
صـــرح حــســيــن عــبــدالــمــجــيــد فـــاح الــقــائــم بــأعــمــال مساعد 
ــأن الـــشـــركـــة ووفــقــا  ــون لـــلـــدواجـــن بــ ــمـ ــام لــشــركــة دلـ ــعـ الـــمـــديـــر الـ
معنيا  خاصا  فريقا  شكلت  قــد  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  لتوجيه 
المختلفة  اإلدارات  مديري  جميع  بعضوية  وذلــك  باالستدامة 
بالشركة، وسيكون هذا الفريق معنيا بمتابعة وتنفيذ السياسات 
المرتبطة باالستدامة بمختلف مؤشراتها. وتأتي هذه الخطوة 
والــتــي  الــبــحــريــن،  بــورصــة  أطلقتها  الــتــي  الــمــبــادرة  مــع  تماشيا 
الشركات  ومساعدة  لتشجيع  االستدامة  بمعايير  دليا  أصــدرت 
التي  توفير معلومات اإلفــصــاح حــول االســتــدامــة  فــي  الــمــدرجــة 
المدروسة  القرارات  واتخاذ  يمكن للمستثمرين االستفادة منها 
والمسؤولة بناًء عليها.  وتعد معايير ومؤشرات االستدامة مبادئ 
وتشكيل  لــلــدواجــن  دلــمــون  بشركة  العمل  سياسات  فــي  أساسية 
فريق معني بالعمل بها سيعزز من نشر ثقافة الوعي باالستدامة 
وسيضمن  والغذائية،  اإلنتاجية  النفايات  وخفض  الشركة  في 

وصول المعلومات الازمة إلى المساهمين.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــلـــي  ــن بــــــــن عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
ــرزا رئـــيـــس هــيــئــة الــطــاقــة  ــيـ مـ
ــة بـــمـــكـــتـــبـــه فــي  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــــي مـــؤســـســـة  ــالـ ــ ــمـ ــ ــأ الـ ــ ــرفـ ــ ــمـ ــ الـ
فــي  الــــــرائــــــدة   RoshComm
البشرية  الــمــوارد  إدارة  مجال 
الرئيس   M. Sridhar برئاسة 
 Helen Loboو ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
بــدايــة  وفـــي  اإلداري.  الــمــديــر 
ــاد الــدكــتــور مــيــرزا  الــلــقــاء أشــ
لمؤسسة  الحثيثة  بالجهود 
تــنــظــيــم  فــــــي   RoshComm
منصة  توفر  التي  الفعاليات 
فريدة للخبراء وصناع القرار 
إدارة  مــجــال  فـــي  واإلداريــــيــــن 
الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة وتــطــويــر 
ــري وفـــــرص  ــشــ ــبــ ــر الــ ــنـــصـ ــعـ الـ
االطاع على أفضل التجارب 
ــادل  ــبــ ــنــــظــــم الـــمـــتـــبـــعـــة وتــ والــ
ــاء الـــشـــراكـــات،  ــنـ الـــخـــبـــرات وبـ
ــًا بــأهــمــيــة االســتــثــمــار  ــانـ ــمـ إيـ
الــبــشــري لكونه  الــعــنــصــر  فــي 

الركيزة األساسية للتنمية.
وخــــــــال الــــلــــقــــاء نـــاقـــش 
ــور مـــــيـــــرزا الـــخـــطـــط  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
المؤتمر  لعقد  االســتــعــداديــة 
السنوي الذي تقيمه مؤسسة 
RoshComm في مجال الموارد 
سيعقد  العام  وهــذا  البشرية، 
ــــال وســـائـــل  عــــن بـــعـــد مــــن خـ
بتاريخ  االفتراضية  التواصل 
ليجمع  الـــجـــاري،  أكــتــوبــر   11
ــرز الـــتـــجـــارب  ــ فــــي مــنــصــتــه أبــ
إدارة  المستخلصة في مجال 

الموارد البشرية خال الفترة 
الماضية المليئة بالتحديات 
ــا  ــهـ ــالـ ــن خـ ــ ــ ــت مـ ــ ــبــ ــ ــي أثــ ــ ــتــ ــ الــ
الــمــوارد  إدارة  وخــبــراء  مهنيو 
الــبــشــريــة كــفــاءتــهــم وقــدرتــهــم 
عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق األهــــــــــــداف 
الــــمــــوضــــوعــــة واســــتــــمــــراريــــة 
الــعــمــل بـــمـــرونـــة، وعــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
تبوء  إلــى  أدت  التي  البحرين 
في  متقدمة  مــراكــز  المملكة 
التصنيفات  في  المجال  هذا 
تحقيق  فــي  وخــاصــة  الدولية 
استمرارية المسيرة التنموية 
رغـــــــم تــــحــــديــــات الـــجـــائـــحـــة، 
المسجلين  عــدد  وصــل  حيث 
أكثر  حينه  إلــى  المؤتمر  فــي 
بينهم  من  مشارك   1000 من 
والمنظمات  الشركات  رؤســاء 
الــمــتــخــصــصــة فــــي الــــمــــوارد 

البشرية وخبراء ومهنيون من 
داخل وخارج البحرين.

مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم أعـــــــــرب 
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون بــ
تــقــديــرهــم  عـــن   RoshComm
المتواصل  للدعم  وامتنانهم 
ــه الــمــؤتــمــر  الــــــذي يــحــظــى بــ
ــة  ــاقـ ــطـ ــة الـ ــئـ ــيـ مـــــن رئــــيــــس هـ
جهوده  مثمنين  المستدامة، 
وخــبــرتــه الــعــريــقــة فــي مجال 
تطوير العنصر البشري وإدارة 
الكبيرة  وإســهــامــاتــه  التغيير 
ــة فــــي الــتــنــمــيــة  ــلـ ــواصـ ــتـ ــمـ والـ
الجوانب  لمختلف  الشاملة 
االقتصادية واالجتماعية في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، مــؤكــديــن 
على  حــريــصــة  الــمــؤســســة  أن 
الــتــعــاون مــع مختلف  تــعــزيــز 
الجهات ذات االختصاص في 

القطاعين الخاص والعام.
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رئي�س »الغرفة« ع�ضًوا بمجل�س اإدارة الغرفة العربية الألمانية

ي�سهم يف تدوير اأطنان من املخلفات وحماية البيئة يوميا 

م�ضنع الماجد بحاجة اإلى اأر�س �ضناعية ودعم لتلبية احتياجات المملكة 

رئ��ي�����س »ال���ط���اق���ة ال��م�����ض��ت��دام��ة« ي��رع��ى 

م���وؤت���م���ر »ال���ت���غ���ي���رات ن��ت��ي��ج��ة ك���ورون���ا«

للترفيه« و»اإع����م����ار  دي�����ار   ه��ي��ل��ز  اإي���ج���ل  ب��ي��ن  ات��ف��اق��ي��ة 

لف��ت��ت��اح ����ض���الت »ري����ل ���ض��ي��ن��م��ا« ف���ي م��را���ض��ي ج��ال��ي��ري��ا

ــد غــــرفــــة تــــجــــارة  ــ ــ شــــــــارك وفـ
وصــنــاعــة الــبــحــريــن فـــي اجــتــمــاع 
ــة  ــرفـ ــغـ ــلـ ــة الـــــعـــــامـــــة لـ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
الــعــربــيــة األلــمــانــيــة الــتــي عقدت 
برلين  األلــمــانــيــة  الــعــاصــمــة  فـــي 
صـــبـــاح أمـــــس االثـــنـــيـــن بــرئــاســة 
رئيس الغرفة سمير عبداهلل ناس 
اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  وعــضــويــة 

السيد خالد راشد الزياني.
 وتم خال االجتماع االطاع 
للغرفة  الــمــالــيــة  األوضــــــاع  عــلــى 
العربية األلمانية، والموافقة على 
الحساب الختامي للعام الماضي 
مــجــلــس  ذمـــــــة  وتــــبــــرئــــة   .2020
الــمــوافــقــة  ــب  ــانـ جـ ــى  ــ إلـ اإلدارة، 
ــروع مـــــوازنـــــة الـــغـــرفـــة  ــ ــشـ ــ ــى مـ ــلـ عـ
وانــتــخــاب   .2021 الــمــقــبــل  لــلــعــام 
لمجلس  العربي  الجانب  أعضاء 
سمير  انتخاب  تــم  حيث  اإلدارة، 
ــًوا بــمــجــلــس  ــاس عــــضــ ــ ــبــــداهلل نـ عــ
األلمانية،  العربية  الغرفة  إدارة 
كما تم انتخاب الجانب األلماني 

يــتــنــاســب  بـــمـــا  اإلدارة  لــمــجــلــس 
وعدد أعضاء الجانب العربي في 
مجلس اإلدارة. وقد تم استعراض 
استراتيجية وخطة العمل خال 
الفترة المقبلة، إلى جانب تأكيد 
المشتركة  الجهود  أهمية تضافر 
الــتــبــادالت  حــجــم  وزيــــادة  لتعزيز 
ــدول الــعــربــيــة  ــ الــتــجــاريــة بــيــن الــ

وألمانيا.
رئيس  أكــد  المناسبة  وبــهــذه 
البحرين  أن  نــاس  سمير  الغرفة 
لتفعيل  الـــدائـــم  تــبــدي حــرصــهــا 
وتنمية عاقاتها بألمانيا في كل 
التجارية  والقطاعات  المجاالت 
ــة،  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــيــــة واالســ ــنــــاعــ والــــصــ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ مـــشـــيـــًدا بــحــجــم االسـ

والــتــبــادل الــتــجــاري الــمــتــاح بين 
الــبــلــديــن وســعــي رجـــال األعــمــال 
البحرينيين إلى تعزيز العاقات 
األلمانية  البحرينية  الــتــجــاريــة 
المشتركة من خال فتح قنوات 
ســيــمــا  وال  لــاســتــثــمــار  جــــديــــدة 
عـــديـــدة  ــتـــاحـــة  الـــمـ الــــفــــرص  أن 
ومــتــنــوعــة فـــي الــبــلــديــن خــاصــة 

والتعليم  الصحة،  قطاعات  فــي 
والــتــدريــب الــمــهــنــي، واالقــتــصــاد 

الرياضي، والطاقة المتجددة.
الغرفة  اهــتــمــام  على   وشـــدد 
بـــاالرتـــقـــاء بــمــســتــوى الــعــاقــات 
من خال  البلدين  بين  الثنائية 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  دور  تــفــعــيــل 
وتنشيط  لــتــنــمــيــة  الــبــلــديــن  فـــي 
مشيًرا  المشتركة،  االستثمارات 
إلـــى االمـــتـــيـــازات الــعــديــدة الــتــي 
تــمــنــحــهــا الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة 
لــلــمــســتــثــمــر األجــنــبــي مـــن جهة 
والـــمـــوقـــع االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــذي 
ــه الـــبـــحـــريـــن والــــــذي  ــ تـــحـــظـــى بـ
واالستثمار  التجارة  على  يحفز 
فــيــهــا، كــمــا رحـــب رئــيــس الــغــرفــة 
خـــال االجــتــمــاع بــاالســتــثــمــارات 
ــي الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ ــيــــة فـ ــانــ األلــــمــ
ــع الــقــطــاع  ــة مــ ــاركـ ــشـ ــمـ خـــــال الـ
يبدي  الــذي  البحريني  الــخــاص 
تــرحــيــًبــا دائــمــا بـــدراســـة الــفــرص 

االستثمارية المتاحة.

قــــام أعـــضـــاء لــجــنــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــغــرفــة تــجــارة 
وصناعة البحرين برئاسة فريد بدر بزيارة تفقدية لمصنع 

الماجد لتدوير الورق والباستيك والمواد الصلبة.
الــلــجــنــة مــتــواصــلــة مــع جــمــيــع أعضائها  بـــدر أن  وأكــــد 
وتـــســـتـــمـــع إلـــــى الـــمـــشـــاكـــل والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم 
لحل  والخطط  السبل  أفضل  إيــجــاد  أجــل  مــن  للمساهمة 
ــا على  إيــجــاًب مــا ينعكس  الــقــطــاع  ــذا  هـ تــواجــه  عــوائــق  أي 
الواقع االقتصادي وحركة األعمال واالستثمار في المملكة. 
منوًها بالدور الذي تقوم به الشركة على صعيد المحافظة 
األوراق  تــدويــر  ــادة  إعــ عــلــى  عملها  خـــال  مــن  البيئة  عــلــى 
من  خالية  نظيفة  بيئة  خلق  فــي  يسهم  مــا  والباستيك، 

أضرار المخلفات.
وأشار إلى أن خطط اللجنة تتماشى مع رؤية البحرين 
والتي  المستدامة،  التنمية  على  تركز  والتي  االقتصادية 
األجيال  مستقبل  لضمان  المرحلة  شعار  تكون  أن  ينبغي 
بغرفة  والــطــاقــة  الصناعة  لجنة  أن  إلــى  مــشــيــًرا  الــقــادمــة، 

البحرين تسعى بصورة مستمرة إلى مساعدة ودعم القطاع 
مــن خـــال خــبــرة تــراكــمــيــة تــصــل إلـــى 100 ســنــة، مــن أجــل 

التحول الرقمي ودعم التنافسية واالستدامة.
العام  والمدير  المالك  الماجد  حميد  قال  جانبه  من 
ــواد  ــمـ لــمــصــنــع الـــمـــاجـــد لـــتـــدويـــر الــــــورق والــبــاســتــيــك والـ
الصلبة: »كجزء من مسؤوليتنا الوطنية تجاه حماية البيئة 
يــواصــل  الــتــلــوث،  مـــواردهـــا الطبيعية مــن  والــحــفــاظ عــلــى 
مصنع الماجد التزامه منذ 28 عاًما وحتى اليوم في خدمة 
من  أطنان  تدوير  خــال  من  المملكة  مستوى  على  البيئة 

المخلفات الباستيكية والورقية بصورة يومية«.
وأضاف الماجد: »تستهلك المملكة سنويا ما مجموعه 
4 مليارات قارورة باستيكية من مياه الشرب والمياه الغازية 
والتي تدفن غالبيتها في مدفن عسكر وتصبح جزًءا ضارا 
من تربة البحرين. ناهيك عن أطنان البراميل الباستيكية 
المستخدمة في تخزين وتعبئة المواد الكيميائية وغيرها 
مــن مــنــتــجــات صــنــاعــيــة تــخــص الــمــركــبــات. كــمــا يــوجــد في 

المملكة 26 مصنع باستيك تستخدم غالبيتها الباستيك 
المعاد تدويره في منتجاتها والتي يكلفها مبالغ باهظة في 

حال استيراده من الخارج«. 
وأكد الماجد أن المصنع يعمل بأقصى طاقته لتلبية 
كل احتياجات المملكة من إعادة تدوير الورق والباستيك 
والمؤسسات  والــبــنــوك  والـــــوزارات  الحكومية  األجــهــزة  فــي 
المالية والمدارس والجامعات وغيرها من شركات القطاع 
ــادر عــلــى تــغــطــيــة كــامــل  ــ الـــخـــاص، إال أن الــمــصــنــع غــيــر قـ
التي  المخلفات  تدوير  الملحة إلعادة  المملكة  احتياجات 
الماجد  وبــيــن  محليا.   قياسية  اســتــهــاك  مــعــدالت  بلغت 
وتوفير  للتوسع  صناعية  أرض  إلـــى  بــحــاجــة  المصنع  أن 
المالية ضمن مسؤوليتها  المؤسسات  عبر  الازم  التمويل 
عمليات  على  المتزايد  الطلب  تغطية  بغية  االجتماعية 
المحصلة  في  بالنفع  يعود  بما  والباستيك،  الورق  تدوير 
النهائية على حماية البيئة والحد من التلوث الناجم عن 

دفن المخلفات الصناعية في التربة.

بال�ضتدامة معنيًّا  فريقا  ت�ضكل  للدواجن«  »دلمون 

ــنـــت شــــركــــة إيــــجــــل هـــيـــلـــز تــوقــيــع  ــلـ أعـ
للترفيه  إعــمــار  شــركــة  مــع  تــعــاون  اتفاقية 
ــن دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة،  مـ
لتدشين صاالت »ريل سينما« ألول مرة في 
البحرين، وذلك بمجمع مراسي جاليريا. 
التجاري  المجمع  تطوير  حالًيا  ويجري 
تـــم تــصــمــيــمــه ليصبح  ــذي  ــ الــمــرتــقــب، والـ
والترفيه  للتسوق  مفضلة  عالمية  وجهة 
بالقرب من الشاطئ في مراسي البحرين، 
الثاني  وُيتوقع إنجازه كليا خال النصف 

من عام 2022.
»ريــــل  دار  يـــحـــتـــوي  أن  ر  ــرَّ ــقـ ــمـ الـ ــــن  ومـ
ســيــنــمــا« فـــي مـــراســـي جــالــيــريــا، عــلــى 10 
ــزة بـــأحـــدث تــقــنــيــات عــرض  صــــاالت مــجــهَّ
ــام الــســيــنــمــائــيــة، ومـــع نــظــام دولــبــي  ــ األفـ
الــصــوتــي الــغــامــر ومــقــاعــد فـــاخـــرة قــابــلــة 
الــســيــنــمــا  رّواد  وســيــســتــمــتــع  لــلــتــعــديــل. 
بـــاالخـــتـــيـــار مـــن بــيــن قــائــمــة مــنــوعــة من 
المأكوالت والمشروبات بمفهوم »داين-إن« 
أثناء مشاهدتهم األفام في صاالت »ريل 

سينما«. 
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صـــرحـــت لـــو بــنــغ، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة إيــجــل هيلز 
االتفاقية  هــذه  بتوقيع  جــًدا  »نعتز  قائلة: 
فــي مملكة  »ريـــل سينما«  عــامــة  إلطـــاق 
البحرين، حيث ستفتتح دارها السينمائي 

لــلــجــمــهــور فـــي مــجــمــع مـــراســـي جــالــيــريــا 
ــذا  ــم هــ ــهــ ــســ ــل. ويــ ــبــ ــقــ ــمــ ــام الــ ــ ــعــ ــ خـــــــال الــ
الهادفة  استراتيجيتنا  بتحقيق  التعاون 
ــمـــدن والــمــجــتــمــعــات وفــق  ــى تــطــويــر الـ الــ
كل  تلبي  والــتــي  المبتكرة  األنــمــاط  أرقـــى 
متطلبات الحياة العصرية للسكان والزوار 
بارزة  تعاوننا مع جهات  ونهدف عبر  مًعا. 
تنوع  تــعــزيــز  إلـــى  للترفيه،  إعــمــار  كــشــركــة 
مراسي  في  المتوفرة  والخدمات  المرافق 
جاليريا، وذلك إلضفاء المزيد من التمّيز 
على المجمع وليكون ضمن أبرز الوجهات 
المملكة  مستوى  على  المُنتظرة  الــرائــدة 

والمنطقة«.
من جهته، قال الدكتور ماهر الشاعر، 
ديار:  إيجل هيلز  المنتدب لشركة  العضو 
»ُنرحب جًدا بانضمام دار »ريل سينما« إلى 
لكوننا  ونفخر  جــالــيــريــا،  مــراســي  مجّمع 
هــذه  تستضيف  الــبــحــريــن  فــي  وجــهــة  أول 
الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة الــــرائــــدة فـــي مــجــال 
السينما. ونتطّلع عبر هذا التعاون لتوفير 
تــشــكــيــلــة واســـعـــة ومــتــنــوعــة مـــن الــعــروض 
الــتــرفــيــهــيــة والـــخـــدمـــات الــمــتــمــيــزة لـــزوار 
مراسي  في  المحلي  وللمجتمع  المجّمع 
معايير  إلرســاء  سعينا  ويتوّجه  البحرين. 

والترفيه  التسّوق  بتجارب  ترتقي  جديدة 
في أنحاء المنطقة«.

وقــــال إنـــج جــيــم هــــوي، الــمــديــر الــعــام 
بناء  إلى  »نهدف  ديــار:  إيجل هيلز  لشركة 
عــاقــة وطــيــدة ومــثــمــرة مــع »ريـــل سينما« 
المشاركة  الى  ونتطّلع  للترفيه«،  و»إعمار 
ــي  ــراسـ مـ وزوار  ــان  ــكــ ســ ــة  ــدمــ خــ ــــي  فـ ــا  ــ ــًع مــ
مــتــعــددة  عــبــر منحهم خـــيـــارات  الــبــحــريــن 
جاليريا.  مــراســي  فــي  والــتــرفــيــه  للتسلية 
في  إيجابي  أثر  وتستمر جهودنا إلحــداث 
مجتمعاتنا المحّلية، ونواصل كذلك دعم 
تعزيز  عبر  المستدام  االقــتــصــادي  النمو 
التعاون المشترك مع الشركات على  أطر 

المستوى اإلقليمي«.
المطروشي،  أحمد  قــال  جانبه،  ومــن 
الــنــجــاح  »بـــعـــد  الـــعـــقـــاريـــة:  ــار  ــمــ إعــ إدارة 
الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه »ريــــل ســيــنــمــا« في 
يسعدنا  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة 
الـــعـــامـــة  ــذه  ــ نـــمـــو هــ ــيـــع  تـــوسـ ُنـــبـــاشـــر  أن 
للجمهور  إطاقها  خال  من  السينمائية 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وتــعــتــبــر صــــاالت 
افتتاحها في مجّمع  المقرر  »ريل سينما« 
ــافـــة ضمن  ــــدث إضـ مـــراســـي جــالــيــريــا، أحـ
تشتمل  الــتــي  للترفيه«،  »إعــمــار  محفظة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــيـــارات والــحــلــول 

الترفيهية المميزة في المنطقة. 

ي��ن��دم��ون  ال��م�����ض��ت��ه��ل��ك��ي��ن  م����ن   %31 ت����وؤك����د:   درا�����ض����ة 

ت��وق��ع��ات��ه��م ي���واف���ق  ل���م  ال��م��ن��ت��ج  لأن  ال�������ض���راء  ق����رار  ب��ع��د 
ناقشت كلية العلوم اإلدارية 
والـــمـــالـــيـــة بــجــامــعــة الــبــحــريــن 
للتكنولوجيا رسالة الماجستير 
لــلــبــاحــثــة  األعـــــمـــــال  إدارة  فــــي 
ــز  ــزيـ ــعـ ــبـــدالـ زهــــــــــراء عـــــبـــــداهلل عـ
بحًثا  قــدمــت  والــتــي  نــاصــر،  آل 
المعتدل  »التأثير  عنوان  حمل 
بين  التجارية  العامة  لملكية 
عملية اتخاذ قرار الشراء ووالء 

العماء«.
وناقشت الرسالة حقيقة أن 
أوفياء  يــعــودوا  لم  المستهلكين 
تــجــاه الــعــامــات الــتــجــاريــة، وأن 

والــشــركــات  األعـــمـــال  رواد  عــلــى 
بــــــــــــــذل مـــــــجـــــــهـــــــود مـــــضـــــاعـــــف 
العميل.  والء  على  للمحافظة 
عملية  أن  الباحثة  ناقشت  كما 
ــراء لــيــســت قـــــــــراًرا واحــــــًدا  ــ ــشـ ــ الـ
عليه،  متعارف  هــو  كما  فحسب 
بل هي عملية تتكون من خمس 
ــقــــوم بــهــا  خــــطــــوات مـــتـــتـــابـــعـــة يــ
يقوم  الــبــدء،  ففي  المستهلك. 
الــعــمــيــل بــتــحــديــد احــتــيــاجــاتــه 
وهنا يظهر تأثير ُملكية العامة 
لدى  حاجة  خلق  فــي  التجارية 
هي  مــرحــلــة  وآخـــر  المستهلك، 

الشراء،  بعد  ما  العميل  سلوك 
والــــمــــقــــصــــود بـــــه مـــــــدى رضـــــاه 
بالمنتج أو الخدمة. وهنا َيكمن 
تعريف  يتم  العميل، حيث  والء 
الوالء على أنه رغبة المستهلك 
فــي الــشــراء مــن عــامــة تجارية 
وتـــكـــراًرا  ــراًرا  ــ مـ والــتــعــامــل معها 
وينتج عن ذلك تجربة إيجابية 

للعماء.
 385 الــبــحــث  عينة  وشــمــلــت 
مستهلًكا أكملوا االستبانة. أكد 
مــشــاعــر  أن  الـــعـــمـــاء  مــــن   %31
ــرار الـــشـــراء تــكــون  الـــنـــدم بــعــد قــ

الــخــدمــة  أو  الــمــنــتــج  أن  نتيجة 
أكــدوا  و%22  توقعاتهم.  تلق  لــم 
أنـــهـــم لـــم يــســتــخــدمــوا الــمــنــتــج 
حين  فــي  حــًقــا،  يحتاجونه  وال 
أفــضــل  صــفــقــة  وجـــــدوا   %17 أن 
بسعر أفضل لنفس المنتج لدى 

المنافسين!
مــــن   %52 بــــــــيــــــــن  وقــــــــــــــــد 
ســـيـــاســـيـــة  أن  ــيـــن  ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ الـــمـــسـ
اإلرجاع المرنة، بطاقات الوالء، 
والخصومات المميزة من األمور 
ـــم.  ـــهـ ــهـــمـــة الســــتــــمــــرار والئـ الـــمـ
ُمــلــكــيــة  أن  الـــنـــتـــائـــج  ولـــخـــصـــت 

ُتــعــد عاما  الــعــامــة الــتــجــاريــة 
مهًما لنجاح والء العماء، وفي 
أهم  كتابة  تمت  الــدراســة  نهاية 
الــمــقــتــرحــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 

تحقيق والء العميل.

} زهراء عبداهلل.

} حسين عبدالمجيد.

مذكرة تف�اهم بي�ن »الملكي�ة للبن�ات« وم�ضاريع 

الأعم�ال ري�ادة  في  المب�ادرات  لتع�زي�ز  الأمل 
وقعت الجامعة الملكية للبنات مذكرة تفاهم 
مع مشاريع األمل، الذراع االستثمارية لصندوق 
ــل لــدعــم الـــمـــبـــادرات والـــبـــرامـــج الــتــي تــطــور  األمــ
األعمال  ريــادة  مجال  في  الطالبات  مــهــارات  من 
المشتركة  والفعاليات  العمل  ورش  توفير  عبر 
وغيرها من المبادرات التي تعزز من ثقافة ريادة 
المذكرة من  األعمال واالبتكار فيها. وقد وقعت 
الجامعة  رئيسة  للبنات  الملكية  الجامعة  جانب 
الــبــروفــيــســورة يــســرى الــمــزوغــي بــحــضــور عــمــداء 
الكليات وعدد من أعضاء اإلدارة فيما تم توقيعها 
العام  المدير  قبل  األمــل من  من جانب مشاريع 

السيدة فجر الباجه جي.
ــــي أن  ــزوغـ ــ ــمـ ــ وأوضــــــحــــــت الــــبــــروفــــيــــســــورة الـ
الجامعة  مــن  إدراًكــــا  يــأتــي  الــمــذكــرة  هــذه  توقيع 
بــأهــمــيــة تــعــزيــز ثــقــافــة الــــريــــادة واالبـــتـــكـــار لــدى 
خال  مــن  فيها  تسعى  حيث  الجامعة  طــالــبــات 
هــذه الــمــذكــرة إلــى إتــاحــة وصـــول الــطــالــبــات إلى 
وتدفع  تمكنهن  التي  والفرص  المبادرات  جميع 
بقدراتهن ألجل التميز في مجال ريادة األعمال 
االقــتــصــاديــة  الــبــحــريــن  ــة  رؤيـ ألهــــداف  وتحقيًقا 
تعكف  الــتــي  المجتمعية  الــشــراكــات  عــبــر   2030
بــالــدور  ــادت الــمــزوغــي  عليها الــجــامــعــة. كــمــا أشــ

ــنــــدوق األمــــــل لــدعــم  الـــمـــهـــم الــــــذي يـــمـــارســـه صــ
المشاريع والمبادرات الشبابية في توجيه الشباب 
األفــكــار  فــي  األمــثــل  االســتــثــمــار  نــحــو  البحريني 
التنمية  ودفــــع عــجــلــة  لــهــم  الــمــتــاحــة  ــوارد  ــمــ والــ
االقــتــصــاديــة بــســواعــدهــم، بــقــيــادة ســمــو الشيخ 
الملك  جالة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، وأن الجامعة 
الملكية للبنات على استعداد تام لدعم مبادرات 
مشاريع األمل لإليمان المشترك بقدرات الشباب 

البحريني الطموح نحو الريادة العالمية.
لمشاريع  العام  المدير  من جانبها، صرحت 
األمل فجر الباجه جي بأن: »رؤيتنا في مشاريع 
األمل تتركز على تعزيز التطلعات والروح الريادية 
على الصعيد الوطني في مملكة البحرين، وطلبة 
الــمــثــالــيــة لتبني هــذه  الــمــرحــلــة  الــجــامــعــات فــي 
التطلعات واالنطاق برحلتهم في عالم األعمال 
الــريــاديــة. ولــذلــك ستسعى مــشــاريــع األمـــل من 
خال هذه الشراكة مع الجامعة الملكية للبنات 
إلـــى تــقــديــم الــمــعــرفــة الـــازمـــة وتــيــســيــر الــفــرص 
لــطــالــبــات الــجــامــعــة فــي مــجــال ريــــادة األعــمــال، 
بــاإلضــافــة إلــى االســتــفــادة مــن مــبــادرات وبــرامــج 

مشاريع األمل الريادية«.

ت��م��دي��د ال�����ض��راك��ة ب��ي��ن ط���ي���ران الإم������ارات 

وك��وان��ت��ا���س ل��ت��ع��زي��ز ت��ع��اف��ي ال�����ض��ف��ر ال��دول��ي 
أعلنت طيران اإلمارات وكوانتاس أنهما ستمددان 
ما  أخـــرى،  ســنــوات  مــدة خمس  األســاســيــة  شراكتهما 
برنامجيهما  ــاء  وأعـــضـ الــنــاقــلــتــيــن  عــمــاء  أن  يــعــنــي 
لــمــكــافــأة الـــــوالء ســيــواصــلــون االســـتـــفـــادة مـــن شبكة 
مشتركة واسعة، ومايين مقاعد المكافآت للسفر عبر 
أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا والمملكة المتحدة. ووقع 
اتفاقية تمديد الشراكة السير تيم كارك رئيس طيران 
اإلمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة كوانتاس آالن 
جويس على هامش االجتماع السنوي العام لاتحاد 
الدولي للنقل الجوي )اياتا( في بوسطن. ومع تعافي 
الــنــاقــلــتــيــن، وصــنــاعــة الــطــيــران عـــامـــًة، تــدريــجــيــا من 
تواصل  فسوف  أعمالهما،  على  »كــوفــيــد-19«  تأثيرات 

الصعيد  في تحقيق تحسن على  إسهاماتها  الشراكة 
الــمــالــي لــكــل مــنــهــمــا. وتــوفــر الــنــاقــلــتــان مــعــا مايين 
مقاعد المكافآت للمسافرين الدائمين، إلى أكثر من 
100 وجهة، باستخدام نقاط كوانتاس أو أميال سكاي 
واردز طيران اإلمــارات الخاصة بهم التي تراكمت في 

أرصدتهم أثناء الجائحة.
ــران اإلمـــــــارات  ــيــ ــة لـــعـــمـــاء طــ ــيـ ــاقـ ــفـ وتـــتـــيـــح االتـ
أكــثــر مــن 55 وجــهــة أسترالية ال تصل  إلــى  الــوصــول 
إليها الناقلة، كما يمكن لعماء كوانتاس السفر مع 
أكثر من 50  إلى  إلى دبي والوصول  طيران اإلمــارات 
مدينة في أوروبا والشرق األوسط وشمال إفريقيا ال 

تغطيها كوانتاس.


