاعد

وقــال“ :بعــد فتــح بــاب االنســحاب مــن

االعتيــادي .وقــال“ :من مزايــا البرنامج أنه

البرنامــج تقــدم البعض بطلب االنســحاب،

يوفــر فرصــة ســانحة لتقليــص الهيــاكل

وأعطيــت فترة لذلك ،وتم النظر في طلب

الوظيفيــة من خالل إلغاء وظيفة المقبول

شــخصا تقــدم بطلــب االنســحاب فــي
ً
84

فــي برنامــج التقاعــد االختيــاري ،األمــر
الــذي ســيؤثر إيجابًــا علــى مســاق تحقيــق

علــى مســتوى البحريــن والمنطقــة” ومتطلعً ــا إلى طرح المزيــد من المبــادرات التي من
شأنها أن تساهم في تحقيق التوازن المالي بنهاية عام .2022
جــاء ذلك ،فــي رد البوعينين على الســؤال

مــن يســتوفي الشــروط والمعاييــر منهــم.

البرلمانــي حــول عــدد ونســبة المتقاعديــن

كمــا تــم فتــح بــاب االنســحاب لمــن تراجــع

حسب الســن في نظام التقاعد االختياري،

عــن قــراره ،واســتكمال صرف مســتحقات

حيــث قــال“ :لقــد طــرح برنامــج التقاعــد

ً
برنامجــا رائ ًدا على
االختيــاري الــذي يعتبر

المقبوليــن فــي البرنامــج ،وبذلــك يحقــق

مقابــل  120طل ًبــا للدخــول فــي البرنامــج

البرنامج تكامال من حيث اإلجراءات التي

بعــد انتهــاء فتــرة التســجيل .وبالنســبة

التــوازن المالي بحســب الخطة الموضوعة

مســتوى البحريــن والمنطقة لمــا يمثله من

تم تنفيذها في هذا اإلطار”.

إلــى األرقــام والبيانــات نالحــظ أن الفئــة

مــن جهــة ،وفتــح المجــال لمــن يرغــب في

فرصة متكاملة للتقاعد وفق شروط معينة

وأوضــح الوزيــر أن هــذا البرنامــج “وضــع

العمرية مــن المقبولين في برنامج التقاعد

االلتحــاق بالعمــل فــي القطــاع الخاص مما

نظيــر الحصــول علــى مزايــا معينــة ،وقــد

بشــكل مــدروس بحيــث ال يؤثــر خــروج

االختيــاري هــم مــن  59 – 40عامً ــا حيــث

ســيعود بالنفــع على تحريــك عجلة التنمية

تقــدم للبرنامج الكثير مــن الموظفين وفق

المتقاعديــن علــى ســير العمــل وتقديــم

يشــكلون  % 81مــن المقبوليــن ،فــي حيــن

االقتصاديــة وضــخ الطاقــات والخبــرات

أن حوالــي  % 18هم من الفئة العمرية 30

إلــى القطــاع الخــاص الــذي يشــكل أحــد

–  39عامً ا ،في حين ل اتتجاوز  % 1نسبة

المحركات الرئيسية لالقتصاد الوطني”.

رغبتهــم الشــخصية وتمــت الموافقــة على

الخدمــات” ،منوّ ًهــا بأنــه “ال تأثيــر لبرنامــج

المنامة  -بنا

أكــد الوفد النيابي المشــارك في أعمال

األدوار التشــريعية الســابقة العديــد

الــدورة الـــ  40لمجلس حقوق اإلنســان

مــن مشــاريع القوانيــن واالقتراحــات،

المنعقدة في جنيف أن مجلس النواب

بمــا يتماشــى والمواثيــق واالتفاقــات

أســس منــذ العــام  2011لجنــة نوعيــة

الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

دائمــة تعنــى بقضايــا حقــوق اإلنســان

وتطــرق اليــوم الثانــي مــن أعمــال

فــي البحريــن؛ لتســهم فــي تعزيز عمل

الــدورة إلــى حريــة الديــن واالعتقــاد،

مجلــس النــواب فــي مجــال التشــريع

حيــث أكــد الوفــد النيابــي أن البحرين

والرقابة عبر التواصل مع المؤسســات

تتمتــع بتجربــة فريــدة فــي تكريــس

والهيئات والمنظمــات المعنية بحقوق

حريــة الديــن والمعتقد ،بفضــل الرؤية

اإلنسان داخل البحرين وخارجها.

المســتنيرة لعاهــل البــاد صاحــب

وبيــن الوفد المكون مــن رئيس اللجنة

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

النوعيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان

خليفــة فــي تعزيــز التعايــش الســلمي

النائب عبدهللا الذوادي ،والنائب أحمد

المبنــي علــى االحتــرام المتبــادل بيــن

السلوم ،بأن مجلس النواب قدم خالل

جميع من يسكن على أرض المملكة.

