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أغسطس: شهر 
االحتفاالت

تزامنــًا مــع احتفــاالت الدولــة بعيــد األضحــى المبــارك، تميــز 
بأجوائــه  البحريــة  الواجهــة  ماركــت  فــي  أغســطس  شــهر 
االحتفاليــة الســاحرة، عــّج ســوق اللحوم بالمتســوقين لشــراء 
مــا طــاب لهــم مــن أجــل االحتفــال مــع العائــات واألصدقــاء 
بهــذه المناســبة الســعيدة. وشــهد ماركــت الواجهــة البحريــة 
حــدث بــارز أيضــًا هــذا الشــهر وهــو إطــاق مســابقة اللوحــة 
دولــة  فــي  الحاصــل  بالتقــدم  تحتفــي  التــي  الجداريــة 
اإلمــارات وتعكــس رؤيــة المشــهد الفنــي الناشــئ فــي 
ــة  ــراث والثقاف ــن الت ــا بي ــارات، إذ تمــزج م ــة اإلم ــي ودول دب

ــة.   مــع لمســة مــن الحداث
واصل القراءة!
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احتفاالت عيد األضحى الُمبارك

قــام “ماركــت الواجهــة البحريــة” بتنظيــم الكثيــر مــن 
الفعاليــات الترفيهيــة واألنشــطة الرائعــة، باإلضافــة 
إلــى العديــد مــن المفاجــآت التــي تجمــع بيــن المــرح 
واأللعــاب والجوائــز القيمــة األخــرى وذلــك فــي الفترة 
بيــن 21 إلــى 24 أغســطس. وتــم اســتقطاب عــدد 
كبيــر مــن الــزوار وســط أجــواء عائليــة مليئــة بالمــرح 
ــد  ــول عي ــة، لإلحتفــال بحل والمتعــة والطاقــة اإليجابي
األضحــى المبــارك. كمــا تضمنــت الفعاليــات عــروض 
والرســم  الحنــاء  ورســم  وألعــاب ســحرية  بهلوانيــة 
علــى الوجــوه واألنشــطة الحرفيــة والفنيــة والرســوم 

ــة بمشــاركة األطفــال. الزخرفي

 جاليري لعشاق الفن و الجمال

يســتضيف “ماركــت الواجهــة البحريــة” معــرض فنــي 
الجداريــة،  اللوحــة  تصميــم  مســابقة  هامــش  علــى 
والــذى سيســاهم فــى إبــراز األعمــال الفنية والتشــكيلية 
للفنانيــن المشــاركين فــي المســابقة المفتوحــة لجميــع 
الفنانيــن فــي كافــة أنحــاء دولــة اإلمــارات. وسيســتعرض 
المعــرض الفنــي أفضــل 10 أعمــال فنيــة مرشــحة وذلــك 
علــى  الــذي ســيحصل  فقــط  واحــد  فائــز  اختيــار  قبــل 
ــت  ــم فــي مارك ــي بشــكل دائ ــه الفن فرصــة عــرض عمل

ــة. الواجهــة البحري

اهال بالفنانين

أطلــق “ماركــت الواجهــة البحريــة” مســابقة لتصميــم 
لوحــة جداريــة ومســابقة رســم يــوم 12 أغســطس بهدف 
والتحــول  العريــق  اإلماراتــي  الحضــاري  التــراث  إبــراز 
اإلمــارات.  دولــة  تشــهده  التــي  الكبيــر  االقتصــادي 
ــت الواجهــة  ــي المســابقة فــي إطــار ســعي “مارك وتأت
البحريــة” إلطــاق عــدٍد مــن مــن المبــادرات المبتكــرة 
والنوعيــة التــي تســتهدف المجتمــع المحلــي، فــي ظــل 
المجتمــع، باإلضافــة  الــذي يشــهده  المســتمر  التغيــر 
إلــى تعزيــز القــدرات الفنيــة واإلبداعيــة ودور الفــن فــي 

الدولــة.

مــــا الجــــديـــد
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زيارة الشيف

قــام الشــيف ليفانــت كاراهــان مــن فنــدق بولمــان، أبــراج 
بحيــرات جميــرا، بزيــارة إلــى ماركــت الواجهــة البحريــة، 
المختلفــة،  باألقســام  الشــديد  اعجابــه  أبــدى  حيــث 
وخاصــة مجموعــة المنتجــات الطازجــة وتجربــة التســوق. 
وكان الشــيف ســعيدًا بإضافــة ســوق األغذيــة الطازجــة 

الحديــث إلــى قائمــة األماكــن المفضلــة لديــه.  

الفعاليات الحالية 

استكمال عملية تجديد المدخل الرئيسي

تــم االنتهــاء مــن تجديــد المدخــل الرئيســي لماركــت الواجهــة البحريــة، حيــث بــات مفتوحــًا اآلن لتوفيــر وصــول 
ســهل للــزوار والمتســوقين إلــى العديــد مــن األقســام الرئيســية. وبذلــك اصبــح المدخــل الرئيســي النقطــة األكثــر 
اســتراتيجية للجميــع، إذ ال تبعــد مواقــف حافــات هيئــة الطــرق والمواصــات وســيارات األجــرة ســوى أمتــارًا قليلــة 

عنــه. 
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 خلطات الفواكه المعدة
منزليًا لبشرة مشرقة

من المعروف أن الفواكه غنية بالفيتامينات ومضادات 
األكسدة التي تعتبر ضرورية لصحة الجسم والحفاظ على 

بشرة صافية ومشرقة. ويعمل قناع الفواكه للعناية بالبشرة 
على تنشيط بشرتكم بفضل جودتها الطبيعية، كما يساعد 
على التخلص من المنتجات المليئة بالكيماويات والتي قد 

تسبب ضررًا دائمًا للبشرة، كما أن رائحة خلطات الفواكه بعد 
أن يتم وضعها على الوجه تشعركم بالراحة وتخفف من إجهاد 

البشرة. ويعتبر فصل الصيف الوقت المثالي لاستمتاع 
بجلسات العناية بالبشرة باستخدام خلطات الفواكه الطبيعية 
التي توفر نتائج رائعة، لذا، حضرنا لكم بعض هذه الخلطات 

التي يمكن استخدامها من قبل الرجال والسيدات على 
السواء. 

   

خلطة الموز )للبشرة الجافة(: يمنح الموز أصحاب البشرة 	 
الجافة فوائد كبيرة بفضل قدرته على تخفيف الجفاف 

بفضل احتوائه على خصائص مغذية. ويمكن مزج الموز 
مع الحليب لصناعة عجينة سميكة قبل أن يضاف إليها 
بضع القطرات من العسل ونصف ملعقة صغيرة من 

مسحوق الكاولين. يتم وضع هذا المزيج على الوجه بعد 
تنظيفه ومن ثم يتم غسل الوجه للحصول على بشرة 
ناعمة، حيث ستدهشون من الفرق في نسيج البشرة 

في حال واصلتم استخدام هذه الخلطة.   

خلطة الفراولة )للبشرة المركبة(: يمكن ألصحاب 	 
البشرة المركبة االستفادة من فوائد هذه الخلطة الغنية 
بمضادات األكسدة والمعدة لبشرة الوجه من خال مزج 

عجينة الفراولة مع القليل من أوراق النعناع، ومن ثم 
إضافة مسحوق الكاولين وبعض القطرات من العسل 
وخلطها مع بعض وتركها جانبًا لبضع دقائق، ثم توضع 

طبقة رقيقة من هذه الخلطة على الوجه، حيث ستعمل 
الفراولة على تضييق نسيج بشرة الوجه وجعلها أكثر 

إشراقُا، فيما يضيف النعناع لمسة من النضارة! 
 

خلطة جوز الهند )للبشرة الحساسة(: تعرف مياه جوز 	 
الهند بقدرتها على تلطيف البشرة الحساسة. قم 

بمزج ملعقة واحدة من مياه جوز الهند مع ملعقتين 
من مسحوق الكاالمين ومقدار أونصة واحدة من جل 

الصبار، ثم ضع هذا المزيج على الوجه بعد تنظيفه 
واتركه لمدة تترواح من 5 إلى 7 دقائق، ومن ثم قم 
بغسل الوجه وأعد الكرة كل يوم للحصول على نتائج 

أسرع.   

فوائد التفاح )للبشرة العادية(: للتفاح فوائد عديدة، 	 
سواء على الصحة أو البشرة، واليوم سنتحدث عن 

فائدة التفاح ما إذا استخدم كقناع للبشرة. فإذا كنت 
ترغب بإضافة توهج ورونق استثنائي لبشرتك، ما عليك 

سوى اتباع الخطوات البسيطة التالية التي ستجعل 
بشرتك أكثر نعومة وتوازنا. إبدأ أواًل بطحن تفاحة 

طازجة وأضف إليها الحليب الطازج، ومن ثم القليل من 
مسحوق الحليب وطين فولر األرض. وبعد إضافة تلك 

المكونات  قم بخفق الخليط حتى يصبح كثيفًا بعض 
الشيء، ثم ضعه على بشرتك لمدة 15 دقيقة، قبل 

شطفه بالماء. 

خلطة المانغو والزبادي: فلننسى طعم المانغو 	 
الشهي ورائحته الذكية، ولنتخطى الفوائد التقليدية 

للزبادي، ولنتحدث قليًا عن دور هذا الخليط الفريد في 
تنقية البشرة وتغذيتها، حيث تستطيع ومن خال مزج 

ملعقة صغيرة من الزبادي مع ملعقتين من لب المانغو 
المهروس جيدًا، ستحصل على تقشير طبيعي %100 

لبشرتك يزيل خايا الجلد الميتة، وجرعة من الفيتامين 
سي الذي سيعمل بدوره على تغذية البشرة ونمو 

خايا جديدة.

األفوكادو والعسل.. سر النضارة والتألق: إن مزيج 	 
األفوكادو والعسل قد يقوم بتغيير بشرتك بالكامل، 

فيحولها إلى بشرة رطبة وناعمة ومفعمة بالنضارة 
والشباب. ويمنحك هذا القناع بخطواته السهلة التي 
تقتصر على نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، 

مع نصف قطعة أفوكادو وملعقتين من العسل، بشرة 
مشدودة وشابة. يمزج الخليط ويوضع على الوجه 

النظيف، ويترك لمدة ال تقول عن 15 دقيقة قبل أن 
يزال بالماء. 

العنب عاج حب الشباب السحري: خبر سار إلى كل 	 
الذين يعانون من مشكلة َحب الشباب والبثور، أصبح 

بإمكانهم التخلص من هذه المشكلة من خال عاج 
بسيط يعتمد على عصر القليل من العنب الطازج 
ووضعه على الوجه مباشرة لمدة 15 دقيقة، مما 
سيخفف من التهاب الوجه ويكافح البكتيريا التي 

تتسبب بحب الشباب.  

 	


