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 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 
 

 فایسبوك شریك مغرب الثقافات بمناسبة الدورة 17 لمهرجان موازین- إیقاعات العالم
 

  

– موازین لمهرجان 17 الدورة بمناسبة وذلك الثقافات، مغرب مع تعاونه عن اإلعالن فایبسوك                یسر

 إیقاعات العالم، حدث ثقافي ضخم وموعد ال محید عنه لعشاق الموسیقى.

األول المهرجان موازین، إلى االنضمام فایسبوك یأمل والعالم، المغرب في اجتماعیة شبكة أول               باعتباره

العربیة الموسیقى عالم في األسماء كبار وسال الرباط في سنة كل یجمع والذي وإفریقیا، المغرب                 في

 واالفریقیة والدولیة، باإلضافة إلى أفضل الفنانین المغاربة.

والتسامح التقاسم وقیم للمهرجان الثقافي البعد یعزز موازین، مهرجان جانب إلى فایسبوك              حضور

 واالنفتاح التي یعمل على إشاعتها وهي قیم راسخة لدى الشبكة االجتماعیة.

محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت الثقافات، مغرب جمعیة تنظمه الذي الحدث هذا                یعتبر

واالحترام واالنفتاح التسامح رسالة ویحمل المملكة بها تؤمن التي للقیم یروج متمیزا ثقافیا حدثا                السادس،

 والحوار.

من الناس عموم تمكین إلى الرامیة فایسبوك استراتیجیة إطار في أیضا، تندرج، التظاهرة هذه                مواكبة

خالل من أو مباشرة اللحظات تلك نقل من یتمكنوا حتى السرور، وتقاسم الفرح من بلحظات                 االستمتاع

 العدید من الخصائص الوظیفیة مع معارفهم على موقع التواصل االجتماعي فایسبوك.

مشترك هدف تحقیق إلى ویسعیان والتقاسم، والتقارب االنفتاح قیم وموازین فایسبوك من كل               یشجع

 یتمثل في تسهیل وصول الشباب إلى عوالم الترفیه والثقافة.

  



 

                                                                        
والحفالت. السهرات من المائة في 90 إلى مجاني بدخول یونیو 22 یوم موازین فعالیات                تنطلق

لكل تتیح التي فایسبوك من المجانیة النسخة فلیكس، فایسبوك إطالق مع السنة هذه دورة                وتتزامن

 المغاربة التواصل مع أقربائهم مجانا.

للتبادل منصة الموقع ویتیح شخص، ملیون 16 المغرب في فیسبوك موقع مستخدمي عدد               یتجاوز

 الیومي تمكن مالیین المستخدمین من التقاسم والتعلیق وإبداء اإلعجاب والتفاعل مع أصدقائهم.

 

 بهذه المناسبة، صرح رئیس مغرب الثقافات قائال:

فإن ولإلشارة فیسبوك، حجم من شركاء له الراعیة الجهات قائمة تضم بأن فخور موازین                "مهرجان

بفضل عام كل ینظم الذي موازین لمهرجان عمومیة إعانة أي من تستفید ال الثقافات مغرب                 جمعیة

من تجاریة، عالقة إطار في والدولیین، الوطنیین الخواص، االقتصادیین الفاعلین من العدید              مساهمة

في موازین مهرجان إشعاع إن والشغوف. الوفي العریض، جمهوره بفضل أخرى جهة ومن               جهة،

فیسبوك الجدید وابتكاره فیسبوك بفضل أكبر أهمیة شك بال سیكتسب العالمي والموسیقي الفني               المشهد

 فلیكس التي یقدم خدمة مجانیة".

  

 بدوره، أعرب مدیر شراكات فایسبوك، المكلف بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفریقیا، عن ارتیاحه:
كنتیجة جاء الدعم هذا وأن لنا، استثنائیة مناسبة یشكل العالمي، الصیت ذي موازین، مهرجان                "دعم

 طبیعیة بالنظر إلى القیم التي نتقاسمها: قیم التقاسم والتقارب والتسامح واالحترام والحوار.

خدمة وهي المغرب، في فلیكس فایسبوك خدمة إطالق مع تتزامن التي الشراكة هذه بإبرام سعداء                 نحن

 مجانیة جدیدة ستتیح للجمیع سهولة الوصول إلى فیسبوك ودمقرطة االتصال".
  
  

 


