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صاحب السمو الملكي األمير

الحملة اإلعالمية لتعزيز جسور التعاون بين المملكة العربية 

السعودية مع دولة الهند وباكستان  ضمن رؤية المملكة 2030

جسور وتعاون :  على هامش زيارة ولي العهد ووزير الدفاع 
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الله  أعزنا  أنظمتنا وأعاملنا وقراراتنا وتوجهاتنا. لقد  لنا، وهو مرجعنا يف كل  ميثل اإلسالم ومبادئه منهج حياة 
يًا بهدي اإلسالم يف العمل والحث عىل إتقانه، وعماًل بقول نبينا الكريم -صىل الله  باإلسالم وبخدمة دينه. وتأسِّ
عليه وسلم-:" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه"، ستكون نقطة انطالقتنا نحو تحقيق هذه الرؤية هي 
العمل بتلك املبادئ، وسيكون منهج الوسطية والتسامح وقيم اإلتقان واالنضباط والعدالة والشفافيّة مرتكزاتنا 

األساسية لتحقيق التنمية يف شتّى املجاالت.
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 

لتعزيز دور اململكة العربية السعودية  الريادي مع دولة الهند وباكستان  ضمن رؤية اململكة 2030

امللخص التنفيذي..



7

تم تصميم وتنفيذ صناعة إعالمية لجميع املستهدفني؛ أسهمت يف بناء قناعات إيجابية وأظهرت قوة العالقات بني اململكة 
العربية السعودية وتلك الدول وفرص رؤية 2030، وتوطدت برعاية ورشاكة مجتمعية من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  
من خالل الفيلم  باللغتني الذي وصلت مشاهدتهام يف اليوتيوب والفيس بوك واإلنستجرام وتطبيقات الجوال إىل أكرث  من 
)4،000،000( أربعة ماليني مشاهدة ، مع وصول تجاوز )18،000،000( مثانية عرش مليون وصول  رقمي تجلت إنجازاتها من 

خالل تنفيذ املخرجات التالية :
1 . )2،750،000  ( تخطت  مشاهدات  وحقق  والهند،  السعودية  بني  القوية  العالقات  عن  تحدث  الذي  الهند:  ميكرويوتيوب 

مشاهدة وألكرث من )13،000،00( ثالثة عرش مليون وصول رقمي، وأظهرت التعليقات انطباعات إيجابية لزيارة ويل العهد 
للهند، وما نتج عن تلك الزيارة من اتفاقيات اقتصادية وتوطيٌد للعالقات بني البلدين الشقيقني.

ميكرويوتيوب باكستان: الذي تحدث عن العالقات القوية بني السعودية وباكستان، وحقق مشاهدات تخطت ) 1،250،000( . 2
مشاهدة وألكرث من )5،000،000( خمسة ماليني وصول رقمي ، وأظهرت التعليقات انطباعات إيجابية لزيارة ويل العهد 

لباكستان، وما نتج عن تلك الزيارة من اتفاقيات اقتصادية وتوطيٌد للعالقات بني البلدين الشقيقني.
الصحافة اإلخبارية: إنتاج صناعة صحفية )خربية وإعالمية( متنوعة؛ تهدف لصناعة 5 قضايا إعالمية حول هدف الزيارة ومد . 3

جسور التعاون ، تصل إىل قرابة 30 منشوًرا إعالميًا عرب وسائل االتصال املبارش وغري املبارش.
ندوة العالقات االجتامعية: أقام مكتب الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بباكستان ندوة ثقافية بعنوان: "جسور وتعاون"، . 4

عىل هامش زيارة ويل العهد السعودي لباكستان. تناولت محاورها العالقات السعودية الباكستانية، وجذور التعاون بني 
البلدين، وفرص االستثامر من مخرجات زيارة ويل العهد السعودي، ورؤية 2030 السعودية وتقاطعاتها مع برامج الندوة 

العاملية للشباب اإلسالمي.
 الشبكات االجتامعية: إنتاج تغريدات تويرت وصور مصنوعة متنوعة ؛ تهدف لصناعة 35 تغريدة صورية حول هدف الزيارة . 5

ومد جسور التعاون، ثم تنرش وتربط باإلعالم االجتامعي ؛ لتصل إىل آالف املشاهدات عرب منصة ومكتب باكستان، ووصلت 
االنطباعات فيها ملا يزيد عن ربع مليون انطباع.
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لتعزيز دور اململكة العربية السعودية  الريادي مع دولة الهند وباكستان  ضمن رؤية اململكة 2030

جسور وتعاون .. 
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السمو  صاحب  بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  مع  تفاعاًل 
ووزير  العهد  -ويل  سلامن  بن  محمد  األمري  املليك 
الدفاع-  للهند وباكستان والصني، تم تنفيذ حملة إعالمية 
الزيارة،  هامش  عىل  وتعاون"  "جسور  بعنوان  إلكرتونية  
ومميزة  مركزة  يوتيوبية  كحلقات  فلمني  إنتاج  طريق  عن 
ومبدعة بطريقة التفكري الهندي والرشق آسيوي )موشن 
جرافك – ميكرويوتيوب  – مكس( تشري بأسلوب غري مبارش 
إىل الرتحيب بزيارة ويل العهد، وتركز عىل إبراز العالقات 
بني اململكة العربية السعودية وتلك الدول وفرص رؤية 
التعاون عىل الصعيد السيايس  2030، وتشري إىل جسور 
توطده  والحضاري،  واالقتصادي  والثقايف  واالجتامعي 
جميع  وحرص  السعودي،  العهد  لويل  التاريخية  الزيارة 
املنظامت الحكومية والتجارية واملجتمعية عىل تعزيزها 
العاملية  الندوة  من  مجتمعية  ورشاكة  برعاية  وتنميتها 

اإلسالمي. للشباب 

الفكرة لإلنجاز ..
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يركز  وسوف  األعامر،  مبختلف  املجتمع  فئات  جميع 
الدين،  ورجال  اإلعالم  وصناع  القرار  وأصحاب  النخب  عىل 
عرب  االجتامعي  اإلعالم  يف  املتواجدين  إىل  باإلضافة 
التقليدي  اإلعالم  عىل  الرتكيز  مع  اليوتيوبية،  األفالم 
كصناعة إعالمية تخدم ُصّناع القرار، التي تتميز بالوصول 
كل  يف  سنة   40 إىل  سنة   25 عمر  من  النخب  فئة  إىل 
من دولة الهند ودولة باكستان، مع الرتكيز عىل املدن 
كبري  بشكل  املستهدف  الفئة  لتواجد  فيها؛  الكبرية 

وصناعته.  القرار  أصحاب  من  وقربها  ومؤثر، 

جمهور جسور وتعاون ..
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اململكة  بني  القامئة  العالقات  عمق  عىل  الضوء  تسليط 
جميع  وحرص  وباكستان،  والهند  السعودية  العربية 
املنظامت الحكومية والتجارية واملجتمعية عىل تعزيزها 
املصالح  تتحقق  حتى  املجاالت؛  مختلف  يف  وتنميتها 
رشيًكا  الجميع  يجعل  مام  الشقيقني،  للشعبني  املشرتكة 
اململكة  رؤية  أهداف  تحقيق  يف  للمملكة  إسرتاتيجيًا 

البلدين. بني  اإليجابية  الذهنية  الصورة  تعزيز  مع   2030

أهداف جسور وتعاون ..
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ميكرو يوتيوب الهند 

ميكرو يوتيوب باكستان 

الشبكات االجتماعية  

ندوة العالقات الدولية 

الصحافة اإلخبارية

01

02

03

04

05

منتجات 

جسور 

وتعاون
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الظهور
عدد مرات ظهور 

الفيديو بشكل عام

الوصول
عدد األشخاص الفريدين الذين 

وصل لهم الفيديو

املشاهدات
عدد املشاهدات أعىل 

من 10 ث

مشاهدات قصرية
عدداملشاهدات العابرة 

املشاهدات أعىل من 3ث وأقل من 9ث 

االنطباعات 
مؤرشات التفاعل مع الفيديو 

من إعجاب وحب ودهشة ... إلخ

التعليقات
عدد األشخاص الذين علقوا 

عىل الفيديو

املشاركات
عدد املشاركات للفيديو مع 

األصدقاء يف حسابات الجمهور 

الظهور

 28,687,515
املشاهدات

3,979,404

األداء العام 

للحملة اإلعالمية

مصطلحات مؤرشات األداء للحملة اإلعالمية
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طريقة تحديد االستهداف يف 

الشبكات االجتامعية : 

الحياة  يف  للمؤثرين  صفحات   10 أكرب  وتحليل  رصد  تم 
تحليل  ثم  والهند،  باكستان  يف  للنخبة  االجتامعية 
  socialbakers : متابعيهم  عن طريق أدوات متقدمة مثل
  A/B test talkwalker ، وبعد ذلك تم إنشاء حملة اختبار 
للتأكد من وصول املنشور للفئة املستهدفة وتفاعلهم 
فئات  تحديد  تم  االختبار  حملة  نتائج  عىل  وبناًء  معه، 

بلد. لكل  األفضل  االستهداف 

تم تحديد أكرث الصفحات 

تأثريًا عىل النخب والحياة 

االجتامعية 

تم تحليلها وتحليل 

جمهورها بواسطة أدوات 

متقدمة 

تم إنشاء حملة اختبار 

للتأكد من صحة التحليل 

تم  اعتامد صفات الفئة 

املستهدفة 
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باكستان

الهند

الظهور

 28,687,515

الوصول

18,234,626 

املشاهدات

3,979,404

مشاهدات قصرية

8,035,953

االنطباعات

 141,494

التعليقات

 701

املشاركات

 13,542

أداء ونتائج 

الحملة اإلعالمية
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 

محاكاة لسيناريو # جسور وتعاون ) الهند ( مع وجود نسخة مامثلة لفيلم  دولة باكستان

سيناريو جسور وتعاون .. 
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املؤثرالصورةالنصالزمن
خافتبالك أسود 2 ث

# جسور وتعاون 2 ث
انفوجرافك علمني لدولة السعودية والهند متداخلة 

يظهر تحتها عبارة # جسور وتعاون .. باللغة الهندية
إبهار

لقطات متنوعة للسعودية والهند10 ث

صور لقطات متنوعة: الحرم، البرتول، الربامج، االقتصاد، 

التقنية الصناعية، العال )10 من السعودية( ثم مامثلة 

لها من أفخم الصور يف الهند )10 مع موسيقى نشيد 

الهند(

موسيقى النشيد 

الوطني للسعودية 

والهند

ابهارعلمني لدولة السعودية والهند متحركفاصل2 ث

10 ث

الكثري يتحدث ويقول إن التاريخ هو من صنع جسور التعاون 

بيننا، فهناك عالقة ممتازة بني السعودية والهند، عىل 

الصعيد السيايس واالجتامعي والثقايف واالقتصادي 

والحضاري توطده الزيارات بني قيادتنا

انفوجرافك 

يوضح العالقة الناعمة بني الدولتني ويصور 

باالنفوجرافك الصعيد السيايس واالجتامعي 

والثقايف واالقتصادي والحضاري 

مؤثر اب داون

موسيقى هندية

10 ث

قد يستغرب البعض أن حقيقة التبادل التجاري بيننا قفز 

إىل أكرث من 100 مليار دوالر، وأن أبواب الجامعات مفتوحة 

للتعاون الثقايف والحضاري، وأننا نشجع السياحة بشتى 

أشكالها بني الطرفني، وندعو للسلم ونحارب اإلرهاب 

والتطرف .

انفوجرافك
مؤثر اب داون

موسيقى هندية

إبهارعلمني لدولة السعودية والهند متحرك2 ث

10 ث

نعم إن عمق العالقات القامئة بني اململكة العربية 

السعودية والهند، وحرص جميع املنظامت الحكومية 

والتجارية واملجتمعية عىل تعزيزها وتنميتها يف مختلف 

املجاالت، بالتأكيد سوف يحقق املصالح املشرتكة للشعبني 

الشقيقني، مام يجعل الجميع رشيًكا إسرتاتيجيًا للمملكة 

يف تحقيق أهداف رؤية اململكة 2030.

انفوجرافك 2030 

رسم متحرك يجسد صورة امللك سلامن بن عبد العزيز 

وويل عهده األمني األمري محمد بن سلامن 

مؤثر إبهار اب داون

موسيقى سعودية  

إبهارعلمني لدولة السعودية والهند متحركفاصل 2 ث

شعار الندوةبالك أسود 2 ث
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 
ميكرو يوتيوب الهند … 

ظهر فلم اليوتيوب قرابة  13 مليون ظهور  يف مختلف 

مناطق الهند ؛ لتعزيز دور اململكة العربية السعودية 

مع دولة الهند ضمن رؤية  2030
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ميكرويوتيوب الهند:

1. हर यात्ा के लिए एक शुरुआत और सपना होता है और इस संभावना को जानने की संभावना 
और बीच में बढ़ने के लिए हम असंभव को प्ाप्त कर सकते हैं
2. हमारे "ऐलतहालसक संबंध" ने हमें लनरंतर सद्ाव की यात्ा के लिए पे्ररत ककया है रोजमरारा की 
जजंदगी में  हमारे नेताओं और िोगों के बीच कहससा बनने की असंभवता पर काब ूपा लिया है l
जसैा कक हम एक साथ हैं, हम बेहतर लशक्ा, अथरावयवसथा और समझ। 4 बबलियन डॉिर से 
अलधक िोगों का आदान-प्दान, प्रौद्ोलगकी, बवज्ान और ऊजारा. को साझा  कर सकते हैं ll
जसैा कक हम एक साथ हैं, हम बेहतर लशक्ा, अथरावयवसथा और समझ। 4 बबलियन डॉिर से 
अलधक िोगों का आदान-प्दान, प्रौद्ोलगकी, बवज्ान और ऊजारा. को साझा  कर सकते हैं ll
.आज हमारे नेता नए अवसरों के "भागय" का और नई ज़मीन  लनमाराण करते हैंऔर जसैा कक 
हम भबवषय को देखते हैं, और हमारे ऐलतहालसक और गहरे संबंधों के कारण हमें बाधाओ ंको दरू 
करना चाकहए, चनुरौलतयों का सामना करना चाकहए,
हम अपनी 2030 llllll को बबुधिमानी से और सद्ाव और दलुनया के साथ शांलत को प्ाप्त करने 
का िक्य रखते हैं
सऊदी और भारत के सामंजसयपणूरा संबंधों की यात्ा

العدد املتحقق

لكافة املخرجات:
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األسبوع

األول

وصول 
12,985,460

مشاهدة 
2,761,633

األسبوع

الثاين

األسبوع

الثالث

األسبوع

الرابع

6 ماليني
وصول

مليونا 
مشاهدة

العدد املتحقق

مؤرشات ونتائج  

الحملة

العدد املستهدف

العدد املتحقق

لكافة املخرجات:

الظهور

19,520,219

الوصول

12,985,460

املشاهدات

2,761,633

مشاهدات قصرية

 5,230,930

االنطباعات

 50,778

التعليقات

  302

املشاركات

 3.245
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الظهور

19,520,219

املعلومات الدميوغرافية

نساء

OTHER

5

4

3

2

1

أبرز املناطق تفاعالً

رجال

س
جن

ال

24-34

35-44

45-54

55-<

مر
ع

ال

ظهور   مليون   13 قرابة   اليوتيوب  فلم  ظهر 

دور  لتعزيز  ؛  الهند  مناطق  مختلف  يف 

الهند  دولة  مع  السعودية  العربية  اململكة 

ضمن رؤية  2030

الوصول

12,985,460
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التوزيع الجغرايف 

للمناطق األكرث 

مشاهدة

شاهد  فلم اليوتيوب أكرث  من 5 ماليني شخص 

مشاهدة قصرية، واستكمله أكرث من مليوين 

الهند من األكادمييني  شخص من نخب شعب 

التعليم  وأصحاب  والصحفيني  واإلعالميني 

العايل .

املشاهدات

2,761,633

مشاهدات قصرية

 5,230,930

ت
دا

ه
شا

م
ين لل

م بيا
س

ر
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50 ألًفا  سجل الفيديو اليوتيويب أكرث من 

التفاعالت  معظم  وكانت  املشاهدين،  من 

إيجابية، وتدل عىل اإلعجاب والتأييد لزيارة 

ويل العهد محمد بن سلامن ، ودورها يف 

تعزيز االتفاقيات بني البلدين .

 302 من  أكرث  اليوتيويب  الفيديو  حصد 

يف  املستهدفة،  الفئة  من  تعليق 

معظمها تأييد للزيارة وحوار بني الجمهور  

من الفئة املستهدفة.

أعيد نرش الفيديو اليوتيويب تبنيًا وتأييًدا 

أكرث  املستهدف  الجمهور  من  للفكرة 

اللحمة  ويعزز  يؤكد  مام  مرة؛  آالف   3 من 

والتَّواُؤِم بني البلدين .

سلبيمحايدإيجايب

االنطباعات

 50,778

التعليقات

  302

املشاركات

 3,245
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جميل ورائع

سيكون هناك تقدم وسعادة وأخوة

تحيا الهند

رحلة ودية لطيفةتحيا الهند

مناذج

التعليقات
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 
ميكرو يوتيوب باكستان …  
ظهر فلم اليوتيوب قرابة ٥ ماليني ظهور  يف مختلف 

مناطق باكستان؛ لتعزيز دور اململكة العربية السعودية 

مع دولة باكستان ضمن رؤية  2030.
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ميكرويوتيوب باكستان:

اسالمی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ تعاون اور پل

اور  امکانات  اور دونوں کے درمیان سیکھنے کے  ہے،  ہوتا  آغاز  ایک نقطہء  اور  ایک خواب  کا  ہر سفر 

حوصلہ افزائی کرنے اور ہامرے گرد و پیش جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ترقی کرنے کے مواقع ہوتے 
ہیں۔

 ہامرے تاریخی تعلقات ہامری ان قیادتوں - جنہوں نے نا ممکن کو جیتی جاگتی حقیقت بنا دیا - کے 
درمیان ہم آہنگی کے ایک سفر تک ہمیں لے جاتے ہیں۔

اسی طرح بہرت تعلیم، زیادہ مستحکم معیشت، تقافتی اشرتاک اور افرادی قوت، تکنیکی وسائل، 
اور توانائی اور سائنسز کے ذریعے 20 ارب ڈالر کے تجارتی تبادلے کے حصول کے لیے اب ہم اپنے ویژن  

)vision(  میں رشاکت کروارہے ہیں۔
 آج ہامری قیادتیں ممکنہ تعاون اور نئے مواقع کے انبار لگا رہے ہیں اور جب ہم مستقبل کی تعمیر 
اپنے  ہمیں بہت سے چیلنجز اور رکاوٹوں کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا  کے خواب دیکھ رہے ہیں تو یقیناً 

مضبوط اور گہرے تعلقات کے ہتهیاروں سے۔
 دنیا بھر کے ساتھ ہم آہنگ رشاکت داری اور سالمتی کے ساتھ ویژن 2030 کو کامیابی سے ہم کنار 

کرنا ہامرا ہدف ہے۔
مملکت سعودی عرب اور اسالمی جمہوریہ پاکستان اور تعاون کے پلوں کا طویل سفر۔

العدد املتحقق

لكافة املخرجات:
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األسبوع

األول

وصول 
4,995,266

مشاهدة 
1,281,882

األسبوع

الثاين

األسبوع

الثالث

األسبوع

الرابع

4 ماليني
وصول

مليون
مشاهدة

العدد املتحقق

مؤرشات ونتائج  

الحملة

العدد املستهدف

العدد املتحقق

لكافة املخرجات:

الظهور

9,399,760

الوصول

4,995,266

املشاهدات

1,281,882

مشاهدات قصرية

2,805,023

االنطباعات

90.716

التعليقات

  399

املشاركات

 10.297
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الظهور

9,399,760

املعلومات الدميوغرافية

نساء

OTHER

ISLAMABAD

KHYBER PAKHTUNKHWA

SINDH

PUNJAB

5

4

3

2

1

أبرز املناطق تفاعالً

رجال

س
جن

ال

24-34

35-44

45-54

55-<

مر
ع

ال

ظهر فلم اليوتيوب قرابة 5 ماليني  ظهور  يف 

مختلف مناطق باكستان؛ لتعزيز دور اململكة 

ضمن  باكستان  دولة  مع  السعودية  العربية 

رؤية  2030.

الوصول

4,995,266
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التوزيع الجغرايف للمناطق 

األكرث مشاهدة

ماليني   3 من  قرابة  اليوتيوب  فلم  شاهد 

من  أكرث  واستكمله  قصرية  مشاهدة  شخص 

مليون شخص من نخب شعب يف باكستان من 

األكادمييني واإلعالميني والصحفيني وأصحاب 

التعليم العايل.

املشاهدات

1,281,882

مشاهدات قصرية

2,805,023

ت
دا

ه
شا

م
ين لل

م بيا
س

ر
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من  ألًفا   90 من  أكرث  اليوتيوب  فلم  سجل 

التفاعالت  معظم  وكانت  املشاهدين 

إيجابية، وتدل عىل اإلعجاب والتأييد لزيارة 

ويل العهد محمد بن سلامن، ودورها يف 

تعزيز االتفاقيات بني البلدين .

 302 من  أكرث  اليوتيويب  الفيديو  حصد 

يف  املستهدفة،  الفئة  من  تعليق 

معظمها تأييد للزيارة وحوار بني الجمهور  

من الفئة املستهدفة.

أعيد نرش الفيديو اليوتيويب تبنيًا وتأييًدا 

أكرث  املستهدف  الجمهور  من  للفكرة 

من 10 آالف مرة؛ مام يؤكد ويعزز اللحمة 

والتَّواُؤِم بني البلدين. 

سلبيمحايدإيجايب

االنطباعات

90,716

التعليقات

  399

املشاركات

 10,297
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مناذج

التعليقات

يف وقت قريب تحيا جمهورية باكستان 

اإلسالمية

نحن متفقني مع رؤية السعودية 2030

زعيم 34 بلد هو زعيم السعودية

ماشاء الله ألف مربوك لألصدقاءباكستان والسعودية يد واحدة
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 
الشبكات االجتامعية …  

أكرث من ٥0 بوست للشبكات االجتامعية؛ لتعزيز دور 

اململكة العربية السعودية الريادي مع دولة باكستان 

ضمن رؤية اململكة 2030 مع انطباع تجاوز املليون .
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تغريدات تويرت وصور مصنوعة:

إنتاج تغريدات تويرت وصور مصنوعة متنوعة ؛ تهدف لصناعة 
35 تغريدة صورية حول هدف الزيارة ومد جسور التعاون، ثم 
تنرش وتربط باإلعالم االجتامعي لتصل إىل آالف املشاهدات 

عرب منصة ومكتب باكستان. 
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 
ندوة العالقات الدولية …   

تنفيذ ندوة علمية بباكستان لتعزيز دور اململكة العربية 

السعودية الريادي ضمن رؤية اململكة 2030 مع ثالثة 

خرباء وأكادمييني يف إسالم أباد .
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ورشة عمل

العالقات السعودية الباكستانية:

أقام  لباكستان،  السعودي  العهد  ويل  زيارة  هامش  عىل 
يوم  بباكستان  اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة  مكتب 
األربعاء 20 / 2 / 2019 م ندوة ثقافية بعنوان: "جسور وتعاون"، 
وجذور  الباكستانية،  السعودية  العالقات  محاورها  تناولت 
التعاون بني البلدين، وفرص االستثامر من مخرجات زيارة ويل 
العهد السعودي، ورؤية 2030 السعودية وتقاطعاتها مع 

للشباب اإلسالمي. العاملية  الندوة  برامج 
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العالقات السعودية الباكستانية
پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات

2019
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 
الصحافة اإلخبارية …    

تغطيات صحفية لتعزيز دور اململكة العربية السعودية 

الريادي ضمن رؤية اململكة 2030 حول الزيارة بثالث لغات، 

ومناقشة ٥ قضايا مختلفة ووصول ملاليني املستفيدين . 
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صناعة صحفية خربية:
إنتاج صناعة صحفية )خربية وإعالمية( متنوعة ؛ تهدف لصناعة 
5 قضايا إعالمية حول هدف الزيارة ومد الجسور التعاون تصل 
املبارش  االتصال  وسائل  عرب  إعالميًا  منشوًرا   30 قرابة  إىل 

وغري املبارش. 
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

مخرجات جسور وتعاون …     التغافل : 
أسهمت املخرجات يف بناء قناعات إيجابية، وأظهرت قوة 

العالقات بني اململكة العربية السعودية وتلك الدول وفرص 

رؤية 2030، مع وصول تجاوز 1٥.000.000 خمسة عرش مليون 

وصول رقمي ، تجلت إنجازاتها مبا ييل: 
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املتغافل من أنجح الناس .
يقول معاوية :

ثلث العقل يف الفطنة وثلثاه يف التغافل.
ليس الذيك بسيد يف قومه لكن سيد قومه املتغايب

التغافل : 
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الدكتور صالح بن سليامن الوهيبي

األمني العام للندوة العاملية للشباب اإلسالمي

تأكيد إسرتاتيجي ملنظومة فاعلة.. 

السمو  التي قام بها صاحب  الخارجية اآلسيوية،  الجوالت  إن 
الدفاع-  ووزير  العهد  -ويل  سلامن  بن  محمد  األمري  املليك 
اململكة  ريادة  عىل  اإلسرتاتيجي  التأكيد  إطار  يف  تأيت 
للمستويني اإلقليمي والدويل، ومنظومة الرؤية السعودية 
ألبعاد  اإلسرتاتيجي  اململكة  فهم  وتُثبت    .2030 الطموحة 
اآلسيوي؛  والرشق  الغرب  مبحوَرْي  تربطها  التي  الرشاكات 

املتنوعة. االستثامرية  البوابات  خالل  من 
وإن كانت هذه الزيارة تحمل يف طابعها العام رؤية سياسية 
االقتصادي  املربع  يف  مبارش  بشكل  تصب  إنها  إال  حكيمة؛ 
رشاكات  تأسيس  خالل  من  اململكة؛  لصالح  االستثامري 
أثرها  تعميق  يف  تُسهم  وطيدة؛  واستثامرية  اقتصادية 

والعاملي. اإلقليمي  املشهدين  يف  ودورها 
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