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الحاكمة كاثي هوكول
الحاكمة هوكول تعلن عن ترشيحات إدارية

سيتم ترشيح كيفن الو مدي ًرا لمؤسسة التطوير الحضري وسيتم تعيينه رئيسًا لـ UDC

سيتم ترشيح هوب نايت لمنصب مفوض وزارة التنمية االقتصادية والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إمباير ستيت للتطوير
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن ترشيحات ألدوار في مؤسسة التنمية الحضرية وشركة إمباير ستيت للتطوير وإدارة
سا لـ  UDCوسيتم ترشيح هوب
التنمية االقتصادية .سيتم ترشيح كيفن الو كمدير لمؤسسة التطوير الحضري وسيتم تعيينه رئي ً
نايت كمفوض لدائرة التنمية االقتصادية والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إمباير ستيت للتطوير.
قالت الحاكمة هوكول" :بعد التأثير المدمر الذي أحدثه الوباء على اقتصاد نيويورك ،نحن بحاجة إلى األفضل على رأس
القيادة لقيادة التعافي .بفضل خبرتهم الواسعة وخلفياتهم المتنوعة  ،فإن هوب نايت وكيفن الو على استعداد لقيادة التنمية
االقتصادية في نيويورك في المجتمعات والمدن في جميع أنحاء الوالية وإعادة اقتصادنا أقوى من أي وقت مضى".
سا لـ  .UDCوهو شريك ونائب رئيس تنفيذي في
سيتم ترشيح كيفن الو
مديرا لمؤسسة التطوير الحضري وسيتم تعيينه رئي ً
ً
شركة ترايتك للتطوير العقاري حيث إنه جزء من فريق القيادة ويرأس فريق اإلسكان الميسر للشركات .شغل السيد الو
منصب الرئيس المشارك لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في لونغ آيالند خالل السنوات العشر الماضية .تتركز جهوده
على تنشيط وسط مدينة لونغ آيالند وزيادة حجم إسكان القوى العاملة في المنطقة .في السابق ،كان الو الرئيس والمدير
التنفيذي لجمعية لونغ آيالند ( )LIAحيث كان أحد االستراتيجيين الرئيسيين والمدافعين عن جميع األمور التي تؤثر على لونغ
آيالند ومجتمع األعمال فيها .ساعد في تأمين أكثر من  5مليارات دوالر في استثمارات البنية التحتية لمنطقة لونغ آيالند .قبل
ومديرا تنفيذيًا لهيئة طاقة لونغ آيالند ( ،)LIPAوهي ثاني أكبر
سا
توليه منصبه في منظمة لونغ آيالند ( ،)LIAكان لو رئي ً
ً
مرفق عام في البالد .أطلق الو أكبر برنامج لكفاءة الطاقة ألي مرفق عام في الدولة ،واشترى أكبر مشروع للطاقة الشمسية
في والية نيويورك ،وأنشأ مشروع طاقة الرياح البحرية بالتعاون مع  Con Edisonوهيئة الطاقة في نيويورك وأدخل
"العدادات الذكية" إلى المنطقة .شغل الو سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمقاطعة في مقاطعة سوفولك وكان الشريك
اإلداري لمكتب لونغ آيالند لشركة  ،Nixon Peabody LLPوهي شركة محاماة دولية .يشغل الو منصب رئيس مجلس
جامعة ستوني بروك ويعمل في مجلس إدارة هيئة النقل الحضرية ( .)MTAوهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شراكة لونغ آيالند
لالسكان ورئيس مسرعات لونغ آيالند .الو حاصل على درجة دبلوم من كلية مجتمع مقاطعة سوفولك ،وبكالوريوس من
جامعة والية نيويورك ،جامعة ستوني بروك ،وماجستير في العلوم من كلية الدراسات العليا للشؤون الحضرية والتخطيط في
جامعة نيويورك ،كلية هانتر ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة سانت جون .سيتولى السيد الو دور الرئيس بعد
تعيينه من قبل مجلس الشيوخ.
سيتم ترشيح هوب نايت لمنصب مفوض وزارة التنمية االقتصادية والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إمباير ستيت
للتطوير .عملت السيدة نايت كرئيس ومدير تنفيذي لشركة شركة تنمية جامايكا الكبرى ( )GJDCمنذ عام  .2015وبهذه
الصفة ،قامت بتطوير النمو االقتصادي وبناء المجتمع والتطوير العقاري المستدام الذي أدى إلى تنشيط وتعزيز منطقة جنوب
شرق كوينز .تعمل السيدة نايت أيضًا في لجنة تخطيط مدينة نيويورك كمفوضة .قبل ترؤس  ،GJDCشغلت منصب الرئيس
التنفيذي للعمليات في منطقة التمكين العليا في مانهاتن ،حيث أشرفت على استثمارات تزيد عن  150مليون دوالر ،واستفادت
من رأس مال خاص يزيد عن مليار دوالر ،وعملت في مشاريع مثل إيست ريفر بالزا ،وبوتامكين إيست هارلم ،ومسرح

وفندق فيكتوريا .كما شغلت منصب نائب الرئيس في مورغان ستانلي في قسم األسهم المؤسسية بالواليات المتحدة ونائب
الرئيس للتخطيط االستراتيجي والتجارة اإللكترونية لمورغان ستانلي في اليابان .في وقت سابق من حياتها المهنية ،عملت
السيدة نايت في شركة  Accentureوفي حكومة مدينة نيويورك .تخدم السيدة نايت في عدد من المجالس ،وتشمل هذه
المنظمات :جمعية الخطة اإلقليمية (نائب الرئيس) ،تروفاند فايننشال (نائب الرئيس) ،غرامين أميركا ،المجلس االستشاري
لتنمية المجتمع في مورغان ستانلي ،برنامج إيست هارلم التعليمي ومؤسسة جاك اند جيل أوف أميركا (أمين الصندوق) .وهي
عضوا في لجنة تنظيم وعمل التعداد السكاني لعام
أيضًا الرئيس السابق المباشر لمجلس أمناء كلية ماريماونت مانهاتن وكانت
ً
 2020في  .ABNYالسيدة نايت حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية ماريماونت مانهاتن وماجستير إدارة األعمال من
كلية الدراسات العليا لألعمال بجامعة شيكاغو.ستعمل السيدة نايت كمفوضة باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي ى
حت إقرار مجلس
ن
للتعيي.
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