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»زين«: وائل غنامي يعود لعمليات 

املجموعة األم ضمن فريقها التنفيذي

»هارفارد« تقدم برنامجًا لتطوير 
القيادات في البنوك 9 مايو

أعلنت مجموعة زين ان الرئيس التنفيذي للعمليات 
والشؤون املالية في شركة زين العراق وائل غنامي سيعود 
لتسلم مهام ومس���ؤوليات عمل جديدة في عملياتها 
التشغيلية، باعتباره من القيادات التنفيذية للمجموعة 
األم، وم���ع هذه املهام التي م���ن املنتظر ان يقدم فيها 
املزيد من اإلسهامات 
فإنه  والنجاح���ات، 
س���يواصل تق���دمي 
لعملي���ات  دعم���ه 
العراق  ش���ركة زين 
كمستش���ار ملجلس 

إدارة الشركة.
وذكرت املجموعة � 
التي تتواجد عملياتها 
في 8 بلدان في منطقة 
األوس���ط  الش���رق 
وأفريقيا - ان غنامي 
الذي ش���غل منصب 
التنفيذي  الرئي���س 
للشؤون املالية ومن بعدها العمليات، كانت له بصمات 
مؤثرة في مسيرة الشركة في العراق، حيث أسهم ومعه 
فريق العمل في عبور زين مرحلة انتقالية استثنائية 

في غاية األهمية.
وذكرت املجموعة ان رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
زين العراق ورئيس���ها التنفي���ذي محمد اجلرجفجي 
قام بتش���كيل منصبني لنائب الرئيس التنفيذي بعد 
هذا التغيير بتعيني قياديني من داخل الش���ركة، وهما 
فيليب حنا كنائب للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
واالستراتيجية ود.حيدر راضي كنائب للرئيس التنفيذي 

للشؤون الفنية والتنظيمية.
وأفادت املجموعة في بيان صحافي بأن الشركة قامت 
بتعيني سامر مصلح كرئيس لإلدارة املالية لزين العراق 

بعد ترقيته من منصبه كمدير لإلدارة املالية.

صرح محافظ بنك الكويت املركزي، رئيس مجلس إدارة 
معهد الدراس����ات املصرفية، د.محمد يوسف الهاشل، بأن 
املعهد سيقوم، وللسنة السادسة على التوالي، بالتعاون 
مع كلي����ة هارفارد إلدارة األعمال بتق����دمي برنامج خاص 
لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك واملؤسسات املالية 
في دول مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية وبعض 
دول الشرق األوسط، وذلك خالل الفترة من 9 إلى 14 مايو 
2015، وقد أوضح احملافظ أن البرنامج هو أحد املش����اريع 
التنموية االستراتيجية التي يتولى تنظيمها معهد الدراسات 
املصرفية، وذلك بهدف تطوي����ر الكوادر الوطنية، والتي 
متثل القيادات التنفيذية عصبها احليوي. وأضاف أن هذا 
البرنامج قد عقد للمرة األولى في العام 2010 في الكويت، 
حيث اقتصرت املشاركة في حينه على بنك الكويت املركزي 
والبنوك الكويتية األعضاء في معهد الدراسات املصرفية، 
ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبغية تعزيز 
أوجه االستفادة من هذه التجربة املتميزة، فقد مت االستمرار 
في تقدميه سنويا منذ عام 2011 على مستوى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وقد عزز هذا التوجه نحو 
تقدمي البرنامج على مستوى دول مجلس التعاون رغبة 
مماثلة من كلية هارفارد إلدارة األعمال، وذلك لتوسيع نطاق 
البرنامج ليكون برنامجا إقليميا. وذكر احملافظ أن البرنامج 
عقد للم����رة الثانية في العام 2011 في دبي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وعقد للم����رة الثالثة في العام 2012 في 
الدوحة بدولة قطر، أما املرة الرابعة فقد كانت في العام 2013 
في مسقط بسلطنة عمان، ثم عقد في دبي للمرة اخلامسة 
في العام املاضي 2014. وقد شارك في هذه البرامج - إلى 
جانب بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية - مجموعة 
من البنوك واملؤسسات املالية اخلليجية، أما برنامج هذا 

العام فسيعقد في الكويت. 
وق����د بني احملافظ أن التواصل مع كلية هارفارد إلدارة 
األعم����ال قد بدأ منذ عام 2009، موضحا أن البرنامج الذي 
تقدمه كلية هارفارد للعام الس����ادس على التوالي يعتبر 
أول برنامج خاص تقدمه الكلية على مستوى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، حيث إن الكلية تنتقي، بعناية 
وبناء على اعتبارات عديدة، املشاريع التي تنفذها خارج 
مقرها في مدينة بوسطن في الواليات املتحدة األميركية. 
وذكر احملافظ أن رغبة الكلية في مواصلة العمل مع معهد 
الدراسات املصرفية في الكويت هي دليل على جناح هذا 

التعاون املتميز بني اجلهتني. 
وفيما يخص تصميم البرنامج، أفاد د.الهاشل بأن محتوى 
البرنامج الذي ستنفذه كلية هارفارد في العام احلالي يختلف 
عن األعوام السابقة حيث سيقدم حتت عنوان »قيادة تنفيذ 
 Leading Strategy( »االستراتيجية في مجال اخلدمات املالية
Execution in Financial Services(، ويتك����ون من محورين 
مهمني هما »اإلدارة اإلستراتيجية« و»القيادة«، وفيما يخص 
مدة البرنامج فهي س����تة أيام تعقد خالل الفترة من 9 إلى 
14 مايو 2015، ويس����تهدف املدراء التنفيذيني من مستوى 

مديري اإلدارات أو ما يعادله على األقل. 
وأكد احملافظ على أن تنفيذ البرنامج سيتم وفق املعايير 
العالية التي تطبقها كلية هارفارد إلدارة األعمال ووفقا ملا 
هو متبع عند تقدمي مثل هذه البرامج في مقرها في الواليات 
املتحدة األميركية، وذلك لضمان حصول املشاركني وبنوكهم 
ومؤسساتهم على أعلى مستويات اجلودة التي تتصف بها 
برامج الكلية، كما سيحصل املشاركون في نهاية البرنامج 
على شهادة من كلية هارفارد إلدارة األعمال على مشاركتهم 

في البرنامج. 

وائل غنامي 


