Lagoona Mall drums up Garangao Festivities
In association with the Childhood Cultural Center
عربي

Doha, 27 July 2013: Lagoona Mall, Qatar’s most sophisticated and stylish shopping
haven, and in association with the Children’s Cultural Center, have celebrated the
traditional Garangao night by welcoming children and their parents to enjoy the
celebration.
The festive atmosphere was amplified with the loud cheers and singing of Garangao
songs by the children, dressed in traditional and colourful Garangao costumes.
Children also enjoyed lots of activities at Lagoona Mall as they walked collecting goody
bags filled with nuts and candies as well as symbolic gifts prepared by the Childhood
Cultural Center.
Mr. Eamon Kelly, General Manager of Lagoona Mall said: “The Holy month of Ramadan
is a joyous time for all, and our Garangao celebration allows us to spread happiness
among the youngest members of the Qatari community. By participating in this
traditional celebration, we aim to reach as many people as possible, while perpetuating
our message of generosity, openness, and the importance of associating with a vibrant
local community.”

It is said to have its roots in the pearl-diving tradition of the region. During the
traditional Arab festival of Garangao joyous groups of children visit homes in their
neighbourhood, singing songs to receive and share goodies like nuts, chocolates and
candies.
In today’s increasingly fast-paced multicultural society, traditions and folklore have
become increasingly meaningful for children and the community, and Lagoona Mall
reserves the heritage and tradition of Qatar, as well as spread the joy amongst the
children.
Lagoona Mall is also set to drum up Eid celebrations with a festival filled with music, fun
and entertainment.

الجونا مول يحتفل بليلة القرنقعوه في أجواء عائلية رائعة
بالتعاون مع المركز الثقافي للطفولة

الدوحة ،قطر 27 ،يوليو  :2013احتفل "الجونا مول" ،أفخم وجهات التسوق الراقية فيي قرير ،بليلية
القرنقعوه في أجواء عائلية مميزة استقبل خاللها األرفال وأهاليهم ،في احتفاالت رائعة أقيمت بالتعياو
ميي" "المر ييز اليقييافي للرفوليية" وتميييزت أجيواء األمسييية بهميوات األرفييال وهييم يهنييو أنا ييي القرنقعييوه

التقلي ية ،مرت ي األزياء التقلي ية الملونة المستوحاة م المناسبة

ما تمت" األرفال بالع ي م األن رة المسلية في "الجونا ميول" ،حييت تجوليوا وهيو يجمعيو حقائي

الهي ايا التييي ملئييت بالم سيرات والحلويييات والهي ايا الرمزييية التييي حييرر علييث اعي ا ها "المر ييز اليقييافي
للرفولة"
فييي هييلا السييياق قييال ايمييو

يلييي ،م ي ير عييام "الجونييا مييول"م "يميييل ييهر رم ييا المبييار مناسييبة

اسيتينائية يحتفييي بهيا األرفييال وال بييار عليث حي سيواء ،و يا مي

واعييي سيرورنا أ تسيياهم احتفاالتنييا

بليليية القرنقعييوه فييي ن يير أجيواء البهجيية والفييري بييي المييهار فييي قريير ومي خييالل الم ييار ة فييي هييله
االحتفالية التقلي ية العريقة ،فإننا نهمل أ نعزز تواملنا وتفاعلنيا مي" أ بير يريحة مم نية مي النيا ،

ونعمييل فييي الوقييت لاتييل علييث تسييلير ال ييوء علييث قيييم ال ييرم والمحبيية والتي خي التييي تتجسي فييي ال ييهر

الف يل"

تقييام احتفيياالت القرنقعييوه ليليية منتميين ييهر رم ييا المبييار  ،وتخييتر بهييا منرقيية الخليييع العربييي،
وقرر علث وجل الخمور ،ويقال به جلورها تعو اليث تقاليي ميي الل لي فيي المنرقية حييت يا

األرفال يقومو في ليلة القرنقعيوه بزييارة منيازل الحيي وهيم ين ي و األنا يي ليحميلوا عليث الم سيرات
وال و والتل والحلويات ،ويتقاسمونها فيما بينهم

وفي ظل التهيرات المتسارعة التي ي ه ها المجتم" بيقافاتل المتع ة في المرحلة الراهنية ،تيز ا أهميية
االحتفييال بالتقاليي والعييا ات الترايييية األميييلة بالنسييبة للمجتميي" القرييرم ويحييرر "الجونييا مييول" ائمييا

علي مواملة احياء هلا الترات ال عبي القررم في جو م المري والبهجة يستمت" بل األرفال

ويحيرر ائميا مجمي" الجونيا ميول عليي تنظييم الع يي مي األن يرة والفعالييات الخامية بمناسيبة عيي

الفريير أي ي ا ،ا خييال البهجيية والسييرور علييي قلييو األرفييال م ي خييالل باقيية متنوعيية م ي األن ييرة

المميزة

