
 
 

 فایسبوك یجدد مشاركته في مهرجان موازین ایقاعات العالم
 في نسخته 18

 
هذا لمرافقة موازین، مهرجان من عشر الثامنة النسخة في الثقافات مغرب رفقة التوالي على الثاني للعام فایسبوك                   یشارك

 الحدث الثقافي الكبیر الذي یجمع كل عام مالیین العاشقین للموسیقى.

 

الثقافات مغرب جمعیة طرف من وینظم السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة بالرعایة الثقافي الحدث هذا                  ویحظى

 ویعزز قیم المملكة ویحمل رسالة التسامح واالنفتاح واالحترام والحوار.

 

أول موازین، مهرجان في العالم، وفي المغرب في األولى االجتماعیة الشبكة فایسبوك، مع تجدیدها تم التي المشاركة                   وتأتي

والتسامح الوصول وإمكانیة والمشاركة الثقافة تشجیع مثل: للطرفین المشتركة القیم لتعزز إفریقیا، وفي المغرب في                 مهرجان

  واالنفتاح.

 

مساحة توفیر إلى تهدف التي االجتماعیة الشبكة میزات لتعزیز فرصة الكبیر الحدث هذا خالل فایسبوك حضور                  ویعتبر

 لمشاركة مالیین مستخدمي اإلنترنت الذین ینقلون لحظات حیة من الفرح والتجمع مع مجتمعاتهم.

 

إلى الشباب وصول تسهیل هو مشترك هدف ولهم والمشاركة والتقارب االنفتاح موازین ومهرجان فایسبوك موقع                 ویشجع

 الترفیه والثقافة.

 

والدولیة، واإلفریقیة والعربیة المغربیة لألغنیة الكبیرة األسماء یونیو، 21 من اعتباًرا العام هذا أخرى، مرة موازین                  ویجمع

 حیث سیوفر المهرجان إمكانیة الدخول المجاني إلى 90٪ من العروض والحفالت الموسیقیة.

 

 وسیتمكن أكثر من 16 ملیون مغربي، عبر فایسبوك، من التبادل والنشر والتعلیق ومشاركة مشاعرهم الخاصة مع مجتمعهم.

 

 وبهذه المناسبة صرح السید عبد السالم أحیزون رئیس مغرب الثقافات:

 

سعداء ونحن الدولي وإشعاعه المهرجان أهمیة تعزز ثقة عالمة هو التوالي على الثانیة للسنة موازین مع فایسبوك تواجد                    "أن

 بحضوره مرة أخرى بین الرعاة.

 

العدید مساهمة بفضل فهذا الغناء عالم في كبیرة أسماء لرؤیة األشخاص لمالیین الفرصة إتاحة في موازین مهرجان استمر                    وإذا

والوفي العاشق جمهوره بفضل وكذلك الدولي أو الوطني الصعید على سواء الخاص القطاع من االقتصادیین الفاعلین                  من

 ونحن فخورون بأن یكون متواجدا كل عام في ساحات المهرجان في الرباط وسال."

 

الشراكة هذه تجدید في رغبته عن إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة عن المسؤول فایسبوك في الشراكات مدیر                   وأعرب

 الناجحة حیث قال:

أجل من الثقافات، مغرب مع شراكته تجدید فایسبوك موقع یرید السابقة، النسخة حققته الذي الهائل النجاح وبعد الثانیة                    "للمرة

والتسامح والتقارب المشاركة مثل: االجتماعیة شبكتنا تقوي التي القیم من العدید فیه نتشارك الذي موازین لمهرجان                  الترویج

 واالحترام.

جمیع بمشاركة العدیدة میزاته خالل من یسمح والذي فایسبوك لتطویر لنا استثنائیة فرصة الحدث هذا مثل مواكبة                   وتعد

 اللحظات القویة مع المجتمع بإضفاء الطابع الدیمقراطي على االتصال للجمیع."


