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الروابط  وتعزيز  البهجة،  ورسم  وإثرائها  الحياة  جودة  تحسين  إلى  الترفيه  قطاع  ويهدف 
االجتماعية من خالل توفير فرص للعائالت واألصدقاء لمشاركة أوقاتهم الممتعة، فضاًل 
عن تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه المختلفة والمساهمة في 
اقتصادًيا غير نفطي،  رافًدا  باعتباره  المحلي اإلجمالي  الناتج  المملكة ورفع  اقتصاد  دعم 
يسهم في دفع عجلة التنمية، ويجلب المستثمرين إلى المملكة الغنية بالموارد الطبيعية، 
العربي،  والعالم  الخليج  دول  عليه  ُتنافس  مستدام  ترفيه  لصناعة  فرص  من  لديها  وبما 
أيًضا،  وإنعاشها  القطاعات  جميع  في  وظائف  لتوفير  جمة  فرص  على  ينطوي  أنه  كما 
وترجمة لهذا القرار هدفت رؤية 2030 إلى مضاعفة إنفاق األسر السعودية على الثقافة 
والترفيه داخل المملكة من 2.9 إلى 6% من إجمالي اإلنفاق لعام 2030، ودعت لتطوير 
للزوار،  التأشيرات  العالمية، وتيسير إجراءات إصدار  المواقع السياحية حسب أعلى المعايير 
وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها، وعقد اتفاقات مع شركات الترفيه العالمية، 
وتخصيص األراضي المناسبة إلقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف 

وفنون، إلى جانب دعم الموهوبين، وتأسيس وتطوير المراكز الترفيهية.

وانطالًقا من هذه التوجهات العامة والرؤية الرشيدة لقيادة المملكة، الساعية لتحقيق 
السعودي في  والمواطن  للمجتمع  العام  الصالح  وتحقيق  االستفادة  درجات  أقصى 
الترفيه للمواطن واألسرة والمجتمع بشكل عام،  كافة مناحي الحياة، وإيماًنا بأهمية 

“إن قطــاع الثقافــة والترفيــه ســيكون رافــًدا مهًمــا جــًدا فــي تغييــر مســتوى معيشــة الســعودي خــالل 
فتــرة قصيــرة”.. بتلــك الكلمــات المهمــة عبــر صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد 

الســعودي عــن أهميــة قطــاع الترفيــه الــذي يعــد مــن الركائــز األساســية فــي رؤيــة المملكــة 2030.

مقدمة..
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على  لتقوم  العامة  األهداف  تلك  مع  تماشًيا  للترفيه«  العامة  »الهيئة  تأسيس  تم 
والمتنوعة  الشاملة  الترفيهية  والفرص  الخيارات  وتوفير  الترفيه  قطاع  وتنمية  تنظيم 
التي تتماشى مع المعايير العالمية، لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، 
وتم إسنادها إلى قيادة شبابية مؤمنة بهذا الدور وتعمل على ترسيخه وتفعيل كافة 

معالي  في  متمثلة  له  المحققة  والسبل  اآلليات 
المستشار »تركي آل الشيخ«، تحت رعاية وتوجيه 
بن  »محمد  األمير  العهد  ولي  سمو  من  مباشر 
سلمان« ،حفظه الله، ولم تبخل المملكة بأي جهد 
نمو  استدامة  وتحقيق  الترفيه  قطاع  لمساعدة 
أرقى  ينافس  أصبح  حتى  فيه،  العاملة  الشركات 
وليس  العالمي  المستوى  على  الترفيه  قطاعات 
من  حزمة  عبر  وذلك  فقط،  اإلقليمي  أو  المحلي 

الذي  الرياض«  العالمي »موسم  الترفيهي  المهرجان  أبرزها  الخدمات والنشاطات من 
انطلق ألول مرة في 11 أكتوبر 2019 في العاصمة الرياض.

ويهدف موسم الرياض إلى تحويل العاصمة إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفًقا 
استطاع  وقد   ،2030 السعودية  برامج رؤية  أحد  الحياة، وهو  جودة  ألهداف برنامج 
خالل موسمه األول في العام 2019 أن يستقطب أكثر من 10 ماليين زائر، وبلغ عدد 
البرية،  والحياة  الحماسية،  العروض  بين  تنوعت  يومية،  100 فعالية  أكثر من  فعالياته 
والمزادات  السيارات،  لعروض  باإلضافة  العالمية،  والماركات  والمقاهي،  والمطاعم 

واأللعاب، والحفالت الشرقية واألجنبية، والتراث والفن.

الذي  أكثر«  »تخيل  تحت شعار   »2 الرياض  2021 »موسم  أكتوبر   20 اليوم  وينطلق 
للترفيه منذ  العامة  الهيئة  ابتكره وأطلقه معالي المستشار »تركي آل الشيخ« رئيس 
اإلعالن عن الموسم وبرنامجه، ليكون بمثابة إشارة قوية إلى أن هذا الموسم الجديد 
عن  الموسم  برنامج  كشف  فقد  األول،  الموسم  من  أكثر  وترفيًها  أنشطة  سيشهد 
تضمنه أكثر من 7500 يوم فعالية موزعة على 14 منطقة للترفيه في الرياض، هي: 

يهدف الموسم..
إلى تحويل العاصمة إلى وجهة ترفيهية 

سياحية عالمية وفًقا ألهداف برنامج 
جودة الحياة

7500 يوم 
فعالية

10 معارض 
عالمية

 14 منطقة
للترفيه

350 عرًضا فنًيا
ومسرحًيا
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بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، ونتر وندرالند، واجهة الرياض، المربع، 
شجرة  زمان،  قرية  الرياض،  نبض  قروفز،  ذا  الرياض،  أوايسس  العاذرية،  سفاري،  رياض 

السالم، خلوها.

عالمية،  غنائية  عربية، و6 حفالت  غنائية  حفلة   70 أكثر من  على  الفعاليات  وتشتمل 
إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرًضا فنًيا ومسرحًيا، منها 18 مسرحية عربية، و6 
مسرحيات عالمية، وأمسيات شعرية، فضاًل عن معرض خاص للشعر وعروض شعرية 
و100  عالميتين،  ومباراتين  الحرة،  للمصارعة  واحدة  بطولة  إلى  باإلضافة  للمحاورة، 
والرماية  الحربية،  الدبابات  وركوب  5 عصور،  القتال في  تجربة  تفاعلية، وكذلك  تجربة 
بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعلًيا، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى، باإلضافة 
إلكترونية،  لعبة  و500  عالمية،  وأرينا  مسارح،  و4  كيلومترات،   3 بطول  ممشى  إلى 
و9 استوديوهات عالمية، وملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي 
الرياض  مهرجان  إلى  إضافة   ،%40 تتجاوز  استيعابية  بطاقة  العالم،  في  متنقل  لوب 
لأللعاب، ومهرجان األنمي السعودي، ومعرض لأللعاب اإللكترونية، ومعرض للعطور، 
وآخر للمجوهرات، ومعرض للسيارات، ومنطقة للتفاعل مع الحيوانات األليفة ورحالت 
سفاري، وغيرها من العروض والمفاجآت العديدة التي أطلق القائمون على الموسم 

العنان للجمهور لتخيلها وأكثر حسب الشعار الرسمي له.

الحساب  فإن  السعودية،  المملكة  داخل  األبرز  االجتماعية  المنصة  هو  »تويتر«  وألن 
الرياض« كان هو المقصد األول للنشر ومتابعة أخبار ومستجدات  الرسمي لـ«موسم 
الموسم الجديد، فنشط الحساب مرة أخرى مع بداية اإلعالن عن الموسم الجديد في 
للموسم  والمتحمسين  المتابعين  من  كبيرة  أعداد  معه  وتفاعل   ،2021 سبتمبر   25
واالنتظار  الحفاوة  تعبيًرا عن  الدراسة بشكل ملحوظ،  كتابة هذه  اإلعالن وحتى  منذ 
والفرحة بالفعاليات إلى جانب االستفسارات عن أماكنها وطبيعتها وما تشتمل عليه 
على  اإلعالمية  للدراسات  القرار  مركز  حرص  لذا  محدودة،  وغير  متتالية  مفاجآت  من 
رصد وتحليل تلك المشاركات والتفاعالت المتحققة من خالل الحساب، للتعرف على 
الحساب،  من خالل  لها  الترويج  تم  التي  بالموسم  الخاصة  والنشاطات  الفعاليات  أبرز 
واالتجاهات العامة للمتابعين للحساب نحو تلك الفعاليات والنشاطات والتي تعكس 
في مجملها اتجاًها عاًما للتفاعالت االجتماعية عبر الحساب الذي يعد المرجعية األولى 

للنشر عن الموسم ونشاطاته، وجاءت على النحو التالي:

 500 100
لعبة إلكترونية 9 200  تجربة تفاعلية

استوديوهات مطعم
عالمية
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الوصف العام للحساب
أنشئ حساب »موسم السعودية« بعد اعتماده من الهيئة ومع بداية اإلعداد للموسم 
األول، ليبدأ الحساب الرسمي على تويتر تحديًدا في 6 أبريل 2019م بمسمى تعريفي 
)RiyadhSeason(، وغرد الحساب منذ إنشائه وحتى بداية تنفيذ تلك الدراسة أكثر من 
11200 تغريدة، بمعدل تغريد يومي تجاوز 12 تغريدة، وتجاوز عدد متابعيه خالل تلك 
الحساب  كصورة   2 الرياض  موسم  الحساب شعار  ويستخدم  متابع،   481900 الفترة 
صورة  يتصدرها  للحساب  كغالف  للموسم  أخرى  ترويجية  صورة  جانب  إلى  الرئيسية، 
نجم الكرة العالمي »ليونيل ميسي« أحد مفاجآت الموسم مع الكلمة الرسمية للشعار 
لفعالياته،  للترويج  الموسم  أفكار  عن  األخرى  التعبيرية  العناصر  وبعض   »Imagine«

وتأكيد العناصر البصرية لدى المتابعين.

ويعتمد الحساب في تغريدته المثبتة على فيديو اإلعالن الترويجي األساسي للموسم، 
والذي تجاوز إجمالي تفاعالته )35000( تفاعاًل بين اإلعجاب وإعادة التغريد والتعليق، 
بالتجربة  وشغفهم  المتابعين  لدى  الرياض(  )موسم  الفعالية  قيمة  على  يدل  مما 

وانتظارهم لها وارتفاع مستوى توقعاتهم نحوها.
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خصائص نشاط الحساب خالل فترة الدراسة
الثاني  الرياض  موسم  عن  اإلعالن  بداية  مع  أخرى  مرة  ملحوظ  بشكل  الحساب  نشاط  بدأ 
في 25 سبتمبر 2021، حيث بلغت إجمالي مشاركات الحساب منذ تلك الفترة وحتى بداية 
العمل على هذه الدراسة )238( مشاركة تنوعت ما بين التغريدات األصلية )Tweet( والمعاد 
هو  األبرز  النشاط  كان  حين  في   ،)%20( منهما  لكل  متساوية  بنسبة   )Retweet( تغريدها 
 )Replay( التفاعل مع المتابعين من خالل الرد على المشاركات األخرى وتعليقات المتابعين
ضمن عدة وظائف تمثلت في اإلرشاد والتوجيه أو الشرح والتوضيح أو التحفيز واالستثارة أو 
حتى التفاعل العام وربط جسور الثقة والعاطفة مع المتابعين، وذلك من خالل 144 رد على 

تغريدات أو تعليقات بنسبة )60%( من إجمالي نشاطات الحساب خالل فترة الدراسة.

 

ومن خالل مالحظة نشاط الحساب تبرز فكرة اعتماده في عملية إعادة التغريد )Retweet( على 
مشاركات الحساب الرسمي لرئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، بشكل شبه 
كامل، حيث تم إعادة تغريد 45 تغريدة من حساب المستشار من أصل 47 تغريدة هي إجمالي عدد 
عمليات الـ )Retweet( التي تم نشرها خالل فترة الدراسة، ما يوضح الدور الكبير والهام لحساب 
المستشار تركي آل الشيخ، ومدى حرص معاليه على إتمام ومتابعة األعمال والترويج لها بنفسه، 
أنه يمتلك حًبا وتفاعاًل كبيًرا مع متابعيه على مستوى المملكة وخارجها، ويؤكد القيمة  خاصة 

الكبيرة للقائد ومدير العمل عند إيمانه بوظيفته وخدمته للمواطنين وأهداف وطنه القومية.

المتابعين  جانب  تفاعلًيا ضخًما من  نشاًطا  والمشاركات  النشاطات  تلك  وقد عكست مجمل 
وتفاعالتهم مع مشاركات الحساب أو التفاعل مع تغريدات معالي المستشار، حيث بلغ إجمالي 
حتى  تفاعاًل   299531 عن  يزيد  ما   – الحالية  الدراسة  مدة  هي   - يوما   17 خالل  التفاعالت 
اإلعجابات  بين  ما  التفاعالت  تلك  تنوعت  مطردة،  بصورة  للزيادة  قابلة  الدراسة  تنفيذ  وقت 
)210740+( وإعادة التغريد )51711+( والتعليق )37080+(، وقد جاء متوسط التفاعل العام 

مع تلك المشاركات تبعا الختالف نوع التغريد على النحو اآلتي:

%20
التغريد

%20
إعادة التغريد

%60
الردود
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موضوعات التغريد
تغريدات  بين  ما  الحساب  في  وفعالياته  الموسم  حول  التغريد  موضوعات  تنوعت 
واالستعدادات  الجهود  الستعراض  وأخرى  للموسم  التنظيمية  لإلجراءات  موضحة 
الكبيرة التي تقوم على تنفيذها الهيئة العامة للترفيه لتقديم الموسم بالشكل الالئق 
العالم، وذلك من خالل  أمام  المملكة  بصورة  يليق  وبما  الطموحات  وعلى مستوى 
النشاطات  جانب  إلى  للموسم  الرعاية  عقود  حجم  أظهرت  التي  التغريدات  مجموعة 
الرسمية لرئيس هيئة الترفيه والمسؤولين بداخلها، وبطبيعة الحال كانت النسبة األكبر 
من موضوعات التغريد المنشورة في الحساب خالل فترة الدراسة تلك المعنية بالترويج 
للموسم  الترويج  في:  تمثلت  تغريد  أشكال  عدة  خالل  من  ظهرت  والتي  للموسم 
أو  خالله،  معينة  لفعالية  الترويج  أو  الموسم  مناطق  إلحدى  الترويج  أو  عام  بشكل 
الترويج لفعالية مرتبطة بمنطقة من مناطق الموسم، وكانت النسب التفصيلية لتوزيع 

التغريدات حسب تلك الموضوعات بشكل عام على النحو اآلتي:

تحليل  نتائج  أظهرت  فقد  تفصياًل،  أكثر  بشكل  للفعاليات  الترويج  مستوى  وعلى 
الفنية  الحفالت والعروض  بفعاليات  بروز االهتمام  الموضوع  المعنية بهذا  التغريدات 
حيث اهتم الموسم باستقطاب أكثر الفرق الفنية شعبية لدى الجمهور من كافة أنحاء 
المواطنين  بين  الثقافية  الفروق  العام  لهذا  نسخته  في  الموسم  راعى  كما  العالم، 
اللغات واللهجات، وجاءت فعاليات  بالحرص على استقدام فرق متعددة  والمقيمين 
وعروض المصارعة الحرة في مرتبة تالية حيث اهتمت الهيئة العامة للترفيه بتوقيع عقد 
WWE مع االعتماد بشكل كامل على أسطورة  مع نجوم المصارعة الحرة في اتحاد 
مسابقات  تساوت  كما  الحدث،  لذلك  ترويجية  كواجهة  »أندرتيكر«  الحرة  المصارعة 
الموسم  أطلق  حيث   %16.7 بنسبة  الحرة  المصارعة  عروض  مع  اإللكترونية  األلعاب 
في نسخته الحالية أكبر مهرجان ترفيهي لأللعاب اإللكترونية تحت اسم »Rush«، بينما 
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جاءت مباراتي كرة القدم العالميتين وما يتعلق بهما من أحداث، كأكثر الفعاليات ترويًجا 
وارتفاع مستوى طموحات  وفعالياته  الموسم  قوة  على  للتأكيد  الحساب  خالل  من 
رواده واتساع مستوى الخيال فيه، واعتمد الحساب في ذلك على أشهر واجهة لكرة 
تمثيل  نسب  جاءت  وقد  ميسي«،  »ليونيل  األرجنتيني  النجم  وهو  العالمية  القدم 

الفعاليات المعلن عنها في الحساب على النحو اآلتي:

أما على مستوى متوسطات حجم تفاعل المتابعين مع تلك الفعاليات في الحساب 
فقد كانت على النحو الموضح في الشكل البياني التالي:
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أما بالنسبة للمناطق الرئيسية للموسم والتي تعد الوجهة األساسية للفعاليات، فتتمثل 
افكار معينة خالل  أو  ارتباط بفعالية  أو  14 منطقة لكل منها مزايا وطابع خاص  في 
الموسم، ولم يغفل الحساب في ترويجه تلك المناطق فظهرت إما ضمنًيا في الترويج 
للموسم بشكل عام أو كحاضنة لفعالية معينة أو بشكل مباشر للترويج للطابع العام 
للمنطقة، إال أن الحساب قد ركز بشكل مباشر على 7 مناطق خالل فترة الدراسة جاءت 

نسب تمثيلها على النحو اآلتي:

وقد جاءت متوسطات تفاعالت المتابعين مع التغريدات حسب المناطق المروج لها 
على النحو الموضح في الشكل البياني التالي:
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اتجاهات التعليق في الحساب:
أظهــر اتجــاه التعليــق العــام فــي الحســاب ســيطرة واضحــة لالتجــاه اإليجابــي والــذي 
ظهــر كاتجــاه عــام للتعليــق مــع )66%( مــن إجمالــي تغريــدات الدراســة، وذلــك 
بالفعاليــات واالحتفــال  الرضــا والســرور والتحمــس واإلثــارة  عــن مظاهــر  للتعبيــر 
بعــودة الموســم مــن جديــد، والدعــم والتأييــد لنشــاطات الهيئــة والمســؤولين عنهــا 
إضافــة إلــى التعبيــر عــن االمتنــان واالعتــزاز بقيــادات المملكــة ومســؤوليها، والفخــر 
الباعثــة  المهمــة  المجتمعيــة  األخيــرة والتحــوالت  اآلونــة  فــي  إليــه  بمــا وصلــت 
التعبيريــة  الرمــوز  جانــب  إلــى  الحيــاة،  جــودة  للتفــاؤل والداعمــة ألفــكار تحســين 
التــي اعتمــد عليهــا المســتخدمون والتــي تعكــس روح التفــاؤل لديهــم والدعــم 
والتأييــد ألنشــطة الموســم فــي نســخة هــذا العــام مثــل إيموجــي )القلــب( و)علــم 
المملكــة العربيــة الســعودية( )ودمــوع الفــرح.. وغيرهــا(، كمــا أظهــر تحليــل اتجاهــات 
ــل  ــي الداعــم فحســب، ب ــد بالتعليــق اإليجاب الجمهــور عــدم اكتفــاء الجمهــور المؤي
اهتــم أيًضــا بالــرد علــى التعليقــات الســلبية مستشــهًدا بحجــج منطقيــة فــي الــرد 

علــى ادعاءاتهــم.

وقــد رصــدت الدراســة عــدًدا مــن التعليقــات اإليجابيــة لمســتخدمين مــن عــدة دول أبرزهــا 
ــة التــي  ــأ أصحابهــا المملكــة بهــذه النقــالت النوعي ــا( هن ــر – تونــس – ليبي )مصــر – الجزائ
تشــهدها فــي شــتى المجــاالت ومــن بينهــا الترفيهيــة مــع تمنــي أن تشــهد بالدهــم 
مثــل هــذه المواســم الترفيهيــة والعــروض الخياليــة، وكانــت نســبة )30%( مــن تعليقــات 
المتابعيــن علــى تغريــدات الحســاب بعــد اإلعــالن عــن الموســم الثانــي عبــارة عــن تعليقــات 
ذات اتجــاه محايــد وذلــك لالستفســار أو االســتعالم عــن بعــض اإلجــراءات أو الفعاليــات 
أو الشــروط واألســعار وأماكــن توزيــع وبيــع التذاكــر، أو حتــى إبــداء مجموعــة مــن الطلبــات 

%66

اتجاه إيجابي

%4

اتجاه سلبي

%30

اتجاه محايد
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والمقترحــات للموســم لضمــان نجاحــه بتحقــق رضــا الجمهــور عــن فعالياتــه وأحداثــه، 
وتمثلــت أبــرز االستشــهادات التــي ظهــرت فــي تعليقــات الجمهــور المحايــدة فــي:

طلــب اســتقطاب فرقــة البــوب الغنائيــة الكوريــة الجنوبيــة الشــهيرة  BTS ، فقــد ظهــر   -
هــذا المطلــب فــي عــدد كبيــر مــن التغريــدات المحايــدة.

علــى حســاب  بالموســم وفعالياتــه  الخاصــة  والمناســبات  الفعاليــات  روزنامــة  رفــع   -
الجمهــور. ليراهــا  الريــاض  موســم 

فــي حيــن كانــت نســبة ضعيفــة جــدًا مــن تلــك التعليقــات لــم تتجــاوز )%4( ذات اتجــاه 
ســلبي يــرى أن موســم الريــاض ال يتصــدر قائمــة أولويــات المشــاريع التنمويــة وأن هنــاك 
مجــاالت أكثــر أهميــة، ولــم يتفهــم هــذا االتجــاه أن مثــل تلــك الفعاليــات تســهم فــي 
تنــوع مصــادر الدخــل للمملكــة وجعلهــا وجهــة ســياحية عالميــة وأن موســم الريــاض يوفــر 

اآلالف مــن فــرص العمــل للشــباب.

كمــا لوحــظ اهتماًمــا واضًحــا مــن حســاب موســم الريــاض بالــرد علــى تعليقــات المتابعيــن 
وفــق طبيعــة التعليــق؛ ممــا يؤكــد علــى اهتمام الحســاب بجمهوره لإلجابة عن تســاؤالته 

13واالســتجابة لمطالبه.
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الخاتمةالخاتمة
يسعى موسم الرياض ألن تكون العاصمة السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ترسخ مكانتها 
كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم، عبر تقديم مزيج من التفرد والتشويق 
والعصرية، لجعل العاصمة السعودية حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة بما توفره 
كرفع مستوى  أهداف وطنية متعددة،  تحقيق  المساهمة في  والزوار، فضًل عن  للسكان 
االقتصادي،  العائد  ونمو  العمل،  فرص  واستحداث  حجمها،  وزيادة  الترفيه  قطاع  صناعة 
الحساب  الهامة  الفعالية  تلك  على  القائمون  ويستخدم  األجنبي،  االستثمار  واستقطاب 
االجتماعي الرسمي لموسم الرياض عبر تويتر للترويج لتلك الفعالية التي تسعى إلى خدمة 

وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقد أظهر تحليل الحساب عدًدا من النتائج أبرزها:

 يهتــم الحســاب بمختلــف أشــكال التفاعــل مــن خــلل مشــاركاته عبــر أشــكال التغريــد األصلــي 
وإعــادة التغريــد والــرد علــى المتابعيــن والتفاعــل معهــم لخلــق روح مــن العاطفــة ودعــم 
المشــاعر وبنــاء جســور الثقــة والتواصــل معهــم، فهــم المســتهدف الرئيــس مــن المهرجــان 

وجميــع فعالياتــه إلســعادهم ودعــم الــروح اإليجابيــة لديهــم.

 يمثــل حســاب معالــي المستشــار »تركــي آل الشــيخ« رئيــس الهيئــة العامــة للترفيــه أداة 
تفاعليــة هامــة للترويــج لنشــاطات الموســم تعمــل بالتــوازي مــع الحســاب الرســمي لزيــادة 
النشــاط التفاعلــي وضمــان دعــم التأييــد الشــعبي، وهــو مــا يؤكــده نشــاط إعــادة تغريــد 

ــر صفحتــه الشــخصية. الحســاب لمنشــورات وتفاعــلت معالــي المستشــار عب

اهتــم الحســاب بمتابعــة كافــة الموضوعــات المتعلقــة بالموســم منــذ اإلعــلن عنــه مــروًرا 
بنشــاطات االســتعداد والتجهيــز للفعاليــات ومتابعــة أعمــال الرعايــة، وصــواًل إلــى الترويــج 

لمختلــف فعاليــات ومناطــق الموســم.

نشــاطات  كافــة  نحــو  واضًحــا  إيجابًيــا  اتجاًهــا  للحســاب  المتابعيــن  تفاعــلت  أظهــرت   
وموضوعــات الموســم وفعالياتــه، عبــرت عنــه مجمــل التفاعــلت عبــر اإلعجــاب وإعــادة 
التغريــد لتلــك الموضوعــات، كمؤشــر رضــا واضــح وصريــح عــن تلــك الفعاليــات، إلــى جانــب 
التعليقــات التــي ســيطر عليهــا االتجــاه اإليجابــي بشــكل واضــح، مــن منطلــق مــا يشــكله 
الموســم مــن فرصــة ذهبيــة إلزدهــار ورواج األعمــال التجاريــة وبالتالــي توفيــر فــرص عمــل 
للشــباب والفتيــات، ودوره فــي تدعيــم المواهــب الســعودية، كمــا أن قــوة الفعاليــات 

وتنوعهــا ســيجعل مدينــة الريــاض وجهــة ســياحية عالميــة.

 اهتــم الحســاب بالــرد علــى تعليقــات متابعيــه مــن خــلل شــكرهم علــى المــدح والثنــاء أو 
توجيهــم وإرشــادهم فــي ضــوء استفســاراتهم.
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