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 ּבָאורד    MTAגאווערנער האקול אנאנסירט נאמינאציעס צו 
  

גאווערנער האקול האט היינט געמאלדן אז דזשענא ליעבער איז נאמינירט געווארן אלס פארזיצער און  
CEO  פון דעםMTA  ּבָאורד און עליזאבעט וועלעז איז נאמינירט געווארן צו דינען אויף דעםMTA  

 ּבָאורד.  
  

״אלס גאווערנער איז מיין ערשטע אויפגאבע פאר ניו יארקער, צו פארזיכערן אז די וועלכע סערווירן 
אונזער סטעיט זענען ערפארן, איבערגעגעבן און גרייט זיך צו נעמען צו די פראבלעמען וואס מיר שטייען 

געניטע  אויף פאראויס מיט MTA״דזשענא פירט דעם   האט גאווערנער האקול געזאגט.אויס,״ 
פארוואלטונג און אן אויסגעצייכנטע און בליק, און עליזאבעט ברענגט אן אוצר פון אומשאצבארע  

קענטעניס און געניטקייט צו אונזערע שוועריגקייטן. די זענען ביידע שטארקע, פעאיגע פירער, וועלכע 
באשטימונגען וואס   אין דער קריטישער צייט. מיר וועלן פארזעצן מאכן MTAוועלן העלפן פירן דעם 

 פארזיכערן אז אונזער טראנזיט סיסטעם שטעלט צו פאסיג פאר פארער.״  
  

״עס איז מיר א כבוד און איך בין דאנקבאר צו ווערן נאמינירט דורך גאווערנער האקול, וועלכע איז געווען  
פונ׳ם ערשטן טאג א שטיצער פון א דורכגעטראכטע טראנזיט סיסטעם וואס סערווירט אלע ניו יארקער  

אונזערע צוזאמענארבעטער  גלייך. איך קוק ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט׳ן גאווערנער, איר טיעם און 
אין דעם לעגיסלאטור צו פארזיכערן אז סָאּבוועיס, באסעס און קָאמיּוטער באנען זעצן פאר ווייטער צו זיין 

  האט געזאגט דזשענא ליעבער.א מאטאר וואס טרייבט דער ראיאן׳ס עקאנאמישע ערהוילונג,״ 
״עליזאבעט וועלעז האט א טיפע פארשטאנד פון די ווערד פון טראנספארטאציע פאר ניו יארקער, און 

וועט זיין אן אויסגעצייכנטע צוגאב צו דעם ּבָאורד און איך קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט איר  
היסטארישער   שטייט איצט אויס, אריינגענומען א MTAאינאיינעם אויף וויכטיגע נושאים וואס דער 

קאפיטאל פראגראם וואס וועט מאדערניזירן און פארברייטערן דעם טראנזיט נעטווָארק און באזארגן 
 מער גלייכקייט און צוטריטליכקייט פאר ניו יארקער אין די קומענדע יארן.״  

  
געזאגט  האט  ּבָאורד,״  MTA״איך בין באגייסטערט נאמינירט צו ווערן דורך גאווערנער האקול צו דעם  

איז א קריטיש וויכטיגער באהעפטונגס פונקט פאר ניו יארקער לענגאויס   MTA״דער   עליזאבעט וועלעז. 
צענטראל   MTAאונזער שטאט. מיט די אויפקומענדע איינפלוס פון אינפראסטרוקטור דאלארען, איז דער  

עגנהייטן סיי אין דעם  נישט נאר אויף צו פארבעסערן נויטיגע טראנספארטאציע, נאר אויך צו שאפן געל 
 ארבעטסקראפט און איינשאפונג וואס אפעקטירט אונזערע קאמיוניטיס.״ 

  
פון דעם מעטראפאליטען   CEOוועט נאמינירט ווערן צו סערווירן אלס פארזיצער און  דזשענא ליעבער

 .  2021י זינט יול CEOטראנספארטאציע אויטאריטעט ּבָאורד. ער איז געווען אמטירנדע פארזיצער און  
קאנסטראקשען און דעוועלאפמענט, האט מר. ליעבער אויפגעזען דעם   MTAאין זיין ראלע ביי 

יעריג קאפיטאל פראגראם, אריינגערעכנט ׳סטעיט ָאוו גּוד  -ביליאן דאלערדיגע, פינף 55אגענטור׳ס 
טי טראנזיט, לאנג  ריּפעיר׳ אינוועסטירונגען אין אינפראסטרוקטור און איינריכטונגען פון ניו יארק סי 

בריקן און טונעלן. ער איז פאראנטווארטליך פאר   MTAנָארט רעילרָאוד און  -ראוד, מעטראָ -איילענד רעיל 



פראיעקטן - אפגרעידס צו סיגנאלן און אנדערע גרויסע סיסטעמס, סיסטעם פארברייטערונגען, און מעגא 
וייטע עוועניו סָאּבוועי און דער דריטער טרעק  ווי צ.ב.ש. ׳איסט סייד עקסעס׳, די צווייטע פאזע פון דער צו

ראוד מעין ליין. ער איז אויך פאראנטווארטליך פאר  -פארברייטערונג פון דעם לאנג איילענד רעיל
׳ס פראיעקט פארוואלטונג קאפאציטעט און פאר  MTAאפגרעיד׳ען און פראפעסיאנעליזירן דעם 

אינפראסטרוקטור   MTAשע אנטוויקלונג אין איינגלידערן ריעל עסטעיט פלאנירונג און עקאנאמי
 פראיעקטן.  

  
האט מר. ליעבער סערווירט אלס פרעזידענט פון דעם וואורלד טרעיד צענטער   2017ביז  2003פון 

סי, וואו ער איז געווען פאראנטווארטליך אויף פארוואלטן אלע הינזיכטן פון דער  -על-ּפרָאּפערטיס על
אמיאונגען איבערצובויען דעם וואורלד טרעיד צענטער ארט,  סילווערסטין ארגאניזאציע׳ס ב

אריינגערעכנט פלאנירונג, אויססטיליזירונג און קאנסטרוקציע ענינים; ביזנעס, פינאנצירונג און לעגאלע  
 אנגעלעגנהייטן; און פובליק אנגעלעגנהייטן, רעגירונג און קאמיוניטי באציאונגען. 

  
געהאלטן שטעלעס אין די אדמיניסטראציעס פון פרעזידענט ביל   פריער אין זיין קאריערע האט ער 

 קלינטאן און ניו יארק סיטי מעיאר עד קאטש און געארבעט אלס אן אטוירני אין פריוואטע פראקטיק.  
  

ּבָאורד. זי איז איצט דער   MTAוועט נאמינירט ווערן צו סערווירן אויף דעם  עליזאבעט וועלעז
 עלעז ארגאניזאציע, א צווייטע דור קאנסטרוקציע פירמע אנגעהויבן אין פרעזידענטקע פון דער וו

דורך איר פאטער, ענדרו וועלעז. עס זענען צו איר צום פארדאנקען הונדערטער פראיעקטן וועלכע   1972
יוניטס פון  600זענען געקומען צו דער ווירקליכקייט אונטער איר אנווייזונג, אריינגערעכנט איבער 

געמאכט צוגענגליך דורך סטעיט און פעדעראלע גרענטס אין די בראנקס און הארלעם, און הָאוזינג 
פארנעמיגע פראיעקטן -איבער צען ביליאן דאלער פון באדייטנדע בילדונגס, העלטקעיר און גרויס

 לענגאויס ניו יארק.  
  

וציע וואס סערווירט זי איז א טרָאסטי פון באריקיוע קאלעדזש; אן אקרעדיטירטער פריוואטע אינסטיט
הויפטזעכליך לאטינא פרויען איבער דריי קאמפוסן אין ניו יארק. זי דינט אויף די ראט קאמיטעען פון 

פילצאליגע ניו יארק סיטי און ניו יארק סטעיט אגענטורן, אינדוסטריע נָאנּפרָאפיטס, און גרופעס וואס  
א מיטגליד פון דער ּבָאורד פאר ׳קעטָאליק   שטיצן מענטארשאפט און סקָאלערשיפס פאר יוגנט. זי איז 

טשעריטיס׳ און דער ניו יארק סיטי פאליציי פאנדעישען. זי סערווירט איצט אלס א קאמיסיאנערין פון דער 
ניו יארק סיטי ּפרָאּפערטי טעקס רעפארם קאמיסיע. נאך די שרעקליכע שאדנס אנגעברענגט דורך  

מט געווארן צו דעם ׳ניו יארק שטייט מיט ּפערטא ריקא  האריקעין ׳מאריע׳ איז עליזאבעט באשטי
אויפריכטונג און איבערבוי קאמיטע׳, דער ׳ניו יארק אנדענק קאמיסיע פאר האריקעין מעריע׳, און האט  

איז געשטאנען אין שפיץ פון פילצאליגע ארבעטסקראפט און עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגראמען  
ארעיט אפיס אין פאנצע ּפערטא ריקא. אויף דער  אריינגערעכנט א סאטעלייט קארפ —

אן ארגאניזאציע וואס    - 180פארזיצערין פון איראן -אינטערנאציאנאלער פראנט איז מס. וועלעז מיט
אדוואקירט פאר מענטשן רעכט און די ענדע פוןן איראן׳ס נוקלעארע דראונג. זי איז א ביישטייערער צו  

ווי וויט סאלעדאד א׳בריען׳, פאקס ניוז לאטינא, די  -עטער ָאוו פעקט טי מידיע ארגאניזאציעס ווי צ.ב.ש. ׳מ
’, ׳סיטי ענד  ENR׳דעילי ניוז׳, דער וואל סטריט זשורנאל, ׳על דיאריא לא פרענסא׳, ׳היספעניק ביזנעס׳, 

סטעיט׳ און ׳קרעין׳ס ניו יארק ביזנעס׳. זי איז אן אויסגעשפראכענע אדוואקאט פאר פארשידנמיניגקייט 
און באפולמעכטיגונג פון פרויען און א העכסט געזוכטע רעדנערען אויף פרויען׳ס פירערשאפט און  

זן און אנערקענונגען, איז מס.  ארבעט / פאמיליע באלאנסירונג ענינים. אין צוגאב צו פילצאליגע פריי
 ״. 50וועלעז אנערקענט געווארן דורך ׳סיטי ענד סטעיט׳ אלס איינע פון די ״מאנהעטען ּפַאווער 

  
 ### 
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