
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/8/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  ، وجانو ليبر رئيًسا تنفيذيًا معينًاMTAالحاكم كومو يعلن عن ترشيح سارة فاينبرج لمنصب رئيس مجلس إدارة 

  
بعد قيادتها هيئة المواصالت في مدينة نيويورك   MTAفاينبرج أول امرأة تعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة النقل في نيويورك 

NYC Transit 19-في جائحة كوفيد  
  

مليار دوالر مع دفع عجلة  51.5ليبر سيشغل منصب الرئيس التنفيذي وسيستمر في قيادة خطة رأس المال التاريخية البالغة 
  النهضة االقتصادية في نيويورك والمنطقة

  
في الجائحة والجهود   MTAتعيين بات فوي رئيسًا مؤقتًا ومديًرا تنفيذيًا لشركة إمباير ستيت للتطوير العقاري بعد قيادته 

  19-المبذولة لتأمين التمويل الفيدرالي لكوفيد 
  

نفيذيًا لهيئة النقل في أعلن الحاكم أندرو م كومو عن ترشيح سارة إي فاينبرج لرئاسة مجلس اإلدارة وتعيين جانو ليبر رئيًسا ت 

بات فوي، الذي قاد الوكالة رئيًسا ورئيًسا لمجلس   (.Metropolitan Transportation Authority, MTAنيويورك )

يوليو وسيتولى منصبًا جديدًا رئيًسا مؤقتًا   30إدارة ومديًرا تنفيذيًا على مدى السنوات األربع الماضية، سيترك الوكالة في 

  (.Empire State Development, ESDا لشركة إمباير ستيت للتطوير العقاري )ومديًرا تنفيذيً 
  

، ويأتي هذا بعد أن قادت هيئة MTAستكون فاينبرج أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل في نيويورك 

سيتولى   في األزمة الصحية العامة األسوأ منذ أكثر من قرن. New York City Transitالمواصالت في مدينة نيويورك  

مليار دوالر  51.5يوليو بعد صياغة خطة رأس المال التاريخية للوكالة البالغة  30ليبر منصب الرئيس التنفيذي اعتباًرا من 

   لإلنشاءات والتطوير. MTAود البناء القوية للوكالة خالل أزمة كوفيد رئيًسا لهيئة النقل في نيويورك وقيادة جه
  

  سيعمل الرئيس والمدير التنفيذي بتعاون وشراكة وثيقين لإلشراف على التوجه االستراتيجي للوكالة.

  
انين فحسب، ولكنهم قادة أثبتوا نجاحهم في الحفاظ على  "سارة وجانو وبات ليسوا فقط موظفين حكوميين متف قال الحاكم كومو:

كفاءة عمل شبكة النقل في منطقة العاصمة خالل أسوأ أزمة صحية عامة منذ جيل، وبفضل جهدهم الدؤوب، تمكن عمالنا  

اريخي والتقدم  عالوة على ذلك، فقد أشرفوا على التغيير الت األساسيون من الوصول إلى وجهاتهم والمساعدة في إنقاذ األرواح.

ومضوا قدًما في هذا االتجاه، مما يمنح النظام التحديثات التي من شأنها خدمة  MTAفي البناء عبر هيئة النقل في نيويورك 

ونيابة عن جميع سكان نيويورك، أشكر ثالثتهم على خدمتهم المستمرة ولدي ثقة كاملة في أنهم  الركاب بشكل أفضل ألجيال.

  بهم في أدوارهم الجديدة".سيواصلون العمل بقلو
  

: "يسعدني أن أتقدم إلى منصب يسمح  MTAقالت سارة فاينبرج، رئيسة مجلس اإلدارة الجديدة في هيئة النقل في نيويورك  

لي باالستمرار في تأدية دور مهم في كيفية عمل أنظمة مترو األنفاق والحافالت لدينا، ولكن أيًضا ليكون لها تأثير أكبر في 

يجب أال تكون هناك أولوية أعلى من ضمان أننا نفعل كل ما في  مستقبل الهيئة والمواصالت في هذه المدينة والمنطقة.تشكيل 

  ومع عودة الركاب، فإن االنتعاش االقتصادي للمدينة سيكون كذلك". -وسعنا إلعادة ركاب الركاب 

  
أن النقل   -مرة أخرى  - "لقد أثبتت أزمة كوفيد  :MTAورك  قال جانو ليبر، الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة النقل في نيوي

اآلن نحتاج إلى مواصلة بناء نظام يربط الناس من جميع   الجماعي ركيزة أساسية في نيويورك، في األوقات السهلة والعصيبة.

في  MTAإنني أتطلع إلى تولي هذا الدور المهم الجديد وقيادة هيئة النقل في نيويورك  المجتمعات بالوظائف والتعليم والفرص.



 

 

   دعم االنتعاش االقتصادي لمنطقة مدينة نيويورك".

  
"أنا فخور بالطريقة التي  قال بات فوي، الرئيس المؤقت القادم والمدير التنفيذي لشركة إمباير ستيت للتطوير العقاري:

 -أبطال وراء أبطال  -لمواجهة الجائحة، والطريقة التي كان بها موظفونا األبطال  MTAالنقل في نيويورك استعدت بها هيئة 

أنا أيًضا فخور وممتن للمبلغ االستثنائي للتمويل   أول المستجيبين والعاملين األساسيين الذين يعملون على الخطوط األمامية.

وتعزيزها، بناًء على الكفاءات المالية التي  MTAه لدعم هيئة النقل في نيويورك الفيدرالي لكوفيد الذي دافعنا عنه وحصلنا علي

أعلم أن   .Central Business District Tollingلبرنامج رسوم منطقة األعمال المركزية  نفذناها واالعتماد الناجحة

مل رئيًسا مؤقتًا ومديًرا تنفيذيًا لشركة إمباير  إنني أتطلع إلى الع المكاسب القوية التي حققناها ستستمر تحت إشراف سارة وجانو.

ستيت للتطوير العقاري والعمل مع رئيس مجلس اإلدارة ستيف كوين لمواصلة االبتكار لدعم التعافي االقتصادي في نيويورك  

  بعد انتهاء الجائحة".
  

"أنا فخور جدًا  ير ستيت للتطوير العقاريقال إريك جيرتلر، المفوض الحالي والرئيس والمدير التنفيذي المعين في شركة إمبا

باإلنجازات غير العادية التي تمكنت شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري من تحقيقها خالل واحدة من أكثر الفترات تحديًا في 

في مجلس  إنه لشرف كبير أن أعمل مع الحاكم كومو لخدمة الناس في نيويورك، وأتطلع إلى المساهمة عضًوا  تاريخ واليتنا.

  إدارة البيئة والتنمية المستدامة".
  

"طوال أزمة كوفيد، كان الفريق المذهل من   قال ستيفن كوين، رئيس قسم التطوير في شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري:

ستشفيات وأول الموظفين العموميين في شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري بقيادة إريك جيرتلر في المقدمة، للتأكد من أن الم

المستجيبين في جميع أنحاء نيويورك لديهم الموارد التي يحتاجون إليها من أجل خدمة الناس والتأكد من أن اقتصاد الوالية قد  

وبينما سيبقى إريك في مكانه في الصيف، من المهم مالحظة أنه بصفته الرئيس التنفيذي   نجا من العاصفة غير المسبوقة.

مع عودة نيويورك، وبتوجيه   شكل بطولي في توفير القيادة والتوجيه خالل فترة من التحديات غير عادية.والرئيس، عمل إريك ب

من إريك، بدأنا البحث عن الفرص التي من شأنها أن تحفز االقتصادات اإلقليمية وإعادة تصور أفضل السبل لالستثمار في 

بات قائد   ننتظر ونرحب بالرئيس المؤقت القادم بات فوي في عائلة شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري. مستقبل نيويورك.

  خالل إصالحها وخالل أسوأ أيام الجائحة".  MTAمجرب قاد هيئة النقل في نيويورك 
  

منذ مارس   New York City Transitشغلت فاينبرج منصب الرئيس المؤقت لهيئة المواصالت في مدينة نيويورك 

   شخًصا خالل أزمة كوفيد. 53,000، حيث قادت القوة العاملة في الوكالة التي يبلغ قوامها 2020
  

لمواصالت، ركزت فاينبرج بال كلل على ضمان الخدمة  خالل فترة عملها رئيًسا مؤقتًا، وإدراًكا منها ألهمية عودة الركاب إلى ا

طوال الجائحة، وبينما قلصت هيئات النقل األخرى خدماتها كثيًرا، حافظت هيئة  والسالمة واألمن للعمالء وعمال المواصالت.

  على مستويات كبيرة من خدمة مترو األنفاق والحافالت. NYC Transitالمواصالت في مدينة نيويورك  
  

، 19-أيًضا حملة تنظيف وتطهير رائدة خالل كوفيد NYC Transitقت فاينبرج وهيئة المواصالت في مدينة نيويورك أطل

ونفذت تفويض ارتداء القناع األول للبالد على النقل العام، وأضافت تدابير أمنية إضافية إلى النظام بما في ذلك برنامج كاميرات  

  أمنية صارمة.
  

أيًضا برنامج االتصال العائلي الناجح، الذي   Transitقها القيادي في هيئة المواصالت في مدينة نيويورك أطلقت فاينبرج وفري

تحت  الذين توفوا بالكوفيد وتوزيع مزايا الكوفيد على العائالت. MTAركز على رعاية أسر موظفي هيئة النقل في نيويورك 

أيًضا نصبًا تذكاريًا هو األول من نوعه لتكريم   NYC Transitورك قيادة فاينبرج، أطلقت هيئة المواصالت في مدينة نيوي

حيث   -ركزت فاينبرج أيًضا على ثقافة النقل في منطقة العاصمة في نيويورك  الزمالء المفقودين، األمر الذي نال إشادة وطنية.

جلب أصواتًا مميزة إلعالنات  ، الذي NY Nicoأطلقت برنامًجا مع المؤثر على وسائل التواصل االجتماعي إن واي نيكو  

   مترو األنفاق.
  

، كانت فاينبرج ثاني امرأة على اإلطالق التاريخ تقود  NYC Transitقبل عملها في هيئة المواصالت في مدينة نيويورك 

عملت فاينبرج   كما اإلدارة الفيدرالية للسكك الحديدية، وهي منظم السالمة الوحيد لشبكة السكك الحديدية في الواليات المتحدة.

( ومساعدًا خاًصا للرئيس Department of Transportation, DOTسابقًا رئيس أركان في وزارة النقل األمريكية )



 

 

قضت فاينبرج أيًضا بعض الوقت في القطاع الخاص، رئيًسا  وكبير مستشاري رئيس موظفي البيت األبيض رام إيمانويل.

  فيسبوك وبلومبرج وإل بي.لشركة فاينبرج إستراتيجي المحدودة وفي 
  فاينبرج حاصلة على البكالوريوس من جامعتي واشنطن و"لي".

  
،  MTA Construction & Developmentيشغل ليبر حاليًا منصب رئيس هيئة النقل في نيويورك للتطوير واإلنشاء 

أشرف ليبر على الموافقة على برنامج رأس المال الرائد بقيمة  شخص بناها من األلف إلى الياء. 1800وهي مؤسسة تضم 

، Lلقد نجح في إدارة اإلنجاز في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية لمشروع نفق قطار  .2024-2020مليار دوالر  51.5

، وإعادة  2020  في عام ADAمن محطات  11والمسار المزدوج لخط السكك الحديدية لونج أيالند، واالنتهاء التاريخي من 

  آخر أنفاق المترو التي تضررت من العاصفة ساندي. -روتجرز في وقت قياسي  Fتأهيل نفق الخط 
  

، ومشروع المسار الثالث East Side Accessتشمل محفظته مشروعات عمالقة جارية مثل الوصول إلى الجانب الشرقي 

LIRR  نيا بمترو الشمالمليار دوالر، ومشروع الوصول إلى بنسلفا 2.5بقيمةMetro-North Penn Access   الذي(

سيضيف أربع محطات جديدة في إيست برونكس(، وإعادة بناء محطة بنسلفانيا وتوسيعها، والمرحلة الثانية مترو سكند أفينو،  

   والتي ستمتد عبر إيست وسنترال هارلم.
  

مليار دوالر من الحكومة الفيدرالية في مواجهة األزمة   14ساعد ليبر أيًضا في قيادة جهود الوكالة الناجحة للحصول على 

  المالية التي سببتها الجائحة.
  

عاًما حيث أدار   14، عمل ليبر رئيًسا في مركز التجارة العالمي للعقارات لمدة MTAقبل عمله في هيئة النقل في نيويورك 

قبل ذلك، ترأس ليبر التطوير العام   مركز التجارة العالمي.تطوير مشاريع بمليارات الدوالرات لشركة سيلفرشتاين للعقارات في 

بصفته مستشاًرا، وعمل مع عمالء مثل هيئة النقل في شيكاغو، و  Lawrence Rubenوالخاص في شركة لورنس روبين 

، وهي الوكالة  Penn Station Redevelopment Corpالنقل في نيو جيرسي، وبن ستيشن ريديفيلوبمنت كورب 

  .Moynihan Train Hallعن مشروع قاعة قطارات موينهان  المسؤولة
خالل إدارة كلينتون، شغل ليبر منصب نائب مساعد وزير الخارجية ونائب مساعد وزير الخارجية للسياسة في وزارة النقل 

ب ويب أند تايلر، في وقت سابق من حياته المهنية، عمل ليبر في القانون في شركة باترسون في نيويورك، وبيلكنا األمريكية.

  وعمل مستشاًرا لسياسة النقل في مكتب عمدة مدينة نيويورك إد كوخ.
  ليبر خريج جامعة هارفارد وكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

  
ألكثر من أربع سنوات،  MTAشغل فوي منصب الرئيس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لهيئة النقل في نيويورك  

تحت قيادته، قادت هيئة النقل في  .19-ر هيئة مواصالت في أمريكا الشمالية وفي مواجهتها لجائحة كوفيدحيث أشرف على أكب

، بما في ذلك إطالق أدوات تخطيط  19-، ضمن هيئات النقل سلسلة من مبادرات للمواجهة المبتكرة لكوفيدMTAنيويورك 

في الصناعة والذي قدم أول برنامج اختبار وتطعيم لعمال النقل، الرحلة األولى من نوعها، وهو برنامج حماية الموظفين الرائد 

  وتجريب تقنيات وحلول جديدة للتنظيف.
  

من خالل تأمين أكثر من   MTAقاد فوي أيًضا الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار في الشؤون المالية لهيئة النقل في نيويورك  

مليار دوالر من التمويل الضروري للغاية من الكونجرس، وتطوير تحالف وطني من هيئات النقل التي حصلت على أكثر   14

في أثناء الجائحة، أشرف فوي   لية الطارئة لهيئات المواصالت في جميع أنحاء البالد.مليار دوالر من األموال الفيدرا 32من 

مليون دوالر في توفير   800أيًضا على إجراءات التمويل اإلبداعية، مثل استخدام الهيئة لمرفق قرض البلديات الفيدرالي، و

ه تشريع والية يسمح ببرنامج رسوم منطقة األعمال قاد فوي أيًضا الدفع تاج إضافي للتكاليف، لدعم توازن ميزانية الهيئة.

  MTAالمركزية األول من نوعه في الدولة، وهو دعامة مالية أساسية لبرنامج رأس المال التاريخي لهيئة النقل في نيويورك 

  مليار دوالر، كما أشرف على المراحل األولى من تنفيذ البرنامج. 51.5البالغ 
  

  2011، قاد فوي هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي مديًرا تنفيذيًا من نوفمبر MTAقل في نيويورك  قبل انضمامه إلى هيئة الن

حيث أشرف على بعض أهم معامالت شركات القطاع العام والخاص في البالد، بما في ذلك إعادة تطوير  2017إلى أغسطس 

  مليار دوالر. 32.2سنوات بقيمة  10لية للهيئة لمدة مطار الجوارديا وبناء مبنى جديد جويثالز ، وتطوير واعتماد خطة رأسما
  



 

 

شغل فوي أيًضا منصب نائب وزير التنمية االقتصادية للحاكم كومو، ورئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير 

شريًكا في العقاري، ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة هيئة الطاقة في لونج أيالند، بعد مسيرة مهنية في القانون والعقارات 

عمليات الدمج واالستحواذ في سكادن أربز، و نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيمكو، وهي شركة رائدة في مجال االستثمار  

  العقاري وتمتلكها عدة العائالت.
  

  التحق فوي بكلية فوردهام وكلية الحقوق بجامعة فوردهام.
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