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، حيث يقضي سيلفستر تورنر فترة واليته الثانية التي 2019وأعيد انتخابه بأغلبية ساحقة في ديسمبر  2015اُنتخب في ديسمبر 

 لهيوستن.  62مدتها أربع سنوات. وهو العمدة 

ي ذلك عجز منذ توليه منصبه، أدار العمدة تورنر بخبرة التحديات الكبيرة التي واجهت رابع أكبر مدينة في البالد، بما ف

العالمي. وسط   COVID-19الميزانية والتشرد والكوارث الطبيعية مثل إعصار هارفي. وهو يقود حالياً استجابة هيوستن لوباء  

االضطرابات الوطنية والدعوات لتحسين العالقات بين المجتمع والشرطة، وقّع العمدة على أمر تنفيذي يقيّد استخدام القوة وأنشأ  

 صالحات الشرطة.فريق عمل معني بإ 

من خالل العمل ضمن القيود المالية للمدينة، مرر العمدة تيرنر خمس ميزانيات متوازنة، وأشرف على تعافي هيوستن الرائع 

 Word Series Houston 2017من إعصار هارفي، ودافع عن اإلصالح التاريخي للمعاشات التقاعدية، وهتف في 
Astros واستضاف مباراة سوبر ،Super Bowl LI  ناجحة. كما قام بتوسيع استثمارات البلدية في الطاقة المتجددة وقاد

 .2020العرض الفائز الستضافة مؤتمر البترول العالمي في عام 

تشمل أولويات العمدة تورنر المميزة "المجتمعات الكاملة"، وهي مبادرة مصممة لتنشيط وتحسين أحياء هيوستن التي تعاني من  

خالل الشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين لالستفادة من الموارد إلنشاء مدينة أكثر إنصافاً وازدهاراً نقص الخدمات من 

لتوفير الوظائف وفرص التدريب آلالف الشباب كل عام  Hire Houston Youthلجميع سكان هيوستن. كما أنشأ برنامج 

 ء وتوسيع نطاق التكنولوجيا واالبتكار في هيوستن.وأقام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين حدائق األحيا 

بصفته عمدة عاصمة الطاقة في العالم، يعمل العمدة تورنر انطالقاً من نهج متصل بتقديم أفضل عمل ممكن، حيث يعمل على  

ادته، وافق المجلس جعل المدينة تقدّم خدماتها بشكل أكثر استجابة وانسيابية وكفاءة مع دعم المستقبل المالي لهيوستن. بفضل قي

التشريعي في تكساس والناخبون المحليون على حزمة إصالح المعاشات التقاعدية التي قللت مسؤولية المدينة بمليارات 

 عاماً. 17الدوالرات وقدمت "إصالحاً" لمشكلة كانت تعاني منها المدينة منذ  

. عمل  Texas House District 139ممثل لمقاطعة عاماً ك 27قبل أن يشغل منصب رئيس بلدية هيوستن، عمل تورنر لمدة 

لثالث فترات. تم تعيينه   Pro Temعاماً وشغل منصب رئيس مجلس النواب  21في لجنة التخصيصات في مجلس النواب لمدة 

 في العديد من لجان مؤتمر الميزانية لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة والعمل في مجلس الميزانية التشريعية.

قائداً معروفاً على المستوى الوطني، فإن العمدة تيرنر عضو في »المؤتمر األمريكي للعُمد« و»اللجنة الدائمة للنقل  بصفته

والعهد العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ  C40واالتصاالت«، ونائب رئيس أجندة العمل المناخي الوطنية، وعضو في 

 ء البلديات األمريكيين من أصل أفريقي«. والطاقة ومجلس استشاري عضو جمعية »رؤسا 

، وهي أعلى وسام تكريم للحكومة المكسيكية، وقد اعترفت العديد من المنشورات والمنافذ Ohtliكما حصل على جائزة 

كما أشادت كل من    بالعمدة تيرنر كقائد فكري.  FOX Newsو CNBCو  CNNو  MSNBCو  Minutes 60اإلخبارية مثل 

، New York Times، وEbony، وCuba Today، ومجلة Cuba Today، ومجلة Wall Street Journalصحيفة 

 بالعمدة تورنر لقيادته وإنجازاته. USA Today، وWashington Postو

 Public Service، كرم برنامج الماجستير في اإلدارة العامة بجامعة هيوستن العمدة تيرنر بجائزة »2020في مارس 
Award كوميين.« للموظفين الح 

حيث   Acres Homesكشخص أقام مدى الحياة في هيوستن، فإن العمدة تورنر متحمس لمدينته ويواصل العيش في مجتمع 

 & Fulbrightنشأ. تخرج من جامعة هيوستن وحصل على إجازة في القانون من جامعة هارفارد. بدأ ممارسة المحاماة في 
Jaworski L.L.P ًوأسس الحقا .Barnes & Turner Law Firm . 

 


