الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/18/9 :
للنشر ً

أعلنت حاكمة والية نيويورك أن بإمكان الزائرين من نيويورك صيد األسماك مجانًا يوم السبت 25 ،سبتمبر

يتم تشجيع الصيادين من جميع القدرات على رمي حبالهم ،وتجربة فوائد الصيد في يوم الصيد المجاني السنوي
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن اليوم الخامس لصيد األسماك في نيويورك هو يوم السبت  25سبتمبر ،بالتزامن مع
اليوم الوطني للصيد وصيد األسماك ،والذي يتم االحتفال به سنويًا للترويج لألنشطة الخارجية مثل الصيد وصيد األسماك
والرماية .توفر نيويورك للصيادين ستة أيام صيد مجانية كل عام.
قالت الحاكمة هوكول" ،آنا أشجع الصيادين الجدد وذوي الخبرة على ح ٍد سواء لالستفادة من يوم الصيد المجاني القادم،
والذي يمنح الجميع فرصة لتجربة الرياضة مجانًا وتعريف العائلة واألصدقاء بهواية جديدة .يعد الخروج من المنزل للصيد
طريقة مثالية لتجربة الهواء الطلق وإعادة الشحن في إحدى وجهات الصيد العديدة ذات المستوى العالمي في نيويورك .يوفر
صيد األسماك في والية نيويورك كالً من المتعة الترفيهية ويعمل كمولد اقتصادي حيوي ،يدعم االقتصادات المحلية على
مستوى الوالية".
يوم الصيد المجاني السادس واألخير في عام  2021هو في يوم المحاربين القدامى 11 ،نوفمبر .في أيام الصيد المجانية
يمكن للمقيمين وغير المقيمين في نيويورك الصيد مجانًا بدون ترخيص صيد .يتم تذكير المشاركين في يوم الصيد المجاني
بأنه على الرغم من التنازل عن شرط الحصول على رخصة الصيد ،تظل جميع لوائح الصيد األخرى سارية المفعول.
قال باسل سيغوس ،مفوض إدارة الحفاظ على البيئة (" ،)DECالصيد نشاط ممتع يمكن االستمتاع به بمفردك أو مع
األصدقاء والعائلة .بد ًءا من اصطياد سمك القاروس في بركة محلية ،إلى البحث عن سمك السلمون المرقط في جدول منعزل
وكل شيء بينهما ،يتمتع الصيادون الطموحون بالكثير من الفرص لالختيار من بينها  ،ويُعد يوم الصيد المجاني هو الوقت
المثالي الختبار مهاراتك".
إن صفحات  DECاإللكترونية التي تتضمن آماكن الصيد مصدر موثوق لهؤالء المستعدين للتخطيط لرحلة الصيد التالية.
بالنسبة إلى الصيادين المبتدئين المهتمين بالبدء ،يوفر دليل  I FISH NYللمبتدئين لصيد األسماك في المياه العذبة معلومات
عن كل شيء بد ًءا من تجهيز قضيب الصيد لتحديد المصيد وفهم لوائح الصيد.
عند عدم المشاركة في أيام الصيد المجانية ،يجب أن يكون الصيادون الذين يبلغون من العمر  16عا ًما أو أكثر حاصلين
على رخصة صيد سارية لوالية نيويورك للصيد .تراخيص الصيد صالحة لمدة  365يو ًما من تاريخ الشراء .يمكن العثور
على مزيد من المعلومات حول شراء رخصة صيد على موقع  DECعلى اإلنترنت.
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