
 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/22/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوشول تعلن عن موسم صيد األسماك الموسع وعائدات تجربة صيد األسماك المحسنة لغرب نيويورك
  

  المزيد من روافد بحيرة أونتاريو لتلقي زيادة تدفق المياه من قناة إيري، وتحسين ظروف التفريخ وتعزيز فرص الصيد
  

  جديد مع إطالق جدول إطالق المياه ويبموقع 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن مؤسسة قناة والية نيويورك تزيد مرة أخرى من إطالق المياه المنظمة من قناة إيري  
إلى روافد بحيرة أونتاريو في غرب نيويورك هذا الخريف لتوسيع فرص الصيد وتعزيز وجهات الصيد ذات المستوى 

التابعة لهيئة الطاقة في   وضع تصور جديد للقنواتجريبي من خالل مبادرة العالمي. اآلن في عامه الثاني، يعمل البرنامج الت
وهو جهد يساعد على   -في مقاطعات مونرو وأورليانز ونياجارا  نيويورك على تحسين ظروف التفريخ وتعزيز فرص الصيد

  زيادة السياحة ودعم األعمال التجارية المحلية.
  

في تعزيز  تصور جديد للقنوات"تقدم غرب نيويورك بالفعل بعًضا من أفضل أنواع صيد األسماك في البالد، وتساعد مبادرة 
  د الخريف هو استخدام رائع واستراتيجي لقناة إيري"برنامج صي قالت الحاكمة هوشول.هذه السمعة،" 

من األكثر خبرة إلى شخص يرمي الصنارة ألول مرة. من خالل فرص الصيد الفريدة هذه،   -لجعل الروافد أفضل للصيادين 
لمحلية  تجتذب والية نيويورك عدًدا أكبر من الزوار من قريب ومن بعيد على السواء، مما يعطي دفعة كبيرة لالقتصادات ا 

  وعلى مستوى الوالية." 
  

اآلن وحتى منتصف ديسمبر، تعمل مؤسسة قناة نيويورك الحكومية على زيادة عمليات إطالق المياه المنظمة من قناة إيري 
رافد   2021أوك أوركارد كريك وساندي كريك وأضيف حديثًا في عام   -إلى روافد مونرو وأورليانز ونياغارا الرئيسية 

بما في ذلك أوك    -في أوائل ديسمبر، ستشهد جميع روافد بحيرة أونتاريو مايل كريك. في أوائل نوفمبر ومرة أخرى -إيتين
 تدفقات أعلى.   -مايل وجونسون وسلمون كريكس -أوركارد وساندي وإيتين

  
ستجذب هذه التدفقات المرتفعة المزيد من أسماك السلمون المرقط البني وتروات قوس قزح وسمك السلمون األطلسي  

  تيارات، من خالل تحسين ظروف األسماك وتوفير فرص موسعة للصيادين.والباسيفيك لتدفق هذه ال
  

يزود  موقع ويبكجزء من التعزيز المستمر لفرص الصيد في غرب نيويورك، أطلقت مؤسسة قناة والية نيويورك أيًضا 
تى وأين ستحدث عمليات إطالق المياه المتزايدة. تتضمن الصفحة المقصودة تقويًما إلطالقات  الصيادين بمعلومات حول م

  المياه، وتوفر روابط لمواقع الصيد العامة، وموارد ومعلومات أساسية إضافية للصيادين العرضيين والجادين على حد سواء.
  

"إن نجاح برنامج صيد األسماك ( ومديرها التنفيذي جيل سي. كوينيونيس: NYPAقال رئيس هيئة الطاقة في نيويورك )
في الخريف العام الماضي أثبت أن قناة إيري ال تزال شريان حياة للتحفيز االقتصادي عبر شمال والية نيويورك وغربها.  

المبتكرة التي يساهم بها نظام القناة ببدء السنة الثانية من هذا البرنامج، ونتطلع إلى مواصلة البناء على الطرق  NYPAتفخر 
 في النجاح االقتصادي القتصاد نيويورك."  

  
"مع اقتراب نهاية موسم المالحة في القناة، يسعدنا أن ندق أجراس   قال مدير مؤسسة قناة نيويورك بريان يو ستراتون:

والمجتمعات الواقعة على جانب قناة غرب  موسم الصيد في الخريف بطريقة تفيد الصيادين والسياح معًا، فضالً عن األعمال 
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نيويورك. من خالل زيادة تدفق المياه إلى الروافد الرئيسية، سيتمكن الصيادون مرة أخرى من االستمتاع بموسم صيد أطول  
  وفرصة صيد أفضل." 

  
"غرب نيويورك هي موطن لبعض من أعظم  قال باسيل سيجوس، مفوض وزارة الحفاظ على البيئة بوالية نيويورك: 

قصص نجاح الصيد في الوالية، وكل عام نرى أشخاًصا يأتون إلى هذه المنطقة الخاصة بحثًا عن صيدهم الكبير التالي. أنا  
االستفادة من هذا الموسم الموسع من خالل إلقاء شبكاتهم في مياه  أشجع جميع الصيادين، من المبتدئين إلى الخبراء، على  

  غرب نيويورك وتجربة المرح الذي يأتي مع الصيد.
  

الرياضي:   NBCيعد استمرار برنامج الصيد في الخريف بمثابة مبادرة ناجحة في العام الماضي، والذي ظهر في برنامج 
، تم تصميم التجفيف السنوي لقناة إيري من قبل مؤسسة قناة والية 2020ألول مرة في عام   ة." "حول مغامرات الصيد المائي

 نيويورك لتحسين ظروف الصيد الترفيهي. 
  

  مؤسسة القناة لمزيد من المعلومات حول البرنامج. موقع ويبيُرجى زيارة 
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