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المديرالعام التنفيذى لشركة بلومنت يعلن تقاعده
.
ماديسون ،ويسكونسن – أبلغ روجر ايرفين ،المدير العام التنفيذي لشركة بلومنت ،مجلس االدارة اليوم بعزمه التقاعد فى ديسمبر
حيث سيتم تعيين مدير عام تنفيذى جديد خالل االجتماع األخير القادم لمجلس ادارة بلومنت لهذا العام والمزعم عقده فى نوفمبر .تم تكليف
جوناثان ناش ،المدير التنفيذى لالستراتيجية ونائب الرئيس لتطوير األعمال ،كمدير أعلى لتسيير األعمال لضمان استمرارية العمل خالل
هذه الفترة االنتقالية.
"ان قيادة روجر خالل الخمس السنوات الماضية حولت بلومنت الى منظمة تنموية من نوع جديد قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التى
توجد فى الدول الهشة و التى تمر بفترة انتقالية ،بحسب ما قاله ريتشارد جورج ،رئيس مجلس ادارة بلومنت .أضاف جورج" :ان تركيزه
على العمل مع العمالء الستنباط أفضل تخطيط للبرامج ،أفضل أسلوب ادارة ،و أحسن تطبيق معرفى قد أفاد الناس ،و المجتمعات ،و البالد
حول العالم .ان المجلس يقدم له كل الشكرعلى سنوات عمله المتفاني و يتمنى لروجر كل الخير فى المرحلة الجديدة من حياته".
ايرفين أثرى بلومنت بخبرته ألكثر من ثالثة عقود فى العمل فى الحكومة ،فى الحقل األكاديمى ،و فى القطاع الخاص .كمدير تنفيذى ،هو
أشرف على تحول المنظمة من "االغاثة العالمية و التنمية" لبلومنت وهو فى نفس الوقت يختار الطريق وسط متغيرات الساحة العالمية فى
مجالى المعونة الدولية التنمية .أثناء تبوئه لمنصبه ،طورت المنظمة أساليب االدارة و طورت أدوات جعلت بلومنت قادرة على زيادة
انتاجيتها لتحقيق أهداف العمالء الحكوميين وغير الحكوميين.
"أنا فخور بما نقوم به فى بلومنت "،قال ايرفين" .أود أن أشكر المتبرعين والعمالء الذين وضعوا ثقتهم فينا وأن أشكر موظفى بلومنت
لتفانيهم و مهنيتهم فى العمل .أن فرقنا تعمل بال كلل فى بعض من أكثر األوساط المعاكسة فى العالم – انهم يديرون مخيمات الجئين تأوى
شخص فى الشرق األوسط يعتمدون على برامجنا التى تعيد لهم الخدمات األساسية و توفر االستقرار فى مجتمعات
أكثر من
موجودة فى مناطق صراع حول العالم .أنهم يمدون يد العون لضحايا الحرب كى يتعافوا ويساهمون فى اعادة البناء فى أماكن مثل أفغانستان
وكولومبيا .ما نقوم به ليس سهال لكنه ذو أهمية قصوى ويساهم فى ارساء أساس يمكن الناس من بناء مستقبل أفضل ألنفسهم و ألسرهم
عليه .مما الشك فيه أن تفاني موظفى بلومنت ساعدنى على التركيز فى تقديم أفضل ما عندي لقيادة المنظمة خالل الخمس سنوات الماضية".
بلومنت تتعاون مع المجتمعات المحلية و رشكائها ىف تصميم وتنفيذ أساليب مبتكرة لتحقيق االستقرار ىف المجتمعات من خالل بناء
بنية تحتية ،ايصال معونة انسانية منقذه للحياة ،تعضيد االدارة المدنية ،و استحداث فرص للتنمية االقتصادية طويلة األجل .من خالل
ر
الخثة ىف مواجهة أمور مستعصية ىف أجواء معاكسة حول العالم ،بلومنت ى
ملثمة بتنمية االمكانيات المحلية
أكث من عقدين من
ر
والمساعدة ىف ارساء األساس للتقدم.
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