إفتتاح المهرجان الكوبي "فييستا هافانا" على تراس كازينو لبنان
قسم التسويق -كازينو لبنان

برعايةةةةةف رة ةةةةةياة رةلببانةةةةةف اةةةةة ةكوةةةةةاس در ةةةةةبة رة ةةةةةيار رةلةةةةةبب ةل ةةةةةو ة با ا ةةةةةار ا ةةةةة
ةةةةررّ رةطةةةةاي ن ةم ةةةة "
رةمهرجةةةةاس رةلةةةةبب ن "ااا ةةةة ا نااا ةةةةا" ”“FIESTA HAVANAع ةةةةت رة ن
ماةتوغال"بح ةةةةةبة سةةةةةيرر ددل ااوةةةةة دي ال رةمل ةةةةةاي رةابة ةةةةةبرن رنةجو ةةةةةاو اغةةةةةبر دبربةةةةةبدر
دب بماسةةةابس مةةةو رةكاةةةرد اببةةةا درةكةةةاةر برن ممث ةةةبس عةةةو رةواابةةةاّ رة ةةةاارانف اةةة ةكوةةةاس ا اةانةةةاّ اوانةةةف
عالمانف ج ماعانف د ع ا مج س درة اازيوب ةكواس.
ةاةةة ب ةةة نا مةةة ير ةةة رة ةةةبي
رةوشةةةا رةةةةبّو ن رةلةةةبب ب ريةةةف ةةة ن رةوشةةةا رةةةةبّو رة كوةةةا
اةةة رةلةةةازيوب رة ةةةان ةر رةيةةةبةن رةةةاا ا مةةةف عةةة ندّ ااهةةةا م ريةةةا ج يةةةر اببةةةا رة ةةة ت ةةة ن مةةةو جمةةة
د جةةةةبد ةةةةبر رة ةةةةاجاة
رةجةةةة ة رةلاةيكانةةةةف د ب ةةةة رةشةةةةبرّت رةرم اةةةةف رةكا ةةةةا درةمبسةةةةاات درةةةةةر
مشةةةار رةةةةت نس نةةةار رةمهرجةةةاس يجمةةةذ اةةة نةةةا رةم ريةةةا اةةة ملةةةاس دررةةة  .دشةةةلرّ خ امةةةا بإسةةة درة
رةلازيوب رة ادس رةمثمر ة ياة رةلببانف ا توظا نار رةمهرجاس.
ةةة ن ع ةةة رةةةاا رةلةةةالل ة ةةةيار رةلةةةبب ن رةةةةان رةاةةةت ا مةةةف ةةةال ااهةةةا" :نةةةا رنم ةةةاف ممانةةة جةةة نر ن هةةةا
تم نلووةةا مةةو س لةةبس ا ة ب ةة يو مي يةةاو اةة رةب ة .رتةةا .ب ة رس م كاعةة رس ة نلوهمةةا عةةريااو ا ة تاةييهمةةا.
ن
رةموظمةةةاو ةهةةةار رةحيةةة بيااةةةف ةيةةةاس مج ةةةس درة "اةةةازيوب ةكوةةةاس" ةد س خةةةبةن
ندد س شةةةلر جماةةةذ
رةةةةان مةةةو اةةة نةةةار رةمشةةةرد امةةةا شةةةلر اريةةة رة ةةةياة رةشةةةاو يبنةةةا س بةةةرردد ناريةةة يا رةاادمةةةف مةةةو
اببةةةةا ة مواسةةةةكف رام ةةةةف م هةةةةا شةةةةغيها رةلكاةةةةر ة هةةةة داةةةةب رةةةةةت مبسةةةةااااوا رةحا ةةةةريو م وةةةةا رة ا ةةةةف
إلم اعل ".
دتةةةةةابذ رة ةةةةةيار رةلةةةةةبب ن ":مو خةةةةةالل نةةةةةار رةمهرجةةةةةاس سا ةةةةة اذ جماةةةةةذ رةحا ةةةةةريو م وةةةةةا س
يش ردر بلببا درخ ببه  .س م بر .س د ارربر!".
داةةاس ة يوا ةةف رة كوا انةةف "روةةاو" رة ةة اا ةة را ةةر اةة ريةة رإلا ةةاة داةة ف وايانةةف ممانةة
عرا بم ج رةمبساات رة ربانف رةلالسالانف باة بس رةلبب  .اال دا ها ترراكا دتطيااا اكاريو.

نةة رة ةة

أجواء كوبية صاخبة لمحبي الرقص ،فن الطهي والسيجار
طةةةايانف رة ةةةك رةشةةةاو رةلببانةةةف
مةةةو  13رةةةةت  23ر يةةةررس عشةةةر ينةةةال تجمةةةذ اةةةو رة هةةة مةةةذ خ ن
"يبنةةةا س بةةةرردد ناريةةة يا"  Yhoennis Prado Herediaرةاادمةةةف خطاطةةةا ة مواسةةةكف درنجةةةبر
رةلببانف رةطاخكف ع ت ياا ار ف "باةيادر ابيو اتب" ". "Barriada Quinteto
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ططف ب ح ار ّايب رةم ك رةلبب ن عم َ ا ن ن بردن نااا ا دااس ةها
رةشاو رةلببانف م ي ن
رطرينف تح ار رة ال خالل "مهرجاس نااا ا" ا رنعبرل  2002 2001 2000د  2016رةت جا ب
تح ار رةمبري ا ن ن رةام رة جم رةااي رنع ت ة دةف اببا اا ي ااس رد برؤسا ددل دشيطاناّ
اكرى مو ربل رة اة .
نما ار ف "باةيادر ابيو اتب" " "Barriada Quintetoرة س حا ةااة رةمهرجاس اه مؤةيف
طاو واو تجمذ باو رة ررث رةلبب ن در ر ف رةمبساات رة طرينف اما ت رف بإعاد
مو خم ف عازااو دةر َ
تبزيذ شهر رن ا رةمحكببف مو ربل رة اة  .د جاة نا رةير ف رة تأةي عال  2014ا جماذ حا
رة اة مو رةااباس در ت سكا اا ار ا ب جالا ي اةاا نبةو ر رةما اا رةمل اي او ديال د ارنا مو رةك رس.
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