
 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/22/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوشول تعلن عن تعيينات في مكتب مجلس إدارة القنّب
  

  تعيين روبن آر مكدانيل الثالث وجيسيكا جارسيا أعضاء في مجلس اإلدارة
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن تعيين روبن آر مكدانيل الثالث وجيسيكا غارسيا في مجلس إدارة مكتب إدارة القنّب.  
سيقوم مجلس مراقبة القنّب ومكتب إدارة القنّب بإنشاء وتنفيذ إطار تنظيمي شامل لصناعة القنب في نيويورك، بما في ذلك  

  تها وتسويقها وبيعها.إنتاج منتجات القنّب وترخيصها وتعبئ
  

أقوم بإجراء مواعيد مهمة لتعيين فريق إدارة القنّب لتحقيق النجاح   -"توقفت صناعة القنّب في نيويورك لفترة طويلة جًدا 
"أنا على ثقة بأن السيد مكدانيل والسيدة غارسيا سيخدمان  قالت الحاكمة هوشول. حتى يتمكنوا من العمل بجد واجتهاد،" 
  نقود واليتنا إلى األمام في هذه الصناعة الجديدة."  مجلس اإلدارة باحترافية وخبرة بينما

  

صادق مجلس شيوخ والية نيويورك على تعيين . DASNYهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روبن آر مكدانيل الثالث 
. انضم السيد مكدانيل DASNY. يتولى السيد مكدانيل اإلدارة العامة إلدارة وعمليات 2020يونيو  10السيد مكدانيل في 

عاًما في الخدمات المالية، بما في ذلك   30كمصرفي استثماري بارع يتمتع بخبرة تزيد عن   2019في عام  DASNYإلى 
خالل مسيرته المهنية في المالية العامة، شارك   ة العامة وإدارة الثروات الشخصية وتمويل الشركات واألسهم الخاصة.المالي

مليار دوالر من إصدارات السندات المعفاة من الضرائب في جميع أنحاء البالد. أسس السيد مكدانيل شركة  75في أكثر من 
مليون دوالر من المحافظ االستثمارية واألصول التجارية لمجموعة   50ر من استشارية في مجال االستثمار، حيث أدار أكث

قبل ذلك، عمل السيد مكدانيل كرئيس لمجلس التعليم في أتالنتا للمدارس العامة، حيث قاد مجموعة   متنوعة من المهنيين.
د والرياضيات من جامعة متنوعة من المكونات وعمل كمؤيد لمجتمع اآلباء. حاصل على بكالوريوس آداب في االقتصا

  نورث كارولينا في شارلوت وماجستير في إدارة األعمال من جامعة تكساس في أوستن.

  
(، وهي نقابة عمالية وطنية تمثل العمال UFCWهي مساعدة رئيس اتحاد متاجر البيع بالتجزئة والجملة )جيسيكا غارسيا 

على طول سلسلة اإلمداد الغذائي، باإلضافة إلى العاملين في تجارة التجزئة غير الغذائية والرعاية الصحية. عملت سابقًا نائبة 
جداول   (، حيث عملت على تطويرRWDSUللمدير السياسي التحاد متاجر البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وإدارة المتاجر )

األعمال التشريعية والسياسية للنقابة. قبل ذلك، شغلت منصب مديرة البرامج والتنظيم في منظمة تمكين مجتمع المهاجرين 
الجدد وقضت حياتها المهنية المبكرة في الدفاع عن التمويل العادل للمدارس العامة في مدينة نيويورك. تشغل حاليًا منصب 

رك للسالمة والصحة ومعهد المناصرة، ونائبة رئيس مجلس إدارة وزارة الريف والمهاجرين، رئيسة مجلس إدارة لجنة نيويو
وعضو مجلس إدارة المنظمة التي تتخذ من كوستاريكا مقراً لها، فيفير إل سوينو. تخرجت جيسيكا، التي تنحدر من  

  هندوراس، من كلية سيلبرمان للعمل االجتماعي في كلية هانتر وجامعة هارفارد.
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