
The Palm, Jumeirah is on course to welcome the first of its residents in 
early 2006, according to Nakheel, developers of Dubai’s iconic island 
development. “Work is continuing briskly with more than 3,000 workers 
currently employed on the island”, said Sultan Ahmed Bin Sulayem, 
Chairman of Nakheel. “These individuals will form the core team that 
will put in place the bulk of the infrastructure for the island”. Sulayem 
continued, “Preliminary work on the infrastructure stage of the project 
has already begun and the arrival of additional workers will see the 
project continue to keep pace with the strict timetable that has been 
set”. 

The infrastructure will include amongst others items, the construction of 
local bridges; waste water collection; storm water drainage; irrigation; 
domestic water supply network; piped gas; telecommunications; 
sanitary sewage system; electrical supply; chilled water system; 
road and streets; marinas and port facilities; fire fighting system; solid 
waste collection; services access to crescent island; infrastructure 
transportation and landscape and water features. 

Nakheel, have announced the winning design for the bridge connecting 
The Palm, Jumeirah to the mainland. The 350 meter long, 25 meter 
wide bridge will provide the grand entrance to the extraordinary 
residential, tourism and leisure development. From the mainland, the 

Dubai Summer Surprises can be described as The Summer Fun Capital. In Dubai, Summer 
heralds a special time for children, it’s when Dubai Summer Surprises kicks off, bringing 
color, excitement and above all, loads of surprises to the city.

DSS was launched in the summer of June 1998 as yet another pioneering initiative 
from the Government of Dubai to boost tourism and shopping in Dubai, with the 
long-term objective of turning Dubai into a year-round tourism destination.

DSS has evolved into a yearly event which children from all over the world 
eagerly look forward to. For ten whole weeks there’s never a dull moment 
for kids, which is the main concern of DSS, since the year it was launched.

Weekly surprises unfold from June to August under different themes, with the 
involvement of different Government departments and the support of Key Sponsors and 
companies from the private sector. 

Shopping malls, under the umbrella of the Dubai Shopping Malls Group (DSMG), 
become hubs of entertainment, featuring shows and hosting key events of the 
different surprises. In Support of DSS, hotels and hotel apartments offer a variety of 
discounted packages, enabling families to have a cost-effective, fun filled holiday. 
Dubai Summer Surprises had a clear mandate to energize trade and tourism during 
the relatively lean summer months by drawing vacationing families to hotels, shopping malls, 
entertainment centers and other climate-controlled venues. 

The Palm

Atlantis, The Palm is a 50/50 venture with an affiliate of Nakheel LLC—the Dubai 
Government entity that is responsible for the development of The Palm and 
Kerzner International co. owners of Paradise Island hotel chain in the Bahamas. 

DSS was launched in the summer of June 1998 as yet another pioneering initiative 
from the Government of Dubai to boost tourism and shopping in Dubai, with the 

Weekly surprises unfold from June to August under different themes, with the 
involvement of different Government departments and the support of Key Sponsors and 

Shopping malls, under the umbrella of the Dubai Shopping Malls Group (DSMG), 
become hubs of entertainment, featuring shows and hosting key events of the 
different surprises. In Support of DSS, hotels and hotel apartments offer a variety of 
discounted packages, enabling families to have a cost-effective, fun filled holiday. 
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“Arabian Falcon Holidays and the ‘Royal Club 
at Palm Jumeirah’ would like to inform Owners 
that we shall keep you updated on 
developments on the construction of the Royal 
Club through regular communication.

To facilitate correspondence with Arabian 
Falcon Holidays, we have inserted, in this 
newsletter, a list of contacts, email addresses 
and extension numbers of our management to 
ensure smooth and efficient communication.”

Watch this space for Arabian Falcon Holidays ‘Refer-a-Friend’ program which 
gives you the opportunity to avail gifts and rewards for simply referring friends 
and family.  
Our newly appointed Marketing Manager- Mr. Bivas Mishra will be contacting 
you shortly to give details on the program and how YOU CAN RECIEVE 
REWARDS of FREE HOLIDAYS AND TRAVEL and much more!’
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Arabian Falcon Holidays

In June 2004 the Chairman of Arabian Falcon Holidays, Mr. Al Mohannad 
Sharaffuddin accompanied by sales and marketing executives Mr. Faisal 
Derar and Mr. Ghassan Dinawi visited Kuwait for a two day Sales and 
Marketing program.  A seminar was held at the Al Khourafi Hall for members 
of the Kuwait stock exchange and they also hosted a reception and dinner at 
the Radisson SAS Hotel’s Bobbian Hall. The response of invited guests and 
the media was exceptionally encouraging and it is expected that many will 
become owners at the Royal Club at Palm Jumeirah.
 
The management of Arabian Falcon Holidays encourages all its members 
to read their contracts and communicate with the Contract Department by 
telephone or email for answers to any questions 

Faisal Derar email: faisal@arabianfalcon.com
Nidal Takooz email: nidal@arabianfalcon.com
or by telephone: + 971(4) 3244775  ext.. 205

Royal Club at Palm Jumeirah

Interval International, the exchange 
organization, offers a choice to 
members of more than 2000 resorts 
and condominiums in 75 countries. 
From beach resorts to snow capped 
mountains, famous shopping places or 
perfect leisure spots, accommodation 
categories range from 3 to 5 star 
classification.  With flexibility and 
choice to suit all budgets, members 
can enjoy holidays in some of the 
most wonderful destinations in the 
world.

The Saudi Shura Council has received a study from the Economic 
Affairs Committee on Holiday Ownership with a recommendation to 
implement rules and regulations governing timeshare ownership to 
protect the owners and their investments in the Kingdom.

Interval International

The Palm

The first phase of Atlantis will include a 1,000-room hotel With annual tourist arrivals projected at 
seven million by the end of the decade, opening the project will be toward the end of 2007.

bridge will begin with ten lanes (five in each direction), but once over the 
water it will split into two bridges of five lanes each. 
The design incorporates reinforced concrete, steel space frames and 
textured finishes. The sail like space frames will be 25 meter high and 
flank the bridge on both sides. Statues of the seven ancient wonders of the 
world have also been integrated into the design, as has dynamic lighting to 
bring the bridge to life after dark.
On approximately 120 acres of land situated right at the center of the hotel 
zone on The Palm, comes one of its most attractive projects.  The first 
phase of ‘Atlantis, The Palm’ will be serviced by a monorail system and a 
six-lane road, part of which will run through a half-kilometer tunnel under 
the ocean.
“Atlantis, The Palm’ will also include a larger version of the water and 
marine theme park in Paradise Island, in the Bahamas, featuring killer 
whale and dolphin shows, making Atlantis the biggest in the G.C.C. area.  
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ميكن وصف دبي بأنها عاصمة املرح الصيفية. وذلك منذ إطالقها احلدث الرائع مفاجآت صيف دبي, 
حيث تتحول املدينة إلى عالم حافل باملرح والترفيه والتعلم لكل األطفال, لقد جنحت مفاجآت 
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حيث تتحول املدينة إلى عالم حافل باملرح والترفيه والتعلم لكل األطفال, لقد جنحت مفاجآت 

ميكن وصف دبي بأنها عاصمة املرح الصيفية. وذلك منذ إطالقها احلدث الرائع مفاجآت صيف دبي, 

صيف دبي الرائعة بال شك بنشر التألق والفرح في كافة أرجاء دبي. 

املتميزة  املبادرات  انطلقت مفاجآت صيف دبي في شهر يونيو من عام ١٩٩٨ كواحدة من 
التي تقوم بإطالقها حكومة دبي تشجيعاً للسياحة والتسوق في دبي، بهدف جعل 

املتميزة  املبادرات  انطلقت مفاجآت صيف دبي في شهر يونيو من عام ١٩٩٨ كواحدة من 
التي تقوم بإطالقها حكومة دبي تشجيعاً للسياحة والتسوق في دبي، بهدف جعل 

املتميزة  املبادرات  انطلقت مفاجآت صيف دبي في شهر يونيو من عام ١٩٩٨ كواحدة من 

العائلي في  والترفيه  للتسوق  ووجهة  العام  دبي وجهة سياحية متميزة على مدار 
التي تقوم بإطالقها حكومة دبي تشجيعاً للسياحة والتسوق في دبي، بهدف جعل 
العائلي في  والترفيه  للتسوق  ووجهة  العام  دبي وجهة سياحية متميزة على مدار 

التي تقوم بإطالقها حكومة دبي تشجيعاً للسياحة والتسوق في دبي، بهدف جعل 

املنطقة. 

أصبحت املفاجآت محط أنظار اجلميع، ألنها تقدم لألطفال والعائالت ١٠ أسابيع 
من املرح والتعلم والسعادة ضمن أجواء رائعة. 

تتكون مفاجآت صيف دبي من ١٠ مفاجآت تنطلق تباعاً وحتمل كل واحدة موضوعاً وشعاراً 
مختلفاً عن األخرى. وتشارك في املفاجآت مختلف الدوائر احلكومية, وتدعم من قبل احلكومة 
تتكون مفاجآت صيف دبي من ١٠ مفاجآت تنطلق تباعاً وحتمل كل واحدة موضوعاً وشعاراً 
مختلفاً عن األخرى. وتشارك في املفاجآت مختلف الدوائر احلكومية, وتدعم من قبل احلكومة 
تتكون مفاجآت صيف دبي من ١٠ مفاجآت تنطلق تباعاً وحتمل كل واحدة موضوعاً وشعاراً 

وشركات القطاع اخلاص. 
مختلفاً عن األخرى. وتشارك في املفاجآت مختلف الدوائر احلكومية, وتدعم من قبل احلكومة 
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تتحول مراكز التسوق والتي تنتظم فيما بينها لتكون معاً مجموعة مراكز التسوق في دبي 
وشركات القطاع اخلاص. 

تتحول مراكز التسوق والتي تنتظم فيما بينها لتكون معاً مجموعة مراكز التسوق في دبي 
وشركات القطاع اخلاص. 

ترويجية  عروضاً  الفندقية  والشقق  الفنادق  تقدم  الفعاليات كما  ومركز  اجلذب  نقطة  إلى 
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للعائالت كي يستمتعوا بإجازة عائلية رائعة.
ترويجية  عروضاً  الفندقية  والشقق  الفنادق  تقدم  الفعاليات كما  ومركز  اجلذب  نقطة  إلى 

للعائالت كي يستمتعوا بإجازة عائلية رائعة.
ترويجية  عروضاً  الفندقية  والشقق  الفنادق  تقدم  الفعاليات كما  ومركز  اجلذب  نقطة  إلى 

لتؤكد مكانة  دبي  تنظمه حكومة  الذي  الكبير  السنوي  احلدث  دبي،  تعتبر مفاجآت صيف 
للعائالت كي يستمتعوا بإجازة عائلية رائعة.

لتؤكد مكانة  دبي  تنظمه حكومة  الذي  الكبير  السنوي  احلدث  دبي،  تعتبر مفاجآت صيف 
للعائالت كي يستمتعوا بإجازة عائلية رائعة.

كافة  إليه  تتطلع  الذي  العاملي  السياحي  احلدث  وهي  متميزة.  عائلية  كوجهة  املدينة 
لتؤكد مكانة  دبي  تنظمه حكومة  الذي  الكبير  السنوي  احلدث  دبي،  تعتبر مفاجآت صيف 
كافة  إليه  تتطلع  الذي  العاملي  السياحي  احلدث  وهي  متميزة.  عائلية  كوجهة  املدينة 
لتؤكد مكانة  دبي  تنظمه حكومة  الذي  الكبير  السنوي  احلدث  دبي،  تعتبر مفاجآت صيف 

من  األطفال  لتناسب  خصيصاً  املصممة  املرحة  واألنشطة  بالفعاليات  لتستمتع  العائالت 
كافة  إليه  تتطلع  الذي  العاملي  السياحي  احلدث  وهي  متميزة.  عائلية  كوجهة  املدينة 

من  األطفال  لتناسب  خصيصاً  املصممة  املرحة  واألنشطة  بالفعاليات  لتستمتع  العائالت 
كافة  إليه  تتطلع  الذي  العاملي  السياحي  احلدث  وهي  متميزة.  عائلية  كوجهة  املدينة 

مختلف األعمار من خالل مفاجآت تقام حتت شعار " إجازة سعيدة ومفيدة لألطفال" تتمثل في 
شخصيتهم احملبوبة مدهش . 

تستقطب مفاجآت صيف دبي أعداداً كبيرة من العائالت سنوياً لالستمتاع باألنشطة والفعاليات 
املصاحبة للحدث والتي  تقام داخل  أماكن مغلقة بعيداً عن حرارة الصيف حيث متتلك دبي ٣٨ مركزاً 

جتارياً راقياً  تكون املكان األفضل الستضافة وعقد األنشطة والفعاليات املتنوعة. 
يعمل  فريق مفاجآت صيف دبي على ضمان جناح جميع  الفعاليات واألنشطة وذلك بالتعاون مع مراكز 

التسوق اتلفة وحسب اجلدول اليومي للمفاجآت. 
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تتكون مفاجآت صيف دبي من ١٠ مفاجآت تنطلق تباعاً وحتمل كل واحدة موضوعاً وشعاراً 
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تشمل املرحلة األولى من املشروع على (1000) غرفة فندقية 
تكون جاهزة للسكن في نهاية العام (2007) ومن املتوقع أن 
يصل عدد الزوار حتى نهاية العام (2010) إلى (7) ماليني زائر 

نخيل  إدارة  مجلس  رئيس  سليم  بن  سلطان  للسيد  تصريح  في 
العمل  أن  علي،  ونخلة جبل  نخلة جميرا  ببناء  تقوم  التي  الشركة 
قائم على قدم وساق حيث يقوم ثالثة أالف (٣٠٠٠) وحوالي (١٥٠) 
مهندساً من مختلف االختصاصات ميثلون (٤٢) شركة متخصصة 
في جميع ااالت من مقاوالت بناء وكهرباء واتصاالت وبنية حتتية 
الصحي  والصرف  وااري  املركزي  التكييف  ووحدات  وجسور  وطرق 
وقد  القوارب،  لبناء مرسى  البحرية  واملقاوالت  والزراعة  املاء  وأنابيب 
دبي  بني  املوصل  اجلسر  تصميم  عن  مؤخراً  النقاب  نخيل  كشفت 
وجزيرة نخلة جميرا وهو عبارة عن حتفة فنية من فنون البناء حيث 
املسلح  باألسمنت  مدعمة  الفوالذ  من  إطارات  على  اجلسر  يرتفع 
على شكل أشرعة تعلو (٢٥) متراً فوق سطح البحر تعانق السماء 
ميثل كل إطار فيها إحدى عجائب الدنيا السبع مع إضافة نظام إنارة 
جلعل اجلسر وكأنه حتفة فنية ناطقة تألقا وجماالً ليكون واحداً من 

 املشروع هو شراكة 50/50 % بني شركة نخيل وشركة
 كيرزنر أنترنشونال التي تدير فندق رويال ميراج بدبي ومتلك

 سلسلة فنادق براديس أيالندس في جزر الباهاما

المحرر
غسان دیناوي

ghassan@arabianfalcon.com 

ھاتف
+ 97143244775

الفـاكــــس
+ 97143244776

الطابق الثامن (8) بنایة عود میثاء 
(سـیتي بنك)

صندوق برید 53435 
 دبــي

 األمـارات العربي المتحدة 

البرید اإللكتروني
 info @arabianfalcon.com

الموقع اإللكتروني
    www.arabianfalcon.com

© الصقر العربي للعطالت 2004 جمیع 
حقوق الطبع والنشر محفوظة. 

ال یجوز طبع ھذه النسخة أو أي جزء 
منھا بأي شكل من األشكال إال بإذن خطي 
من صاحب حقوق الطبع والنشر بما فیھا 
جمیع الصفحات ومحتویاتھا وتصامیمھا 

والشـعارات الموجودة فیھا والتي ھـي ملكیة 
حصریة لشركة الصقر العربي للعطالت.

ھذه النشرة اإلخباریة تصدر كل ثالثة أشھر.
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السياحية  واملنتجعات  القرى  عدد  يزيد 
عن  انترناتشونال"  "انترفال  في  األعضاء 
دولة   75 على   موزعة  منتجع  ألفا   (2000)
السياحية  املناطق  أجمل  في  العالم  حول 
اختيار  حرية  األعضاء  لتمنح  الدول  تلك  في 
على  كانت  سواء  بها  يرغب  التي  الوجهة 
املغطاة  اجلبال  قمم  على  أو  البحر  شاطئ 
مراكز  قرب  اتلفة  العواصم  أو في  بالثلوج 
أفراد  لكل  املتعة  حيث  اتلفة  التسوق 
واملنتجعات  القرى  تصنيف  أن  حيث  العائلة 
واألربع  جنوم  اخلمس  مابني  يتراوح  السياحية 

وثالث جنوم.
يقوم مجلس الشورى السعودي حالياً بدراسة 
بالسعودية  الوقت  اقتسام  نظام  مشروع 
االقتصادية  الشؤون  جلنة  قّبل  من  املرفوع 
الضوابط  ولتحديد  اململكة  في  لتطبيقه 
واستثماراتهم  املتعاملني  حلماية  املناسبة 

في هذا النظام باململكة. 

خخبرخحمـخؤمتخمـخؤهخمرٌّـؤاله�ســ

قام السيد املهند شرف الدين رئيس مجلس اإلدارة يرافقه فريق تسويق ومبيعات 
إلى  تسويقية  بزيارة  ديناوي  غسـان  والسيد  ضرار  فيصل  السيد  من  مكون 
الصقر  التقى خاللها مع عمالء  يومني  ملدة   (2004-6-6) بتاريخ  الكويت  دولة 
األوراق  أقيمت بسوق  ندوة  الكويت من خالل  دولة  الكرام في  العربي للعطالت 
املالية قاعة اخلرافي عن نظام ملكية العطالت وندوة أخرى مع عشاء في فندق 
لتجعل  وفعالة  إيجابية  الزوار  استجابة  كانت  وقد  بوبيان  قاعة  راديسون ساس 

رحلته مكللة بالنجاح.

العقود  بقراءة  التكرم  الكرام  عمالئها  من  للعطالت  العربي  الصقر  إدارة  ترجو 
التي مت توقيعها مع إدارة الشركة، والتواصل مع الزمالء فيصل ضرار وطارق طقوز 
العقود عن  آية استفسارات لديهم بشأن نصوص  للرد على  العقود  في قسم 

طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.
 

faisal@arabianfalcon.com فيصل ضرار : البريد اإللكتروني
nidal@arabianfalcon.com نضال طقوز : البريد اإللكتروني

أو على هاتف رقم : 97143244775+ حتويله 205

خخبرخحمـخؤَخجلّــخلالئٌّـتـفالـل٧خــ

للعطالت"  العربي  "الصقر  شركة   تـود 
عمالئه  إعالم  جميرا"  امللكي-نخلة  "النادي  و 
آخر  عن  معهم   تواصلنا  خالل  من  الكرام 
"النادي  و  النخلة  التطورات في مشروع جزيرة 
الهدف  هذا  ولتحقيق  جميرا".  نخلة  امللكي- 
وفعالية  سهولة  أكثر  معكم  تواصلنا  وجلعل 
الئحة  الشهرية  النشرة  هذه  مع  أرفقنا  فقد 
الهاتفية  التحويلة  وأرقام  املوظفني  بأسماء 

والبريد االلكتروني. 
ترقبوا قريباً احلملة التسويقية اجلديدة للصقر العربي للعطالت وهي "برنامج 
مشاركة األصدقاء" بإتاحة الفرصة لكم للحصول على هدايا قيمة من خالل 

مشاركة أحد األصدقاء أو األقارب املقدم من طرفكم.
سوف يقوم مدير التسويق اجلديد السيد بيفاس مشره بالتواصل معكم قريباً 
لتعريفكم على احلملة الترويجية وشرح كيفية احلصول على الهدايا القيمة 

والتي تبدأ من أقامات ورحالت مجانية وهدايا أخرى غيرها.

خخبرخحمـنبخمئـخؤسرخجلألـخؤحلٍؤـ"خإل٦يخألـخإل٦إلخنبَّإلخأل"ـ

خخبرخحمـخؤَجتالـ

أروع اجلسور في العالم من خالل (١٠) مسارات (٥) منها في كل 
اجتاه حتى يصل إلى اجلزيرة يفترق بعدها إلى جسرين فوق اجلذع 

بخمس مسارات في كل اجتاه.
على مساحة تقدر بـ 490،000 متر مربع سوف يقوم بناء واحد 
الهالل  منتصف  في  ويقع  جميرا  نخلة  في  الفنادق  أجمل  من 
أيالند  باراديس  النخلة”   _ “أتالنتس  وهو  جميرا  بنخلة  احمليط 
ويتصل مع النخلة عن طريق نفق بطول نصف كيلومتر حتت مياه 
أحادي  (6) مسارات مع قطار كهربائي  اخلليج بطريق مكون من 
لعمل  وكذلك  الفندق  وإلى  من  الزوار  لنقل  مونوريل)   ) السكة 
اجلوالت السياحية في حديقة األلعاب املائية والترفيهية البحرية 
السباحة  وبرك  املثيرة  والدالفني  احليتان  عروض  في  املتمثلة 
والزالجات املائية املبتكرة حيث أنها ستكون األكبر على مستوى 

املشروع هو شراكة ٥٠/٥٠ ٪ بني شركة نخيل وشركة كيرزنر أنترنشونال التي تدير فندق رويال ميراج بدبي املنطقة والتي من املتوقع أن تستقبل أالف الزوار يومياً 
ومتلك سلسلة فنادق براديس أيالندس في جزر الباهاما 
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