
 

Global Headquarters   US Regional Office 
 
118 East Washington Avenue, Suite 50   1777 North Kent Street, Suite 300 
Madison, WI 53703    Arlington, VA 22209 
703.248.0161      703.248.0161 

 

 
ي 

 ت��ــــح صح�ف
 ٢٠١٩، ٢٢نوفم�ب 

 
                 الرجاء التواصل مع ك�ت ب��تشارد
+1-703-957-1493 
Communications@blumont.org  
 
 

 و مديرا
�
ف جوناثان ناش رئ�سا   بلمونت تعني

�
  عاما

�
  تنف�ذ�ا

 
، فرجين�ا يرلأ ف كة بلمونت إبتداًء  -نجنت مجلس إدارة بلمونت اختار اليوم جوناثان ناش ل�صبح الرئ�س والمدير العام التنف�ذي القادم ل�ث

العمل�ات، و نائب الرئ�س لتط��ر األعمال السابق  ،مدير  ج�ة�تاس�ت لال  . االستاذ ناش، الذي كان المدير التنف�ذي٢٠٢٠يناير  ١من 
ي أ�ت��ر 

ف الذي أعلن تقاعدە �ف كة بلمونت، س�حل محل روجر ايرفني  . ٢٠١٩ل�ث
 

ف جوناثان ناش كرئ�س و مدير عام تنف�ذي قادم،" اجورج: " د شار تو قد أعلن رئ�س المجلس ر� ن مجلس االدارة ��ە أن �علن عن تعيني
، "لقد كان جون ي وحىت مستطردا�

 بتط��ر التنم�ة الدول�ة منذ أن كان �مارس العمل الم�داىف
�
ما ف ي تخط�ط، تنف�ذ، و ااثان مل�ت

ك �ف ش�ت
 ال�تشاف فرص جد�دة و 

�
ة، مصح��ة بقدراته الق�اد�ة المثبتة، تجعله مه�أ تماما امج. هذە الخ�ب اف ع� ال�ب تأث�ي بلمونت.  توسيعاال�ث

."و نحن نرحب بجوناثان، يود المجلس أ� ف و يتمىف له كل خ�ي  أن �شكر روجر ايرفني
�
  ضا

 

اير  ي ف�ب
ي مؤسسة م�لن�بأعمال  ، خدم أستاذ ناش كالقائم٢٠١٩قبل أن ينضم لبلمونت �ف

م االمدير العام التنف�ذي و مدير العمل�ات �ف
ي  ١٣) و�ي هيئة حكوم�ة معن�ة بتخف�ف الفقر العال�ي من خالل التنم�ة االقتصاد�ة. خالل عمله لمدة MCCشالنج (

، MCCعام �ف
ي أف��ق�ا، أورو�ا، 

وعات �ف فا ع� تنم�ة، تنف�ذ، و إدارة م�ث   س�ا، أم��كا الالتين�ة، و منطقة المح�ط الهادي. أكان معاونا و م�ث
 

ي هيئة السالم (ستاذ ناش ح�اته المهنلقد بدأ األ 
، إدارة Peace Corps�ة كمتط�ع �ف ي ي هندوراس و كان �عمل ع� تق��ة التعل�م البيىئ

) �ف
امج  ي مكتب المساءلة بالحكومة األم��ك�ة ح�ث كان �قوم بمراجعة مال�ة لل�ب

 خب�ي تحل��ي �ف
�
، و إ�شاء ع�ادات صح�ة. كان أ�ضا ي

األرا�ف
ي المكتب المرج�ي للسكان.  الممولة من الحكومة الفدرال�ة و خدم كمحلل

  س�اسات مع برنامج السكان، الصحة، و البيئة �ف
 

ام قال األ  ف ستاذ ناش: "أنا متحمس جدا� لهذە الفرصة و االمكان�ات المستقبل�ة." و أ�مل: "منذ أن انضممت لبلومنت. تأثرت باالل�ت
ف حول العالم لمساعدة الناس ع� الشفاء، بناء ح ي العاملني

إ� إ�تشاف  أتطلع �اتهم، و تحقيق مستقبل أفضل. األن. المذهل لزمالىئ
ي تنفذها بلمونت كل يوم." امج الىت ي تعتمد ع� ال�ب ، و المجتمعات الىت ف عني     طرق جد�دة لخدمة العمالء. المت�ب

 

كائها �ف تصم�م وتنف�ذ أسال�ب مبتكرة لتحقيق االستقرار �ف  المجتمعات من خالل بناء بن�ة بلومنت تتعاون مع المجتمعات المحل�ة و �ث
تحت�ة، ا�صال معونة ا�سان�ة منقذە للح�اة، تعض�د االدارة المدن�ة، و استحداث فرص  للتنم�ة االقتصاد�ة ط��لة األجل. من خالل أ��� 

مة بتنم�ة االمكان�ات ال ف ة �ف مواجهة أمور مستعص�ة �ف أجواء معا�سة حول العالم، بلومنت مل�ت محل�ة والمساعدة من عقدين من الخ�ب
 . �ف ارساء األساس للتقدم
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