
NYC القنب في
.)New York State, NYS( مسموح قانونًا بتعاطيه من ِقبل البالغين في والية نيويورك )القنب )الماريغوانا

لقد تم توسيع نطاق برنامج القنب 

الطبي في نيويورك. لالّطالع عىل 

معلومات بشأن التغييرات، يُرجى زيارة 

 .cannabis.ny.gov/medical-cannabis

ال يُسمح ببيع القنب إال في 

 .NYS المستوصفات المرخصة من

لالّطالع عىل أحدث المعلومات عن 

شراء القنب بشكل قانوني، وكذلك 

مواقع المستوصفات، تفّضل بزيارة 

.cannabis.ny.gov/adult-use

متجر للقنب

االفتتاح قريًبا

 يجوز للبالغين الذين تبلغ 

أعمارهم 21 عاًما أو أكثر تدخين 

 القنب باستخدام السجائر العادية 

 أو اإللكترونية في معظم األماكن 

التي يُسمح فيها بتدخين التبغ.
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يجوز للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 

21 عاًما أو أكثر الحصول عىل ما 
يصل إىل 3 أونصات من زهور 

القنب أو براعمه، أو ما يصل 

إىل 24 غراًما من القنب المركّز 

كالزيوت أو السجائر اإللكترونية، 

كما يجوز لهم أن يتقاسموها 

)ولكن ال يجوز لهم بيعها(.
3 أونصات 24 غ

.nyc.gov/health/cannabis لالّطالع عىل المزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة

https://ar.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://ar.cannabis.ny.gov/adult-use
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page


تعاطي القنب بطرق أكثر أمانًا
إذا كنت تتعاطى القنب، فتجّنب تعاطي الكثير منه بسرعة كبيرة — ابدأ 

ل.   بكمية صغيرة وتمهَّ

يحتوي مختلف أشكال القنب عىل مستويات مختلفة من مادة THC، وهي 

 المادة ذات التأثير النفسي التي تجعلك تشعر باالنتشاء. وقد يؤدي ذلك إىل 

جعل التأثيرات تبدو أقوى، أو تحدث بسرعة أكبر، أو كالهما.  

 قد يكون لبعض أشكال القنب تأثير متأخر. عىل سبيل المثال، قد يستغرق 

األمر ما يصل إىل أربع ساعات لتشعر بالتأثير الكامل للمأكوالت )طعام يدخل 

القنب في مكوناته(.  

تجّنب تعاطي القنب قبل 

القيادة أو في أثنائها.

من غير اآلمن وغير القانوني 

 القيادة تحت تأثير القنب. 

ال يجوز قانونًا تعاطي القنب 

داخل السيارة، حتى في أثناء 

ركنها أو إذا كنت أحد الراكبين.

احرص عىل حفظ القنب ومنتجاته 

في مكان آمن وبعيًدا عن أنظار 

ومتناول األطفال والشباب.

 إذا تعاطى أي طفل أو تناول 

 المنتجات التي تحتوي عىل القنب، 

 NYC Poison Center فاتّصل بـ 

 )NYC مركز مكافحة السموم في( 
 عىل رقم 7667-764-212  المتوفر 

عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع.  

إذا كان عمرك أقل من 25 عاًما، فاعلم أن 

تعاطي القنب ينطوي عىل مخاطر صحية 

متزايدة بالنسبة لك.   

قد يكون للقنب آثار خطيرة عىل الشباب الذين 

ال تزال أدمغتهم في طور النمو. وقد تشمل اآلثار 

السلبية صعوبة التفكير والتعلم وحل المشكالت، 

وضعف الذاكرة أو التركيز، وتراجع التناسق البدني.

تجّنب خلط القنب مع 

المخدرات األخرى، بما 

فيها الكحول.


