هيئة السياحة تدرج موسم السودة في عسير ضمن مبادرة
مواسم السعودية 9102
أعلنت الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً اعتماد وإدراج موسم السودة فً عسٌر
ضمن مبادرة مواسم السعودٌة  2019التً أطلمت فبراٌر الماضً وتضم  11موسما ً سٌاحٌا ً
تغطً معظم من اطك المملكة ،وتعتبر المبادرة الخطوة األولى من نوعها على المستوى
اإلللٌمً ،وتهدف لدفع عجلة التمدم للسٌاحة الداخلٌة فً المملكة حٌث شملت
مواسم السعودٌة 2019؛ موسم المنطمة الشرلٌة ،وشهر رمضان المبارن ،وعٌد الفطر،
وجدة ،والطائف ،وعٌد األضحى ،والٌوم الوطنً  ،والرٌاض ،والدرعٌة ،والعال ،وحائل.
وٌأتً إدراج موسم السودة ضمن مواسم السعودٌة ، 2019الذي ستكون فترة أنشطته خالل
شهر ذي الحجة 1441هـ الموافك لشهر أغسطس 9112م ،لما تمتاز به منطمة السودة فً
عسٌر من ممومات طبٌعٌة خالبة تتراوح بٌن جمال الغابات فً السودة والمرتفعات ذات
اإلطالالت الشاهمة والممومات المناخٌة المتمٌزة للمنطمة ومموماتها السٌاحٌة والرٌاضٌة
والترفٌهٌة ،حٌث ٌ ٌعد جبل السودة أعلى نمطة فً المملكة.
وكان رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً معالً
األستاذ أحمد بن عمٌل الخطٌب لد أكد أن مواسم السعودٌة  2019تأتً لدفع عجلة
التنمٌة السٌاحٌة ولتفعٌل لطاع السٌاحة  ،وإطالق لدرات المطاعات المعنٌة ،وتوفٌر
فرص عمل مؤلتة ودائمة فً هذا المجال ،مشٌرا ً إلى أن البرنامج أحد المبادرات التً تأتً
فً إطار رفع مستوى جودة الحٌاة للمواطنٌن ،وبناء مجتمع حٌوي ،إذ تزخر المملكة
بعدد منالممومات السٌاحٌة المهمة ،بما فً ذلن المن اظر الطبٌعٌة الخالبة ،والثمافة العربٌة
األصٌلة ،والموالع التارٌخٌة العرٌمة ،والبنى التحتٌة المتطورة ،وسٌسهم ذلن فً زٌادة
حجم اإلنفاق فً الداخل ،وتعزٌز النشاط االلتصادي ،ودعم المطاعات المرتبطة فً
السٌاحة.
ٌشار إلى أن مبادرة "مواسم السعودٌة " 2019تأتً نتاج جهود عدة جهات حكومٌة ،تحت
لٌادة لجنة علٌا ٌرأسها صاحب السمو الملكً األمٌر دمحم بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً العهد
نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع رئٌس مجلس الشؤون االلتصادٌة والتنمٌة
رئٌس لجنة الفعالٌات حفظه هللا  ,وتضم اللجنة :وزارة الثمافة ،الهٌئة العامة للترفٌه،
الهٌئة العامة للرٌاضة ،الهٌئة العامة للمعارض والمؤتمرات  ،وبالتنسٌك مع كافة الجهات
المختصة.
ولد بدأت أولى ثمار مبادرة مواسم السعودٌة 2019م بموسم الشرلٌة الذي انطلك الشهر

الماضً مستمطبا ً عدد زوار تجاوز ( )3مالٌٌن زائر منداخل المملكة وخارجها ،مما جعله
محل اهتمام ومحط أنظار من لبل الجمٌع ،وتاله موسم رمضان الذي ٌتواصل طٌلة شهر
رمضان المبارن.

