
 

 العمدة سلفستر تيرنر

لمدينة هيوستن، وهو في فترة واليته األولى التي مدتها أربع سنوات.  62ليكون العمدة رقم  2015تم انتخاب سلفستر تيرنر في ديسمبر 

مليون دوالر في وقت قياسي، وقاد الجهود الرائعة الرامية  160اع أن يتغلب على عجز في الميزانية قدره ومنذ أن تولى منصبه، استط

لتعافي مدينة هيوستن من كارثة إعصار هارفي، ودعم إصالح تاريخي لنظام المعاشات، وتشجيع فريق هيوستن أرستروس في بطوالت 

ستضافة مباراة "سوبر بول إل آي"، وزيادة حجم االستثمارات في مجال الطاقة ، وا2017سلسلة مباريات تحديد البطل العالمي لعام 

 . 2020المتجددة على مستوى البلدية، واإلشراف على عرض الترشح للفوز بتنظيم مؤتمر البترول العالمي في 

نهًجا يستند إلى األداء في العمل؛  -تحدةبصفته رئيس عاصمة الطاقة في العالم والمدينة األكثر تنوًعا في الواليات الم-لقد اعتمد تيرنر 

حيث تمكن من تقديم خدمات المدينة بصورة أبسط وأكثر استجابة وكفاءة، مع تعزيز المستقبل المالي لمدينة هيوستن.  وبفضل قيادته، 

لتزامات المدينة بما وافق المجلس التشريعي لوالية تكساس والمصوتون المحليون على مجموعة إصالحات نظام المعاشات التي خفضت ا

 عاًما. 17يقدر بمليارات الدوالرات، حيث قدم "حالً" كان مستعصًيا على المدينة لمدة 

، التي تهدف إلى االرتقاء بجودة حياة Complete Communitiesوتتمثل إحدى مبادرات العمدة المميزة في مبادرة "مجتمعات كاملة" 

ألف حفرة في شوارع المدينة، وتنفيذ خطة شاملة  90ت العمدة األخرى على ردم أكثر من المقيمين في جميع األحياء. وتشتمل أولويا

د، والحد من آثار الفيضانات وتحسين شبكات الصرف.  تتألف من ست نقاط للتصدي لمشكلة التشرُّ

 .U.Sالتصاالت التابعة لمنظمة وقد تجلّت قيادته المدنية على الصعيد الوطني من خالل خدمته كعضو في اللجنة الدائمة للمواصالت وا

Conference of Mayors وكنائب رئيس جمعية ،National Climate Action Agenda وكعضو في منظمة ،C40 واالئتالف ،

 African American، وكعضو المجلس االستشاري لجمعية Global Covenant for Mayor’s for Climate and Energyالدولي 

Mayors Association.  60وقد لمع إعالمًيا في العديد من الصحف والمجالت والبرامج والقنوات اإلخبارية، مثل: برنامج 

Minutes وقناة ،MSNBC وقناة ،CNN وقناة ،CNBC وقناة ،FOX News وصحيفة ،Wall Street Journal ومجلة ،Black 

Enterprise Magazine ومجلة ،Cuba Today Magazine وصحيفة ،New York Times وصحيفة ،Washington Post ،

 .USA Todayوصحيفة 

قبل أن ُينتخب عمدة.  وعِمل في لجنة االعتمادات التابعة  139عاًما كنائب عن الدائرة  27خدم تيرنر في مجلس نواب تكساس لمدة 

 Budget Conferenceمن لجان  عاًما، وكذلك متحدث مؤقت بمجلس النواب لثالث واليات.  وُعيِّن في العديد 21لمجلس النواب لمدة 

Committees  للمساعدة في موازنة ميزانية الوالية، وخدم في مجلس الموازنة التشريعيLegislative Budget Board. 

أقام تيرنر في مدينة هيوستن طوال حياته، ويعيش في حي "إيكرز هومز" حيث نشأ وسط إخوته الثمانية.  وقد تخرج في جامعة هيوستن، 

، ثم أسس .Fulbright & Jaworski L.L.Pلى شهادة في القانون من جامعة هارفارد. وبدأ عمله في مجال المحاماة في مكتب وحصل ع

 .Barnes & Turnerمكتب المحاماة 

 ويفتخر تيرنر بابنته األولى "أشلي تيرنر" التي تواصل مسيرة العائلة في الخدمة العامة في مجال الرعاية الصحية.


