
من مكعب ملیون 7 بــ تقدر النخلة جزیرة لبناء المستخدمة المواد أن تعلم ھل -
وسـماكة مترین بعلو مرات ثالث األرض حول سور لبناء یكفي مما البناء مواد

. ســـــطح القمر على من مرئیة یجعلھا مما ! متر ! نصـف

للمیاه صد حاجز یمثل والذي النخلة جزیرة یطوق الذي الھالل تعلم أن ھل -
من الرملیة الشواطئ لحمایة وكذلك أمتار أربعة بعلو الموج ارتفاع تحمل یمكنھ

االنحـسـار.

العالم في الغطس معالم ابرز إحدى تكون سوف النخلة جزیرة أن تعلم ھل -
اطالنتس مثل العالمیة مناطق الغوص تمثل أشھر مجسمات إغراق سیتم حیث
سیتم وغیرھا،كما األحمر والبحر االسترالي المرجاني والحید المفقودة والمدینة
من طبقة علیھا تتشكل حتى القدیمة والســفن المحطمة الطائرات بعض إغراق
خالبة طبـیعة وتـشــكل البحریة الحیاة  نمو على  لتـسـاعد البحریة القشریات
المفقود وھو عن الكــنز البحــث لمبـاریات تمھــیدا الخـلیــج وذلــك تحـت میـاه

یجده. كل یوم لمن عن (1) كیلوجرام من الذھب عبــارة

لتكون شجرة تزرع علیھا لــ 12,000 ستكون موطنا أن نخلة جمیرا تعلم ھل -
. الســكن في الجزیرة اســــتخدام عنـاء مع بدایة واحة

تنفیذه في العمالقة الشركات من العدید واشتراك المشروع لضخامة نظرا
المشروع تأجیل افتتاح تقرر قد فإنھ ، التشطیب وحسن جودة البناء على وللحفاظ

. 2006 یونیو حتى شھر والسكان أمام الزوار ( النخلة (جزیرة

. . . العزیز. عمیلنا
جزیرة عن والمعلومات المستجدات بأخر معكم التواصل دوام على للعطالت العربي  الصقر إدارة من حـرصـًا
نعرض والتي اإلخباریة، نشراتنا باكورة یدیكم بین نضع أن یسرنا فإنھ الملكي“ ”النادي وأخبار جمیرا، – النخلة
وضعت لقد النخــلة) (جـزیرة الحــلم المشروع  عن المستجدات وآخر النادي  عن المھمة المعلومات بعض فیھا
مھمًا رافدًا وتعلیقاتكم ستكون بمالحظاتكم لھا إثرائكم فإن لذا األعضـاء مع التواصل وھو مھم لسبب النشرة ھذه

. النشرة ھذه خالل ترغبون بمتابعتھا من كافة المعلومات التي لتطویرھا لتتضمن
. ورضاكم استحسانكم ینال أن صغیرًا وبسیطًا والذي بدأ البسیط الجھد ھذا یكون أن نرجو
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إن الموقع الممیز لشقة النادي الملكي في جزیرة النخلة جمیرا 
یجعلھا واحدة من ابرز المواقع السكنیة في العالم والدلیل على 
المعالم  من  المزید  إضافة   في  تحصل  التي  التطورات  ذلك 
سوق   وھو  الممیز  الموقع  ھذا  في  المالك  لراحة  التجاریة 
النخیل ویدعى بالمیل الذھبي والذي یقع على مساحة 60,000 
من  ومطاعم  تجاریا  محال   220 لـ  موطنا  لتكون  مربع  متر 

خخبرخحمـ,خؤَخجلّــخلالئٌّح

خخبرخحمـ,خؤَخجلّــخلالئٌّح

خخبرخحمـنبخمئـخؤسرخجلألـخؤحلٍؤـخإل٦يخألـخإل٦إلخنبَّإلخألـ
نود إعالم أعضاء النادي الملكي الممیزین الذین حصلوا على عضویة منظمة التبادل الدولیة انھ یمكنھم اآلن وفي أي وقت أن یقوموا بالتبادل إلى 

80 دولة حول العالم 1500 منتجع الختیار العطلة الممیزة التي یستحقھا أعضاء النادي وعائالتھم وانھ یمكنھم استبدال أسابیعھم عالمیا في أي فترة 
یرغبون وذلك بعد سداد رسوم الصیانة والتبادل المتفق علیھا قبل فترة معقولة من السفر.

السادة الكرام أعضاء النادي الملكي الرجاء إعالمنا بأي تغیر أو تعدیل قد حصل على عنوانكم حتى یتسنى لنا خدمتكم بشكل أفضل وإرسالھ إلى فاكس رقم 0097143244776
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