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الحاكمة كاثي هوشول

تعلن الحاكمة هوشول تأكيدات تولي ترمين رايت وكريستوفر الكسندر قيادة تنفيذ قانون تنظيم الماريجوانا والضرائب

أول مرشحين مؤكدين إلدارة الحاكمة هوشول سيحركان تنفيذ قانون القنب إلى األمام
ستعمل ترمين رايت في منصب رئيسة مجلس مراقبة القنب ،وسيعمل كريستوفر الكسندر في منصب المدير
التنفيذي لمكتب إدارة القنب
أعلنت الحاكمة كاثي هوشول تأكيد مجلس شيوخ الوالية على عمل ترمين رايت في منصب رئيسة مجلس مراقبة القنب
) (Cannabis Control Board, CCBفي نيويورك ،وكريستوفر الكسندر في منصب المدير التنفيذي لمكتب إدارة
القنب ) .(Office of Cannabis Management, OCMتمت التأكيدات خالل جلسة استثنائية للهيئة التشريعية لوالية
نيويورك ،وهذان أول مرشحان مؤكدان إلدارة الحاكمة هوشول .سيقوم مجلس مراقبة القنب ومكتب إدارة القنب بإنشاء وتنفيذ
إطار تنظيمي شامل لصناعة القنب في نيويورك ،بما في ذلك إنتاج منتجات القنب وترخيصها وتعبئتها وتسويقها وبيعها.
يحدد قانون تنظيم الماريجوانا والضرائب ) ،(Marijuana Regulation and Taxation Act, MRTAالذي تم
تمريره في  31مارس  ،2021أحد األطر القانونية األكثر شموالً وتقدمية في البالد لتنظيم استخدام البالغين والصناعات
الطبية وصناعات القنب ،مع التركيز على ضمان أكبر مشاركة ممكنة بواسطة المجتمعات التي تأثرت تاريخيا ً بالحظر.
يتطلب القانون مجلس مكون من خمسة أعضاء لإلشراف على إنشاء وتنفيذ  ،OCMوالتفكير في تعيين كبير مسؤولي شؤون
العدالة المكلف بتطوير خطة العدالة االجتماعية المصممة لتسهيل ودعم مشاركة المتقدمين للعدالة االجتماعية .تحدد MRTA
أيضًا عدد التراخيص التي يمكن أن تمتلكها شركة واحدة وتحظر التكامل الرأسي لخدمات اإلنتاج والبيع بالتجزئة ،مما يضمن
أيضًا حصول الشركات الصغيرة على فرصة للمنافسة في السوق الجديدة.
كثيرا،
أخيرا  -لقد تأخر هذا
قالت الحاكمة هوشول" :تتمثل إحدى أولوياتي القصوى في تشغيل صناعة القنب في نيويورك
ً
ً
لكننا سنعوض الوقت الضائع مع تأكيد مجلس الشيوخ لترمين رايت في منصب رئيسة مجلس مراقبة القنب وكريستوفر الكسندر
مديرا تنفيذيًا لمكتب إدارة القنب .يجلب هذان الشخصان ثروة من المعرفة والخبرة ألدوارهما الجديدة ،وأنا أعلم أنهما سيقومان
ً
بعمل هائل في تحديد وتنفيذ اللوائح اآلمنة والعادلة والشفافة ،والتي تدرك الحاجة إلى معالجة التأثير الذي أحدثه الحظر كان
على المجتمعات الملونة .أتطلع إلى العمل معهم في بناء صناعة القنب في واليتنا وإحداث التغيير الحقيقي لسكان نيويورك".
ستعمل ترمين س .رايت في منصب رئيسة مجلس مراقبة القنب
ترمين س .رايت عضوة سابقة في مجلس النواب التشريعي بوالية نيويورك ،وتعمل حاليًا بصفتها أول مديرة لمكتب DFS
على مستوى الوالية للشمول والتمكين المالي .السيدة رايت محامية ورائدة أعمال وصاحبة أعمال صغيرة وناشطة وهي من
الجيل الثاني من سكان بيدفورد ستايفسنت التي استثمرت في الحفاظ على اإلرث الثري لمجتمعها وبناء أساس قوي للمستقبل.
كرست حياتها المهنية لتمكين وتوفير الفرص لجيرانها ومجتمعها.
تم انتخاب السيدة رايت لعضوية مجلس النواب التشريعي بوالية نيويورك في  8نوفمبر  .2016خدمت منطقة المجلس 56
في بروكلين ،نيويورك والتي تمثل أحياء بيدفورد-ستايفسنت ونورثرن كراون هايتس .شغلت منصب رئيسة التجمع التشريعي
األسود والبورتوريكي واألسباني واآلسيوي لوالية نيويورك ،ورئيسة اللجنة الفرعية للجمعية المعنية برعاية التبني المؤقت.

بصفتها رئيسة سابقة لمجلس المجتمع  ،)CB3( 3عززت السيدة رايت عالقات طويلة األمد مع المسؤولين المنتخبين السابقين
والحاليين ،وقادة المجتمع ،وقطاع عريض من السكان المحليين الملتزمين بتحسين وسط بروكلين .عملت في  CB3لمدة 13
عا ًما وشغلت سابقًا مناصب مثل السكرتيرة التنفيذية وأمينة الخزانة ومنسقة الميزانية.
مارست القانون في  Brooklyn Legal Servicesوشركات محاماة خاصة .أثناء عملها محامية في كبرى شركات
المحاماة ،عملت السيدة رايت أيضًا بصفتها محامية متطوعة لمشروع األمهات المسجونات التابع لمتطوعي الخدمات القانونية.
امتلكت السيدة رايت أيضًا وأدارت  Common Grounds: a Neighborhood Coffee Houseمن مارس
 2006إلى سبتمبر  .2015فتحت المحل بعد أن أدركت أن حيها يفتقر إلى عدد كافٍ من المطاعم وأماكن التجمع.
السيدة رايت خريجة جامعة ديوك وكلية الحقوق بجامعة شيكاغو.
سسيعمل كريستوفر الكسندر في منصب المدير التنفيذي لمكتب إدارة القنب
كريس الكساندر هو م صلح في مجال العدالة الجنائية ومدافع وخبير في السياسات .هو من مواليد هوليس ،كوينز وابن ألبوين
مهاجرين جاءا إلى الواليات المتحدة من جزيرة غرينادا الكاريبية.
كريس سياسي محنك يتمتع بخبرة كبيرة في صنع السياسات .عمل سابقًا في الحزب الديمقراطي لوالية نيويورك ،بصفته
ومستشارا لمجلس شيوخ والية نيويورك حيث أدار
مساعد تشريعي للكونغرس ،ومنسق سياسات لتحالف سياسة المخدرات،
ً
عمل العديد من اللجان التي توفر اإلشراف على شؤون مدينة نيويورك ونظام العدالة الجنائية في والية نيويورك.
يستخدم كريس خبرته التشريعية والتنظيمية في الكفاح إلنهاء التجريم الجماعي وحرب المخدرات .وهو مناصر للعدالة
االجتماعية والمساواة العرقية ومدافع عن المشاركة المدنية.
وهو مهندس حملة  Start SMART NYإلنهاء حظر الماريجوانا والمعد الرئيسي لقانون تنظيم الماريجوانا والضرائب،
مشروع قانون تقنين الماريجوانا في نيويورك.
يعمل كريس حاليًا في منصب مدير العالقات الحكومية والسياسات في  ،Villageوهي شركة للقنب متعددة الواليات .وهو
مكلف بالتواصل مع القادة التشريعيين ودعم صانعي السياسات وهم يتطلعون إلى توسيع الوصول إلى القنب في واليتهم.
حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة
مدينة نيويورك.
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