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شهر السعادة
لقد انتهى شهر رمضان المبارك وترك خلفه مزيج من 

المشاعر تمّيزت بروح العطاء والكرم بين جميع المتواجدين 
في »ماركت الواجهة البحرية« من البائعين والزوار. 

وسادت اجواء من اإليجابية والسعادة والقيم اإلنسانية 
طوال الشهر الفضيل، حيث انتهى تنظيم موائد اإلفطار 

بقدوم احتفاالت عيد الفطر السعيد. 

وفي ظل االرتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خالل فصل 
الصيف، نحرص في »ماركت الواجهة البحرية« على خلق 
فرص متنوعة للتغلب على درجات الحرارة العالية وقضاء 
وقتًا ممتعًا. دعونا نزودكم بأفضل الطرق وأكثرها فّعالية 

لالستمتاع بالتسوق خالل هذا الموسم.

نتمنى لكم قراءة سعيدة!
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زيارة الطاهي اللبناني جو برزا إلى »ماركت 
الواجهة البحرية«

قام الشيف اللبناني الشهير جو برزا بالتعاون مع العالمة التجارية 
اإليطالية »بانزاني« خالل شهر رمضان المبارك بتقديم برنامج 

تلفزيوني تحت عنوان »إفطار مع الشيف  جو برزا«.  وتّم تصوير 
الشيف برزا أثناء تجوله في منافذ بيع الماركت لشراء مختلف المنتجات 

والمأكوالت الستخدامها في برنامجه.  

شركة ديب للمأكوالت البحرية بنك دبي اإلسالمي  محالت المأكوالت الهندية

الفعاليات الحالية 
»ماركت الواجهة البحرية« يحتفل بعيده األول

لقد افُتتحت أبواب »ماركت الواجهة البحرية« في شهر يونيو 
الماضي، حيث استطعنا بفضل جهودكم المتمّيزة من تحقيق نجاحًا 
كبيرًا من خالل توفير تجربة تسوق فريدة. ومع افتتاح ما بين 4 إلى 
8 منافذ تجارية جديدة شهريا، فإننا أصبحنا مركزًا مهمًا لـ 790 متجرًا 
وكشكًا ومحال تضم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بما 

في ذلك األسماك المجففة والطازجة والفواكه والخضروات واللحوم 
والدواجن والطعام المجفف والتوابل وغيرها. ويعتبر »ماركت الواجهة 
البحرية« اليوم وجهة متألقة تشمل العديد من الفعاليات االستثنائية 
مثل احتفال الصيد األضخم، ومهرجانات الطعام واحتفاالت العيد مما 

أتاح الفرصة لجميع الزوار من مختلف األعمار والجنسيات االستمتاع 
وقضاء وقتًا ممّيزًا.

تسهيل الخدمات المصرفية مع افتتاح فرع جديد 
لـ »بنك دبي اإلسالمي«

تّم افتتاح فرع جديد لـ«بنك دبي اإلسالمي« في »ماركت الواجهة 
البحرية«، بهدف تسهيل مختلف  الخدمات المصرفية للبائعين 

والعمالء على حد سواء. وسيوفر الفرع الجديد الكثير من الخدمات 
النوعية كإجراء مجموعة واسعة من المعامالت التي تشمل خدمات 

الصراف اآللي لإليداع والسحب النقدي، باإلضافة إلى فتح الحسابات 
الجارية واالدخار وحسابات اإليداع االستثماري، فضاًل عن خدمات 

تمويل المرابحة.

ما هو جديدنا؟
باإلضافة إلى مجموعة متنوعة غنية بالتمور والتوابل ومخازن الفواكه والخضروات ، استقبل ماركت 

الواجهة البحرية 3 منافذ جديدة في يونيو ، بدءا من الخدمات المصرفية إلى المنتجات الغذائية األخرى.

: وهنا المتاجر التي تم افتتاحها حديثًاً
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مسابقة الثريا
يمكنك الفوز بجوائز قّيمة من خالل المشاركة في مسابقة الثريا التي 

سيتم تنظيمها قريبًا في »ماركت الواجهة البحرية«. هذه فرصتك 
لتصبح مشهورًا، ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك« و«إنستغرام« و«تويتر«. 

مــــا الجــــديـــد

احتفاالت العيد 
 

أسعدنا كثيرًا أن ننظم موائد اإلفطار طيلة شهر رمضان المبارك 
لعّمالنا وموظفينا والعائالت والزوار، حيث احتفل معنا الجميع بعيد 

الفطر وشاركوا في مختلف النشاطات والفعاليات، التي شملت 
االستماع إلى عازف العود، وتناول مشروبات التمر الهندي، ورسم 

الحناء والتلوين على وجوه األطفال، وعروض فنية لرقصة »العيالة«، 
ورقص »الدبكة«، وتقديم عروض ترفيهية من قبل المهرجين والعديد 

t.من العروض البهلوانية، باإلضافة إلى الطبول وباعة البالون

في«ماركــت  الجــدار  علــى  الرســم  مســابقة 
البحريــة«  الواجهــة 

سيطلق »ماركت الواجهة البحرية« قريبًا مسابقة الرسم على الجدران 
بهدف استقطاب الفنانين المبدعين من جميع أنحاء دولة اإلمارات 

ودهم مواهبهم وتنميتها. ويعتبر الحدث منصة ممّيزة للفنانين لتعزيز 
الثقافة والتراث المحلي. وسيتم استعراض أفضل 10 أعمال فنية 
في معرض فني سيتم فيه اختيار الفائزين لعرض أعمالهم الفنية 

على لوحة تستعرض أعمالهم في »ماركت الواجهة البحرية«.

مأدبة عشاء على شرف تجار السمك البلجيكين
زار وفد تجار السمك البلجيكين »ماركت الواجهة البحرية« بهدف بحث 

سبل طرح منتجات بلجيكية ضمن »ماركت الواجهة البحرية« مما 
سيتيح خيارات أوسع للزوار الختيار مجموعة واسعة من المنتجات ذات 
الجودة العالية. وفي إطار تقوية عالقات التعاون بين المجتمع التجاري 

البلجيكي و«ماركت الواجهة البحرية« تّم تنظيم مأدبة عشاء في 
24 يونيو الماضي من قبل الدائرة االقتصادية البلجيكية -«فالندرز 

لالستثمار والتجارة« و«فالم فالندرز«-مجلس التسويق الزراعي، 
حيث تمّكنت شركات األسماك البلجيكية من التعرف على كيفية دمج 

وتسويق منتجاتها في »ماركت الواجهة البحرية«.
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التبريد في فصل الصيف بطرق طبيعية
يعتبر فصل الصيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة حارًا 
نوعًا ما، لكن مع بذل القليل من الجهد يمكنكم التغلب على 

ذلك عبر إتباع خطوات فعالة. ما هي استعداداتكم لفصل 
الصيف لترطيب الجسم ومقاومة الجفاف؟ قمنا باختيار 

أفضل الفواكه والخضروات المناسبة في فصل الصيف 
والتي تجعلكم أكثر انتعاشًا في هذا الموسم الحار:

الليمون: : بفضل توفر هذه الفاكهة الحمضية في 	 
جميع المواسم، هناك مجموعة واسعة من الخلطات 

الطبيعية التي يمكن إعدادها من فاكهة الليمون. 
فعلى سبيل المثال تتنوع الخلطات بين الليمون 

بالزنجبيل والليمون بالنعناع والليمون والكيوي، فهي 
كلها تعزز نظام المناعة وتساعد على تجنب السكتات 

الدماغية والجفاف. ويعتبر الليمون من الفواكه الغنية  
بفيتامين )سي( الذي يساعد في الحفاظ على بشرة 

صحية ونضرة  فضاًل عن مساهمتها في مكافحة 
بعض األمراض مثل التهاب الحلق، وعسر الهضم، 

واإلمساك، وارتفاع ضغط الدم.
البطيخ: يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه اللذيذة 	 

والطازجة التي تتمّيز بعصيرها المنعش وحالوتها 
المعتدلة مما يجعلها وجبة خفيفة ومثالية لالنتعاش 
والهرب من حرارة الصيف. وتتنوع أنواع البطيخ بين 

شمام كوز العسل، والشمام األصفر والبطيخ األحمر، 
وتتمّيز هذه الفواكه باحتوائها على ما يزيد عن %90 

من المياه.  
الخيار: يعّد الخيار من أشهر الخضروات المرطبة في 	 

العالم، والذي يتوفر على نطاق واسع في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة  سواء عبر زراعته أو استيراده 
من الخارج. ويستخدم الخيار في السلطات ويمكن 
مزجه مع الزبادي وتقديمه كطبق خفيف ومنعش، 

كما يمكن أيضا استخدامه مع فواكه موسمية أخرى 
إلعداد العصائر.  

الكرفس: : يحتوي الكرفس على 95% من الماء وهو 	 
العنصر الغذائي األساسي للتغلب على يوم صيفي 

حار. ويحتوي الكرفس على الصوديوم والحديد 
والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور 

والزنك. ويمكن تناول الكرفس الطازج  أو إعداده  
كعصير منعش، وبالتالي مزجه مع  فواكه أخرى  مثل 

البطيخ. إن فوائد الكرفس كثيرة وال يمكن التوقف 
عند تعدادها، وتشمل بعض هذه الفوائد األلياف 

والمعادن والفيتامينات الضرورية الجسم.
ماء جوز الهند: يعتبر ماء جوز الهند أحدث اتجاه 	 

عالمي، حيث يتجه الناس في فصل الصيف لشراء 
هذا النوع من الفواكه. وتعّد هذه الفاكهة االستوائية 

من المصادر األساسية لترطيب الجسم، ولها 
خصائص مضادة لألكسدة، وبالتالي مفيدة للكلى. 

ويوفر ماء جوز الهند العديد من الفوائد االخرى 
كاإللكتروليت الضروري للجسم. ولالستفادة القصوى 

من فاكهة جوز الهند، يجب شربها طازجة. وتتوفر 
فاكهة جوز الهند بكميات كبيرة في كل من سريالنكا 

والهند وتايالند وغيرها، ويتم بيعها على نطاق واسع 
في سوق الفواكه والخضروات في »ماركت الواجهة 

البحرية«. 
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An Abundance of 
Joy  
The Holy Month of Ramadan has come and gone in 
a way that has left the Waterfront Market filled with 
generosity and abundance as vendors and visitors 
alike experienced the spirit of giving and sharing. 
The positive vibes and values were felt all around 
the Waterfront Market throughout the month where 

special Iftar events led to Eid-Al-Fitr celebrations. 

With Dubai heating up during the summer, we at 
the Waterfront Market are busy lining up cool ways 
to have fun and beat the scorching heat. Allow us 
to provide you with the most effective ways to 
enjoy shopping during this season. Relax and be 
entertained. 

Read on!

June, 2018
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Islamic Banking Made Easy

Dubai Islamic Bank (DIB) opened its branch at Waterfront 
Market, making banking more accessible to both vendors 
and customers. The branch will allow clients to conduct 
a wide range of transactions including ATM withdrawals, 
deposits, and open accounts for current, savings and 
investment deposit accounts, as well as Murabaha 
financing.

 Spotted @ Waterfront Market: Chef Joe Barza

The famous Lebanese chef and TV personality Joe Barza 
has partnered with Panzani during Ramadan for a program 
called ‘Iftar with Chef Joe Barza’. Chef Baraza made an 
appearance to the Waterfront Market where his visit was 
marked by shopping and on-site shooting for his program.

Waterfront Market celebrates 1 year birthday

The Waterfront Market opened its doors a year ago this 
month, thanks to all of you we started on a high note’ 
for birthday section. With new stores opening monthly, 
the Waterfront Market is home to 790 retailers, shops 
and stalls comprising a variety of products and services 
including dried & live fish, fruits & vegetables, meat & 
poultry, dry goods, spices and much more. Waterfront has 
established itself as a lifestyle destination with a diversity 
of events such as the Biggest Fish Catch, Food Fests, and 
Eid celebrations allowing people from all walks of life, ages 
and nationalities to find their piece of joy at the Market.

The Deep Seafood Company   Dubai Islamic Bank New India Food stuff

What’s New
In addition to the rich variety of dates, spices, fruit and vegetables stores, the Waterfront 

Market welcomed 3 new outlets in June, ranging from banking services to other food 
products.

Here is a sneak peak of these outlets: 

What’s Happening
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Belgian Trade Dinner

The Waterfront Market welcomes a Belgian fish trader 
delegation who explored ways to introduce Belgian 
products to the market and expand our customers’ 
options and give them the opportunity to choose from 
an extensive variety of assured quality products. This 
collaboration between the Belgian trade community and 
the Waterfront Market took place over a dinner on June 
24th and was organized by the Economic Department 
of Belgium – Flanders Investment & Trade and VLAM 
- Flanders’ Agricultural Marketing Board. This eventful 
meeting allowed Belgian fish companies to have an insight 
of how they could integrate their supplies and products at 
the Waterfront Market.

Celebrating Eid

The Waterfront Market had the pleasure of sharing its 
blessings with its workers through the daily Iftar held 
within the Waterfront Market amongst families, customers 
and visitors. Everyone joined us in the celebrations of Eid 
Al-Fitr through various activities. These included listening 
to an Oud player, consuming ‘tamar hindi’ drinks, having 
henna art tattoo and kids’ face painted, ‘Al-Ayyala’ art 
performances and ‘dabke’ folk dancing, and watching the 
festive parade of jugglers, stilt walkers, drummers and 
balloon vendors.

The Chandelier Competition  

Win exciting prizes by joining the most memorable 
Chandelier Competition taking place soon at the 
Waterfront Market. This is your opportunity to be famous, 
so stay tuned and follow our Facebook, Instagram and 
Twitter social media pages for more details.

What’s Up 
Waterfront Market Murals Competition

The walls at the Waterfront Market are set to welcome the 
creativity and ingenuity of up and coming artists who will 
participate at the Waterfront Market Murals Competition. 
The event is an open platform for the artists across the 
UAE aimed at promoting the local culture and heritage. 
An art gallery will showcase the top 10 shortlisted works 
where winners will be selected to display their artwork on 
a permanent canvas in a selected wall space at the market. 
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The summers can be overwhelming in the UAE, but with 
a little effort, you too can remain cool and refreshed 
when the heat hits. How summer-ready are you? When 
it comes to hydrating the body, nothing beats freshness. 
That’s why we lined up the best fruits and vegetables 
this summer to make the season that much fresher: 

• Lemon. They say when life gives you lemon, make 
a lemonade. Thanks to the versatility of this all 
season citrus fruit, there are a wide variety of 
concoctions that can be made from lemons. 
There’s lemon-ginger, lemon-mint, and lemon-
kiwi to name a few, all of these combinations give 
a strong boost to your immune system to help 
you avoid heat strokes and dehydration. Lemons 
are rich in vitamin C and are great in keeping the 
skin supple. They are a good remedy for throat 
infection, indigestion, constipation, and high blood 
pressure.

• Melons. Summer melons are some of the 
most refreshing and delicious fruits bursting 
with juiciness and mild sweetness that makes 
them the perfect snack for refreshment. From 
the honeydews, muskmelons, cantaloupes to 
watermelons, whatever the variation may be, the 
water content of these fruits are above 90 per 
cent.

• Cucumber. One of the most famous hydrating 
vegetables in the world, cucumbers are widely 
available in the UAE, both from local and imported 
sources. Cucumbers are crunchy and can be used 
in salads and can be blended with yogurt to make 
an appetizing and cooling dish accompaniment. 
Cucumbers can also be turned into a smoothie to 
go with other seasonal fruits.

• Celery. The stems of celery stalk hold 95% water 
content and are the essential nutrients to assist a 
sweltering summer’s day. Celery contains sodium, 
iron, potassium, magnesium, calcium, phosphorus, 
and zinc. Celery can be eaten raw or juiced and can 
be mixed with other fruits such as watermelon. The 
benefits of celery are too numerous to name, some 
include much needed fiber, minerals and vitamins.

• Coconut Water. Coconut water is the latest global 
trend, in case you had not noticed lately how 
this tropical giant nut is a guaranteed source of 
hydration, has antioxidant properties, and benefits 
the kidney. It provides electrolytes to the body as 
well as acts as a diuretic. For maximum benefit 
from this superfood, drink it freshly from the 
coconut itself. A wide range of coconut varieties 
from Sri Lanka, India, Thailand and beyond are 
widely available in the fruit & vegetable market at 
the Waterfront Market.

Cooling Down - Naturally
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