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عبــر تدشــينه بوابــة وتطبيق التســوق عبــر اإلنترنت يــوم الخميس الماضــي، تمكن 
عمــالق التجزئــة “لولوهايبرماركت” من خلق إضافــة جديدة وأكثر مالئمة في ظل 

هيمنة واسعة لهذا المجال على قطاع التجزئة في البحرين. 

وصمــم “لولوهايبرماركت” الذي يحظى 
بإقبــال واســع، بوابــة تســوق وتطبيــق 
إلكترونــي أكثر ســهولة في االســتخدام 
منتــج  ألــف   20 مــن  أكثــر  ويتضمنــان 
تتــوزع حاليــا في جميــع فروعه؛ لتكون 
جميــع  فــي  المتســوقين  متنــاول  فــي 

المناطق.
ودشن التطبيق والبوابة بمجمع الرملي 
للســجل  المســاعد  الوكيــل  بحضــور 
الصناعــة  بــوزارة  والشــركات  التجــاري 
مكــي،  علــي  والســياحة  والتجــارة 
والوكيــل المســاعد للرقابــة والخدمــات 
بالــوزارة عبدالعزيــز الشــرف، مــع مــرام 
المحميــد، والمديــر التنفيــذي لمجموعة 

لولو أشــرف علي، ومدير مجموعة لولو 
جوزير روباواال.

وقــال أشــرف علــي، الــذي قــاد عمليــات 
التجــارة اإللكترونيــة بعمــاق التجزئــة 
“نعــد بــأن تكــون تجربــة التســوق عبــر 
مســتوى  بنفــس  اللولــو  فــي  اإلنترنــت 
الجــودة والكلفــة والتميــز الــذي تتمتــع 
بــه خدماتنــا فــي متاجرنــا الشــهيرة في 
مختلــف دول العالــم، فــي ظــل توفيــر 

ميزة الراحة لزبائننا”. 
وأضــاف “نحن فخــورون بأننــا لم نقطع 
صلتنا اإلنسانية مع عمائنا، إذ إن بوابة 
وتطبيــق لولــو للتســوق عبــر اإلنترنــت 
الخبــرة  ذوي  مــن  فريــق  لهــا  انضــم 

المنتجــات  اختيــار  علــى  تدريبهــم  تــم 
والعامــات التجاريــة التــي تتطابــق مع 
الطلبــات عبــر اإلنترنــت. لدينــا أســطول 
من المركبات التي تضمن تسليم المنتج 
بنفس مســتوى جودته. في الواقع، فإن 
أســطول البحريــن هــو أحــد أكثــر 500 

أســطول توصيل عبــر اإلنترنت موجود 
حاليا في المنطقة”.

المواصــات  وزارة  “وضعــت  وتابــع 
فــي  متمكنــة  تشــريعات  واالتصــاالت 
مجال المعامات اإللكترونية والتوســع 
تعزز ســهولة ممارســة األعمــال. وأتطلع 

لمزيــد مــن النمــو فــي مجــال المعامات 
لولــو  تطبقهــا  التــي  اإلنترنــت  عبــر 
حاليــا فــي ظــل هــذه التشــريعات. نحن 
فخــورون بــأن أكثــر مــن 20 ألــف منتــج 
ســتكون  حاليــا  محاتنــا  فــي  تتــوزع 
ســكنهم،  مواقــع  فــي  لعمائنــا  متاحــة 

أجهــزة  خــال  مــن  طلبهــا  يمكنهــم  إذ 
الحاســوب المنزليــة وأجهزة الحاســوب 
وســيمنح  الذكيــة.  والهواتــف  المتنقلــة 
الزبائــن فرصــة الحصول علــى العروض 
يجعــل  مــا  والخصومــات،  الترويجيــة 

تجربة التسوق أكثر ساسة”.

المنامة - لولوهايبرماركت

“لولوهايبرماركت” يطلق بوابة تسوق وتطبيقا إلكترونيا

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الداخلية

الشــيخ  اإلســكان  وزارة  وكيــل  تــرأس 
عبــدهللا بن أحمــد آل خليفــة االجتماع 84 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلســكان 
والتعميــر العرب والمنعقد بإمارة دبي؛ في 
إطار مشــاركة وفد مملكة البحرين برئاسة 
الوزيــر باســم الحمــر فــي أعمــال اجتمــاع 
والتعميــر  اإلســكان  لــوزراء   36 الــدورة 
العــرب، والمنتــدى الــوزاري العربــي الثالث 
لإلســكان والتنميــة الحضرية.وأكــد وكيــل 
اإلســكان أهميــة المواضيــع المدرجــة على 

جــدول أعمــال المكتــب التنفيــذي لــوزراء 
أنهــا  باعتبــار  العــرب؛  والتعميــر  اإلســكان 
تمثــل ركيزة للتعاون العربي المشــترك في 
مجــال اإلســكان، منوًها بالمكتســبات التي 
اإلســكاني  التعــاون  مجــال  فــي  تحققــت 
وزراء  مجلــس  لقــرارات  نتيجــة  العربــي 
عــن  ومعربــا  العــرب،  والتعميــر  اإلســكان 
تطلعات البحرين الســتمرار وتيرة التعاون 
مــن خــال المبــادرات المشــتركة التي يتم 

إقرارها.

صــرح قائــد خفــر الســواحل بأنــه تــم القبض 
علــى عــدد مــن البحــارة اآلســيويين، بينهــم 
قائــد قارب، إثر حادث اصطــدام بين قاربين 
بمنطقــة دغيلــب البحرية، مــا أدى إلى إصابة 
بالحــادث  المتســبب  الذ  فيمــا  أشــخاص،   3

بالفرار من الموقع.
وفــور تلقــي مركز العمليــات البحريــة بقيادة 
توجهــت  بالحــادث،  باغــًا  الســواحل،  خفــر 
ســحب  تــم  حيــث  الموقــع،  إلــى  الدوريــات 
القــارب المتضــرر إلى فرضة الدور وإســعاف 
أن  إال  المستشــفى  إلــى  ونقلهــم  المصابيــن 

أحدهم فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
والتحــري،  البحــث  أن عمليــات  إلــى  وأشــار 
فــي  المتســبب  عــن تحديــد هويــة  أســفرت 
الحادث والعثور على القارب بإحدى المزارع 
بمنطقــة الباد القديم، إذ تم اســتدعاء مالك 
القــارب وجلب طاقمه لقيادة خفر الســواحل 
الازمــة،  القانونيــة  اإلجــراءات  الســتكمال 

تمهيًدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على بحارة إثر 
وفاة شخص في حادث 

تصادم بين قاربين

قردة “الشامبانزي” على مقاعد البرلمان! عبدالنبي الشعلة

Û  تحدثنا بقدر من اإلسهاب قبل أسبوعين عن كيف ولماذا
للضغــط  الغــرب  فــي  الليبراليــة  الديمقراطيــة  تتعــرض 

وللضرب مما أدى إلى تراجعها.
Û  وكمــا هــو معــروف، فــإن البرلمانــات هــي القلــب والعمــود

أم  بريطانيــا،  وفــي  الديمقراطــي،  للنظــام  الفقــري 
الديمقراطيــة الغربيــة ومهدهــا وحاضنتها، فــإن البرلمان 
االنقســام  مــن  ومقلقــة  بمرحلــة حرجــة  اآلن  يمــر  فيهــا 
والتشــرذم وســيطرة االنفعــاالت والنقاشــات الحادة على 
أعمالــه وباألخــص حــول موضــوع “بريكســت” أو خــروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، إلــى درجــة أن رئيــس 
مجلــس العمــوم جــون بيركــو وصــف الحالة مؤخــًرا بأنها 
“أســوأ جو يشــهده البرلمــان” وبالنتيجة، فقــد أصبح أداء 
البرلمــان وأعضائــه يتعــرض المتعــاض وتذمــر المجتمــع 

البريطاني وتهكمه وتنذره وسخريته.
Û  وإذا كان الفن هو نبض حياة المجتمعات ومرآة لمتغيراتها

الفكرية، فقد صادف وجودي في لندن األسبوع الماضي 
اإلعــان عــن عرض لوحــة زيتية كبيرة للمــزاد العلني في 
الثالــث مــن هذا الشــهر. وقد نظمت المزاد دار “ســوذبيز”، 
وهــي مؤسســة مرموقــة متخصصة في إجــراء المزادات 

لألشياء والمقتنيات األثرية أو النادرة أو المميزة.
Û  ”اللوحــة رســمها الفنــان البريطانــي الغرافيتــي “بانكســي

واســمها “ديفولفــد بارلمنت” أو “البرلمــان المنحدر” يصور 
فيهــا الفنــان قاعــة البرلمــان البريطاني وقد مــأل مقاعدها 

قردة من فصيلة “الشمبانزي”.
Û  بهــذه البريطانيــة  اإلعــام  اهتمــت جميــع وســائل  وقــد 

اللوحــة، وأكــد المتخصصــون فــي الفــن والسياســة أنهــا 
تعكــس الواقــع، وأنه لن يكون هنــاك وقت أفضل من هذا 
الوقــت لطــرح هــذه اللوحــة للمــزاد، فقــد تحول مــا يدور 
فــي البرلمــان البريطاني خال األشــهر واألســابيع القليلة 
الماضيــة إلــى مسلســل تلفزيونــي درامــي ليــس بالنســبة 
للمملكــة المتحــدة فقــط، بــل بالنســبة لكل أوروبــا والعالم 

أيًضا.
Û  وقــال رئيس قســم الفــن المعاصر في دار ســوذبيز: “نحن

نشــير هنا إلى تراجع مســتوى أقــدم ديمقراطية برلمانية 
فــي العالــم إلــى ســلوك حيوانــي نشــاهده علــى شاشــات 
اللوحــة  هــذه  تبــاع  أن  المتوقــع  مــن  وكان  التلفزيــون”، 
بســعر يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إســترليني، إال 

أنهــا بيعــت بقيمة وصلــت إلى أكثر مــن 9.8 مليون جنيه 
إسترليني.

Û  البرلمــان بهــا  يمــر  التــي  والتخبــط  االنشــقاق  حالــة 
البريطانــي نتجــت عــن فشــل مجلــس العمــوم فــي اتخاذ 
القــرار والموقــف الحاســم لتنفيــذ نتيجة اســتفتاء 2016 
واالنتقــال ببريطانيــا إلــى مرحلــة مــا بعــد “بريكســت”، أو 
مــا بعــد عضويــة االتحــاد األوروبــي، كمــا أنهــا نتجت في 
واليمينيــة  الشــعبوية  التيــارات  تصاعــد  عــن  األســاس 
المتطرفة التي يمثلها في بريطانيا رئيس الوزراء بورس 
جونســون وجماعته، وهو تطور أدى إلى تصاعد الصراع 
المشــهد  البريطانــي، وأصبــح  المجتمــع  فــي  واالنشــقاق 

بالفعل يدعو إلى التندر والسخرية وإلى التذمر والقلق.
Û  بريطانيــا تمــر اآلن بمــأزق سياســي، فالشــعبويون مثــل

معهــم  يجلبــون  والقومييــن  واألصولييــن  الطائفييــن 
االنشــقاق والصراعــات فــي المجتمعــات، ورغــم رســوخ 
وتجذر الممارســات والحيــاة الديمقراطية فــي بريطانيا، 
القاعــدة،  هــذه  عــن  تشــذ  ولــم  محصنــة  ليســت  فإنهــا 
فأصبحــت التطــورات في الســاحة السياســية البريطانية 

تنذر بتغيرات جذرية.
Û  والبريطانيــون حائــرون، فقــد تســرب وتوغــل االنشــقاق

رئيــس  الدســتورية،  المؤسســات  أعلــى  إلــى  والصــراع 
الــوزراء أصــدر أمــًرا صدقت عليــه الملكة يقضــي بتعليق 
أعمــال البرلمــان لشــهر واحــد اســتعداًدا وتوطئــة لحســم 
موضوع “بريكست”، إال أن أعضاء مجلس العموم رفضوا 
البرلمــان  لــدور  تجــاوًزا  الخطــوة  هــذه  واعتبــروا  األمــر 
وانتهاكا وتهديدا للنظام الديمقراطي البريطاني، ورفعوا 
القضيــة إلــى المحكمــة العليــا التــي أصدرت حكًما الشــهر 
الماضــي بإلغــاء القــرار، وأكدت فيه أن الــذات الملكية قد 

ُدفعت إلى التصديق على قرار غير دستوري.
Û  وبمــا أنــه ليس محظوًرا في السياســة نبــش القبور وفتح

الملفات القديمة عند الضرورة، فقد وجه معارضو بورس 
جونســون تهمــة الفســاد لــه علــى خلفيــة جريمــة جنائيــة 
محتملة تتعلق بسوء استخدام منصبه، وتتلخص التهمة 
فــي أن ســيدة األعمــال األميركية جينيفر أركــوري تلقت 
معاملــة خاصــة من صديقها بورس جونســون عندما كان 
عمــدة لمدينــة لنــدن فــي األعــوام مــن 2008 إلــى 2016، 
حيــث ألحقهــا بالبعثــات التجارية التــي كان يقودها، وأن 

شــركتها، نتيجــة لذلك، تلقــت آالف الجنيهــات على هيئة 
منح مالية.

Û  إن الساســة البريطانيــون يدركــون عــدم صاحية بورس
جونســون لمنصــب رئيــس وزراء بريطانيــا العظمــى، إال 
أنهــم ال يجــدون أي خيــار آخــر أفضــل منــه، وهــم لذلــك 
وهــو  الوحيــد  البديــل  علــى  يفضلونــه  حــال  كل  وعلــى 
منافسه رئيس حزب العمال البريطاني “جرمي كورباين” 
الــذي يعــد الناخبيــن باتبــاع سياســات شــديدة االنحراف 
لليســار عندمــا يتقلــد ســدة الحكــم، ويتعهــد لهــم باتخــاذ 
وتنفيــذ خطــوات وقــرارات تشــمل مصــادرة 10 % مــن 
أســهم الشــركات الكبرى لصالــح الدولة، وإجــراء عمليات 
تأميــم كاســحة، وإلغــاء المــدارس الخاصــة بضمهــا إلــى 
ســياق التعليــم الحكومــي، وتقنين نظام أربعــة أيام عمل 
فقط في األسبوع، وغيرها من الوعود المقلقة للكثيرين.

Û  البريطانيــة فــي “إيكونوميســت”  الـــ  أكــدت مجلــة  وقــد 
عددها األخير: “أن األقدار قد شــاءت أن تواجه بريطانيا 
في هذه المرحلة الحرجة الخيار بين أســوأ رئيس وزراء 

وأسوأ رئيس للمعارضة في تاريخها”.
Û  حيــال هــذا المشــهد يمكننــا أن نتوصــل إلــى جملــة مــن

التســاؤالت والخاصــات والعبــر أهمهــا؛ أن الديمقراطيــة 
الليبرالية تمر اآلن بمرحلة اختبار عصيبة أو احتضار في 
الغــرب وغيرهــا من الدول، وأن هنــاك تمردا متزايدا على 
المؤسســات والصيــغ القائمة وعلى الســياقات التقليدية، 
وأننا ربما كنا منبهرين ومنخدعين بما كنا نظنه أو نصفه 
بالقيــم والمبــادئ الغربيــة، وأن الديمقراطيــة وصناديــق 
االقتراع ال تشكان عائقا أو سدا منيعا في وجه التطرف، 
بــل إنهمــا الجســر والنفق الذي عبر مــن خاله المتطرفون 
وموســوليني  هتلــر  فعــل  هكــذا  الحكــم،  كراســي  إلــى 
وعشــرات غيرهــم، وهكــذا فعــل اإلخــوان المســلمون في 
مصــر ولــو لفتــرة قصيــرة. وهــذا مــا حصــل ويحصل في 
والمتطرفــون  الشــعبويون  فعــل  وتركيــا، وهكــذا  إيــران 
للوصــول إلــى كراســي الحكم في عدد متزايــد من الدول 

األوروبية والواليات المتحدة والهند وغيرها.
Û  كمــا يمكننــا أن نســتنتج أن السياســة لــم تعــد فــي حاجة

إلى عمالقة وقامات ســامقة، وأن الساســة لم يعودوا في 
حاجــة إلــى لبس األقنعــة والتظاهر باالســتقامة والنزاهة 
واالتــزان والرزانــة، وأنــه ال مانــع مــن أن يظهــروا علــى 

حقيقتهــم ويكونــوا مشاكســين ومناكفيــن ومتقلبيــن أو 
حتى كذابين، وال مانع من التنكر للقيم والمبادئ ولم يعد 
مستنكًرا انتهاك األساليب واألعراف والتقاليد السياسية 

والدبلوماسية المستقرة.
Û  ويمكننــا كذلــك أن نتســاءل هــل الغــرب يعيــش اآلن فــي

حالــة انقــاب علــى قيمــه ومثلــه كــرد فعــل طارئــة تجــاه 
تحديــات العولمــة واإلرهــاب والبطالــة المتفاقمة وتدفق 
المهاجريــن؟ أم فــي حالــة “ردة” واســتيقاظ واســتنهاض 
لغرائــز ظننــا أنهــا اندثرت؟ ألم تكن ممارســات االســتعباد 
واالســتعمار والتمييز والتهميش واإلقصاء بضائع غربية 
في األساس، نحن العرب كنا من بين ضحاياها لفترة من 

الزمن؟
Û  أيًضــا األســاس  فــي  غربيــة  بضاعــة  الشــعبوية  أليســت 

انتعشــت وازدهرت في أوروبا في القرن الماضي بشــكل 
واضح والفت وتصادمت مع قوى المجتمع فيها فنشبت 
الحــروب الكونيــة التي خلفت الدمــار وحصدت المايين 
مــن أرواح البشــر؟ هــل احتاجــت أوروبا إلى فتــرة نقاهة 
تمكنــت مــن اجتيازهــا مؤخــًرا فعادت حليمة إلــى عادتها 
القديمــة إلــى أصلهــا وتراثهــا، وخرج الشــعبويون والغاة 
المتطرفــون مــن جحورهــم ومن خلف أســتار الظام إلى 
النــور وإلى العلن بأعامهــم وبيارقهم وراياتهم وطبولهم 
ودفوفهم وســيطروا بســهولة على الســاحة والتربة التي 
كانــت مهيــأة فــي الواقــع؟ لذلــك فقــد لمعــت وجــوه مثل 
دونالــد ترمــب وبــورس جونســون وغيرهمــا، وصعــدت 
األحــزاب اليمينيــة فــي فرنســا وألمانيــا بســرعة وحققت 
نتائج متقدمة في االنتخابات، وهذا ما يؤكد أنها تعكس 
اتجاهــات وتيــارات كامنة وقائمة في المجتمع والشــارع 
السياســي، مــن بينهــا تيــارات متطرفــة قريبــة أو شــبيهة 

بالنازية والفاشية.
Û  مــع ذلــك فمن األفضل أن نكــون متفائلين، وأن نؤمن بأن

المجتمعــات الغربيــة قــد تــم تضليلها، وهي في األســاس 
وقيمهــا  بالديمقراطيــة  ومتمســكة  ومؤمنــة  مقتنعــة 
قــد  ديمقراطيتهــا  بــأن  حتًمــا  ســتدرك  وأنهــا  ومبادئهــا، 
ُظلمــت واختطفت وُســلبت وُجردت مــن قيمها، وأن هذه 
المجتمعــات ســتنتفض وتهب لتخليــص وتطهير وتحرير 
ديمقراطيتهــا واســتعادتها وإعــادة االعتبــار إليها بالطرق 

والوسائل السلمية والدستورية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اطلع وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على البدء 
بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير تقاطع الفاروق، مشيرا إلى أن العمل في المشروع سيستمر حتى شهر سبتمبر 2020، إذ من 

المؤمل االنتهاء منه خالل هذه الفترة.

شــؤون  وكيــل  اســتمع  الزيــارة  وخــال 
البلديات على شرح مفصل من رئيس قسم 
عبــاس عرفــات  بالــوزارة  المشــاتل  تطويــر 
عــن المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع تجميــل 
تقاطــع الفــاروق الــذي يقــام علــى مســاحة 
تقــدر بـــ 12.2 ألــف متر مربع وتنفذه شــركة 

“نيوكاسل” للمقاوالت. 
كمــا اطلــع على مرحلــة المرحلــة األولى من 
المشــروع الذي تم االنتهاء منها خال شــهر 
نوفمبر من العام الماضي، إذ بلغت المساحة 
المخصصــة لعمليــة التشــجير نحــو 50 ألــف 
متــر مربــع تــم زراعتهــا بعــدد مــن النخيــل 

واألشجار والزهور الموسمية. 
وأكــد الشــيخ محمد بن أحمــد آل خليفة أن 
الــوزارة عكفــت خــال الفتــرة الماضية بناء 

األشــغال  وزيــر  ومتابعــة  توجيهــات  علــى 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلــف علــى وضــع تصــورات أعمــال 
المســطحات  لزراعــة  التجميلــي  التطويــر 

المفتوحــة وإعادة صيانة النافورات المائية 
تصــورات؛ حرصــا علــى أن يكون المشــروع 
بالمظهر الذي يليق بأهمية هذا الموقع على 
اعتبار أنه المدخل الرئيس لمملكة البحرين.

تصورات لتجميل زراعة المسطحات وإعادة صيانة النافورات

وكيل “البلديات” يتفقد المرحلة الثانية لتقاطع الفاروق

وكيل اإلسكان يرأس اإلجتماع 
التنفيذي للوزاري العربي


