
 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/2022/ 8 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن ترشيحات لهيئة النقل الحضري
  

(  MTAأعلنت الحاكمة هوكول اليوم أنه تم ترشيح جانو ليبر ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل الحضري ) 
  والمدير التنفيذي، وتم ترشيح إليزابيث فيليز للعمل في مجلس إدارة هيئة النقل الحضري.

  
"بصفتي الحاكمة، فإن واجبي األول تجاه سكان نيويورك هو التأكد من أن أولئك الذين يخدمون واليتنا يتمتعون بالخبرة  

"يقود جانو هيئة النقل الحضري إلى األمام من    حاكمة هوكول.قالت ال وااللتزام واالستعداد لمواجهة التحديات التي نواجهها،" 
خالل إدارة ورؤية تتسم بالخبرة، وستجلب إليزابيث ثروة من المعرفة والخبرة ال تقدر بثمن لتحدياتنا معًا. هؤالء قادة أقوياء 

المواعيد المقدمة للركاب   ومختصون، سيساعدون في توجيه هيئة النقل الحضري خالل هذا الوقت الحرج. سنستمر في تحديد 
  عن طريق نظام النقل الخاص بنا."

  
"يشرفني ويسعدني أن يتم ترشيحي من قبل الحاكمة هوكول التي كانت داعمة منذ اليوم األول لنظام النقل الذكي الذي يخدم  

جميع سكان نيويورك. إنني أتطلع إلى العمل مع الحاكمة وفريقها وشركائنا في الجمعية التشريعية للتأكد من أن خطوط مترو 
  قال جانو ليبر.ديدية للركاب تظل محرًكا يغذي االنتعاش االقتصادي في المنطقة،" األنفاق والحافالت وخطوط السكك الح

"تتمتع إليزابيث فيليز بفهم عميق لقيمة النقل لسكان نيويورك، وستكون إضافة ممتازة لمجلس اإلدارة وأنا حريص على 
رنامج االستثمار التاريخي الذي من شأنه  العمل معها بشأن القضايا المهمة التي تواجه هيئة النقل الحضري، بما في ذلك ب

  تحديث وتوسيع شبكة النقل وتوفير المساواة المعززة وإمكانية الوصول لسكان نيويورك في السنوات المقبلة."
  

"تُعد هيئة النقل  قالت إليزابيت فيليز."يسعدني ترشيحي من قبل الحاكمة هوكول لمجلس إدارة هيئة النقل الحضري،" 
ة اتصال مهمة لسكان نيويورك في جميع أنحاء مدينتنا. مع التدفق الوشيك ألموال البنية التحتية، تُعد هيئة النقل  الحضري نقط

الحضري أمًرا أساسيًا ليس فقط لتحسين النقل األساسي، ولكن أيًضا لخلق فرص في كل من القوى العاملة والمشتريات التي  
  تؤثر على مجتمعاتنا." 

  
لمنصب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل الحضري ومديرها التنفيذي. كان يشغل منصب الرئيس والمدير  مرشحجانو ليبر 

  .2021التنفيذي باإلنابة منذ يوليو 
مليار   55من خالل دوره في بناء وتطوير هيئة النقل الحضري، أشرف السيد ليبر على خطة االستثمار الخمسية للهيئة بقيمة 

ما في ذلك استثمارات حالة اإلصالح الجيد في البنية التحتية والمرافق في مترو أنفاق مدينة نيويورك وخط سكة  دوالر، ب
نورث وجسور وأنفاق هيئة النقل الحضري. وهو مسؤول عن تحديث اإلشارات واألنظمة الرئيسية  -حديد لونغ آيالند ومترو

 Second Avenue، والمرحلة الثانية من East Side Accessاألخرى، وتوسعات النظام، والمشاريع الضخمة مثل 
Subway   والتوسع الثالث في خط سكة حديد لونغ آيالند الرئيسي. وهو مسؤول أيًضا عن تحديث قدرة إدارة المشاريع في

نية التحتية  هيئة النقل الحضري، وإضفاء الطابع المهني عليها، ودمج التخطيط العقاري والتنمية االقتصادية في مشاريع الب
  لشركة هيئة النقل الحضري.

  
، World Trade Center Properties LLC، شغل السيد ليبر منصب رئيس شركة 2017إلى عام   2003من عام 

إلعادة بناء موقع مركز التجارة العالمي، بما في ذلك قضايا   Silversteinحيث تولى إدارة جميع جوانب جهود منظمة 
بناء؛ واألعمال التجارية والتمويل والمسائل القانونية؛ والشؤون العامة والعالقات مع الحكومة التخطيط والتصميم وال

  والمجتمع.



  
وفي وقت مبكر من حياته المهنية، شغل مناصب في إدارتي الرئيس بيل كلينتون وعمدة مدينة نيويورك إد كوخ، وعمل 

  محاميًا لحسابه الخاص.
  

في مجلس إدارة هيئة النقل الحضري. تشغل حاليًا منصب رئيسة مؤسسة فيليز وهي شركة   مرشحة للعملإليزابيث فيليز 
  إنشاءات من الجيل الثاني بدأت في

 600على يد والدها أندرو فيليز. تشهد لها مئات المشاريع التي أثمرت تحت إشرافها، بما في ذلك أكثر من  1972عام 
خالل المنح الحكومية والفيدرالية في برونكس وهارلم، وأكثر من عشرة مليارات  وحدة سكنية تم توفيرها بأسعار معقولة من 

  دوالر من المشاريع التعليمية والرعاية الصحية والمشاريع الكبيرة الحجم في جميع أنحاء نيويورك.
  

من خالل ثالثة  وهي عضو في مجلس أمناء كلية بوريكوا، وهي مؤسسة خاصة معتمدة تخدم في المقام األول الالتينيات 
فروع جامعية في نيويورك. وهي تعمل في المجالس االستشارية للعديد من وكاالت مدينة نيويورك ووالية نيويورك، 

والمؤسسات الصناعية غير الربحية، والمجموعات التي تدعم اإلرشاد والمنح الدراسية للشباب. وهي عضو في مجلس إدارة  
سة شرطة مدينة نيويورك. تشغل حاليًا منصب مفوض لجنة إصالح ضريبة الممتلكات الجمعيات الخيرية الكاثوليكية ومؤس

في مدينة نيويورك. بعد إعصار ماريا الكارثي، تم تعيين إليزابيث في لجنة وقوف نيويورك مع انعاش وإعادة بناء  
يورك  (، ولجنة نيوNY Stands with Puerto Rico Recovery & Rebuilding Committeeبورتوريكو )

(، وقادت العديد من القوى NY Memorial Commission for Hurricane Mariaالتذكارية إلعصار ماريا )
العاملة وبرامج التنمية االقتصادية، بما في ذلك مكتب شركة أقمار صناعية بمدينة بونس في بورتوريكو. على الصعيد 

وهي منظمة تدافع عن حقوق اإلنسان ووضع حد للتهديد   - 180الدولي، السيدة فيليز هي الرئيسة المشاركة لمنظمة إيران 
 Foxو  Soledad O'Brienمع Matter of Fact النووي اإليراني. وهي مساهمة في وسائل اإلعالم مثل تلفزيون 

News Latino  وThe Daily News  وThe Wall Street Journal  وEl Diario La Prensa  و
Hispanic Business  وENR  وCity & State and Crain's New York Business  وهي مدافعة جريئة .

عن تنوع المرأة وتمكينها، ومتحدثة مرغوبة عن قيادة المرأة وقضايا التوازن بين العمل واألسرة. باإلضافة إلى العديد من 
  ".Manhattan Power 50كواحدة من " City & Stateالجوائز والتقدير، تم تكريم السيدة فيليز من قبل  
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