مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تدشن "ملتقى المدينة" عبر إقامة فعالية
"اكتشف"
ستقدم الفعالية محاكاة ألنشطة الملتقى التي ستتوفر على مدار العام

الرياض ،المملكة العربية السعودية؛  XXيونيو 2022م:

أعلنت مؤسسسسة محمد بس سسلماس كمسس ك عس موعد تدشسيس كملتقى المدينةك عبر تنظيم فعالية كاكتشس"ك في مقر الملتقى دال
حرم مسدينسة األمير محمسد بس سسسسسسلمساس يير الربحيسة يوم يسد األربعسا المواف  22يونيو  ،2022حيس سسسسسسيمدس الحسد لمحسة
وصورة ملتصرة لال أربعة أيام لما يمكس أس يكوس عليه كملتقى المدينةك.
ويأتي تدشسيس ملتقى المدينة المنصسة التي سست مل الميتميس بقطاعات الريادة ،ولدمة الم تمل ،والقيادة ،والميارات ،والمشساريل
واألفكسار اببتكساريسة في مكساس واحسد يتيح للمشسسسسساركيس فرصسسسسسة طرح أفكسارمم وتطوير عالاساتيم كسأولى لطوات المسدينسة يير
الربحية في احتضاس مبادرات مؤسسة مس المو ية للشباب.
فيما سستأل فعالية كاكتشس"ك الحضسور على مدى أربعة أيام في رحلة تتضسمس  4أاسسام تتكوس مس منصسة حوار التي يشسار فييا
نلبة مس أبرز األسسسسسما والقيادات الشسسسسابة المليمة ،لى انب المعرض ال م يضسسسسم م موعة مس أ نحة العرض للمنظمات
الشسبابية يير الربحية ،والشسركا والشسركات الشسبابية والمسسامميس في عملية تمكيس الشسباب ،ضسافة لى القسسم الدال كور
العم ك وال م يقدم م موعة مس الور التأسسسسيسسسسية واةرشسسسادية الملتصسسسة بتطوير الميارات وأسسسسر القيادة ،وأليرا تقدم
كاكتش"ك فعاليات مصاحبة تتضمس أنشطة تفاعلية متنوعة.
كما سسستقام ال لسسسات الحوارية التي تقدميا نلبة مس األسسسما والقيادات الشسسابة بمعد أربل لسسسات يومية على مدى أربعة أيام
وبم موع  13لسسسة حوارية ،يأتي اليوم األو فييا بعنواس الشسسباب والريادة ،فيما يناا اليوم الداني موضسسوع الشسسباب في
القطاع يير الربحي ،و تأتي لسسات اليوم الدال للتعم في مفاميم الميارات والقيادة الشسبابية ،أما لسسات اليوم األلير سستركز
على موضوعات المحتوى اةبداعي.
وفي حيس تأتي فعالية كاكتشسس"ك تدشسسينا لملتقى المدينة ،فلس الملتقى سسسيكوس منصسسة متاحة على مدار العام ترسسسم افاا الشسسباب
وتسسسسلط الضسسسو على أمم الم ابت المميزة و ات المسسسستقب الواعد عبر  4مناط أسسسساسسسسية ،منيا منصسسسة حوار عناس التي
سستسستضسي" بودكاسست كعناسك ال م سسينطل لال حف تدشسيس الملتقى بأولى حلقاته التي سستقدم رؤى ونصساحح واسستراتي يات
مس لبرا في م ابت متعددة بأسلوب مرس.

ال دير بال كر أس مؤسسسسة محمد بس سسلماس كمسس ك تأسسسست من أكدر مس  10سسنوات بيد" األل بأيدم الشسباب وتبني اببتكار
وتش يعيم على اةبداع ،والعم على ابستدامة والنمو للمساممة في بنا العق البشرم ،مس لال دراحه بعدة برامج ومشاريل
متنوعة في أمم الم ابت الشسبابية .واد أدى ل لى لل عدة ت ارب ولبرات مميزة ووصسو اللدمات المقدمة للشسباب لى
مراح متطورة تتواف مل التطلعات وتغطي ابحتياج المعرفي والسسسسلوكي ،ولحضسسسور الفعالية يمكنكم التسسسس ي عبر الرابط
التاليhttps://events.malga.com/event/the-experience-by-the-city-hub?lang=ar :

