
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 22 للنشر فوًرا: 

 
 

  سبتمبر/أيلول 24الحاكم هوكول تدعو سكان نيويورك وزوارها للصيد مجاًنا يوم السبت، 
  

  يتم تشجيع الصيادين من جميع مستويات المهارة على رمي الحبال، وتجربة فوائد الصيد في المياه العذبة مجاًنا
  
  

سبتمبر/أيلول عن هذا اليوم كيوم للصيد المجاني في والية نيويورك. هذا اليوم   24أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم السبت 
اليوم الوطني للصيد وصيد   المجاني لصيد األسماك في المياه العذبة هو واحد من ستة أيام تقام سنويًا ويتزامن مع ذلك اليوم

في اقتصاد نيويورك وتساعد في دعم   التي يتم االحتفال بها للترويج لألنشطة الخارجية التي تساهم بشكل كبير، األسماك
  الحفاظ على األسماك والحياة البرية.

  
"من بابل إلى بوفالو، تُعدُّ أيام الصيد المجانية فرصة رائعة لسكان نيويورك لالستمتاع بالهواء الطلق في أحد مواقع الصيد  

شجع الجميع على االستفادة من يوم الصيد  "أ قالت الحاكمة هوكول.العديدة ذات المستوى العالمي في والية نيويورك،" 
المجاني في نهاية هذا األسبوع، ودعم االقتصاد المحلي لنيويورك، واالطالع على فوائد جهود الحفظ المكثفة لحماية مواردنا 

  الطبيعية وتعزيزها." 
  

يمكن للمقيمين وغير المقيمين في نيويورك الصيد مجانًا بدون رخصة صيد لألسماك. يتم تذكير   أيام الصيد المجانية، في
ن التنازل عن شرط الحصول على رخصة الصيد، تظل جميع لوائح  المشاركين في يوم الصيد المجاني بأنه على الرغم م

  11يوم المحاربين القدامى في   2022الصيد األخرى سارية المفعول. يصادف يوم الصيد المجاني السادس واألخير لعام 
  .2022نوفمبر/تشرين األول 

  
( أن  DECوزارة المحافظة على البيئة ) : "يسرقال باسيل سيغوس، مفوض وزارة المحافظة على البيئة بوالية نيويورك

تدعم أيام الصيد المجانية على مدار العام للمساعدة في تعريف الناس برياضة الصيد. إلى جانب التحسينات األخرى مثل ميزة  
Tackle Box  الجديدة الخاصة بنا على تطبيق الهاتف الذكيHuntFishNY  تواصل وزارة المحافظة على البيئة ،

(DEC  العمل لجعل الصيد أكثر سهولة للصيادين المحليين من جميع مستويات المهارة لالستمتاع بالصيد الممتاز في )
  البحيرات والبرك واألنهار والجداول في كل منطقة." 

  
' الجديدة لتعزيز السياحة  Tackle Boxة '( ميزDECفي وقت سابق من هذا الصيف، أطلقت وزارة المحافظة على البيئة )

المتعلقة بصيد األسماك ومساعدة الصيادين الجدد وذوي الخبرة على االستمتاع بالصيد الرائع المقدم في جميع أنحاء نيويورك.  
من وزارة المحافظة على البيئة لتوفير موقع شامل  للهواتف الذكية HuntFishNYتطبيق  على  Tackle Boxتتوفر ميزة 

لجميع لوائح صيد األسماك في الوالية تقريبًا، والمسطحات المائية، ومواقع الوصول إلى الصيد التي تديرها الوالية،  
في نهر  ومعلومات التخزين، وغيرها من الميزات المفيدة مثل الصور للمساعدة في الكشف عن األسماك التي يُحتمل وجودها

 على موقع ويب HuntFishNY Mobileأو بحيرة أو مجرى معين. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تطبيق 
  .(DECوزارة المحافظة على البيئة )

  
( هي أيًضا مصدر جدير بالثقة لمن هم على  DECلوزارة المحافظة على البيئة ) أماكن الصيدإن صفحات ويب وزارة 

  I FISH NYدليل  استعداد للتخطيط لرحلتهم لصيد األسماك المقبلة. بالنسبة إلى الصيادين المبتدئين المهتمين بالبدء، يوفر 
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من تجهيز قضيب الصيد لتحديد المصيد وفهم لوائح  معلومات عن كل شيء بدًءا  للمبتدئين لصيد األسماك في المياه العذبة
  الصيد.

  
عاًما أو أكثر حاصلين على   16عند عدم المشاركة في أيام الصيد المجانية، يجب أن يكون الصيادون الذين يبلغون من العمر 

يمكن العثور على   يوًما من تاريخ الشراء. 365رخصة صيد سارية في والية نيويورك للصيد. تراخيص الصيد صالحة لمدة 
يمكن العثور على . (DECحافظة على البيئة )وزارة الممزيد من المعلومات حول شراء رخصة صيد على موقع ويب 

  .هنامعلومات حول سجل الصيد البحري الترفيهي المطلوب بدون رسوم لصيد األسماك في المياه المالحة 
  

يمكن لسكان نيويورك معرفة المزيد حول شراء ترخيص والحصول على مزيد من المعلومات حول صيد األسماك في المياه 
  .هناباإلضافة إلى ذلك، يمكن العثور على معلومات حول الصيد في المياه المالحة  .هنا العذبة

  
###  
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