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Follow us on:

Facebook: www.facebook.com/NassGroup

Twitter: @nassgroup

LinkedIn: www.linkedin.com/company/

nass-the-group-nass-corporation-bahrain

Chairman’s 
Message

Get In Touch
Please e-mail or write to us with your views. All NASS 
employees are kindly urged to participate in further improving 
NassTalks by sending their valued suggestions, views, ideas, 
proposals, articles, or news on their personal achievements, 
company activities or social events. Any contribution to the 
NASS photographic and film archive will also be gratefully 
accepted, please contact the Public Relation Department on 
pr@nasslogistics.com/1745 6191 so we can safely archive 
any old Nass Group’s film or images.

What’s Inside...
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Chairman’s 
Message

NassTalks

What’s Inside...
NASS Group and Corporation’s 
Official Newsletter

On behalf of the Board of Directors, I would like to extend my best 
wishes to H.M. King Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King; H.R.H. 
Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister and H.R.H. 
Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Deputy 
Supreme Commander of the Kingdom of Bahrain, for their tireless 
dedication to the economic future and prosperity of the Kingdom of 
Bahrain.

My thanks are also due to the Bahraini Ministries, Supervisory 
Bodies and Regulatory Authorities, for their continued constructive 
cooperation and guidance.

I also express my sincere appreciation to our shareholders for their 
confidence and support; to our clients for their loyalty and trust; to 
our business partners for their advice and encouragement; and to 
our management and staff for their professionalism and dedication.

May Almighty God grant us all sustained success and prosperity.

Enjoy the issue and see nassgroup.com for the latest news.

Abdulla Ahmed Nass
Chairman

Welcome to the first issue of NassTalks, it is my pleasure to 
present our first quarterly newsletter to you as Chairman of the 
Group.

There are challenging, changing times wherever you’re working and 
with such complexity comes risk, uncertainty and the odd setback, 
but also excitement and expectation. At NASS Group and NASS 
Corporation we believe it’s better to be bold and ambitious than 
wonder what might have been. 

In this issue, you will see it’s time to look ahead but also reflect on 
what has – and who have – got us to where we are. The qualities of 
our people – their combined knowledge and skills – are celebrated 
throughout NassTalks. 

Our talent for engineering excellence has delivered a few 
memorable projects last year; furthermore, news and contributions 
from employees in this issue underline the fact that we are 
genuinely becoming a best-in-class business. This should give us 
all the more reason to be proud, reflect on what we stand for, and 
be determined to deliver on our collective potential. 
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Nass Participate at the Third IRF Mideast Conference

Nass Corporation won an award at a major unity festival, Bahrain Love, held 
on 12th February celebrating the eleventh anniversary of the National Action 
Charter Referendum and the constitution’s tenth anniversary. The event, 
organised by the Municipalities and Urban Planning Affairs Ministry, was held 
under the patronage of Supreme Youth and Sports Council president and 

Bahrain Olympic Committee chairman Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. 
Shaikh Nasser honoured the top three participants for the best vehicle 
decoration, where the Finance Ministry won first position followed by Nass 
Corporation and the Southern Municipality. 

Going Green ... 
At The Bahrain 
International 
Garden Show 
The Bahrain International Garden Show 
is now an annual event and once again 
Nass Landscapes and Artland Interiors 
showcased a variety of products and 
services relating to gardening and 
landscaping. For the eighth year running, 
the Bahrain International Garden Show 
took place from 15th to 18th January 
at the Bahrain International Convention 
and Exhibition Centre, held under the 
patronage of His Majesty King Hamad Bin patronage of His Majesty King Hamad Bin 
Isa Al Khalifa and with the support of Her 
Royal Highness Princess Sabeeka Bint 
Ibrahim Al Khalifa.

Find out what Nass have been up to with 
some snippets of all the latest news …

NASSTALKS Latest News

Nass Participate
At Important 
Conference
Nass Contracting Co. WLL and Nass 
Asphalt participated at the third IRF 
conference as Platinum sponsors.The IRF’s 
signature, largest and most comprehensive 
event in the Middle East was held on 
9th to 11th January and promoted the 
development and dissemination of 
relevant global innovative solutions and 
best practices needed to meet Bahrain’s 
infrastructure and safety needs. Sameer 
Nass, Managing Director of the Nass 
Corporation, said the conference provided 
an opportunity to network with contractors 
and consultants and discuss developments.

Feel The Love
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GPIC Nass 
Landscapes Award
Nass Landscapes have won the GPIC 
SHE Week Award for Best Non-

Technical Contractor, due to the 
company’s Landscapes division 

management and hard work 
from employees.

New Safety Passport For Nass 
Contracting
Nass Contracting has 
been recognised as 
an Approved Centre 
to deliver the ECITB 
International Health and 
Safety Passport courses 
with immediate effect. The 
scheme is to ensure that 
all site personnel have 
reached a recognised 
level of Health and Safety 
knowledge to enable 
them to work on site 
more safely. Successful 
candidates will be issued 
with a photographic 
passport transferable 
worldwide. Nass 
Contracting being the 
ECITB Approved Center 
in Bahrain, will deliver the 
courses initially throughout 
Nass Group companies 
and their subcontractors.

A Useful Insight!
Bahrain University students visited Nass Mechanical’s workshop and fabrication facilities in Hidd to get an insight into the manufacturing industry. It was the 
first of a series of trips as part of the Tamkeen campaign ‘Discover Life At Work’ to promote careers in the logistics, manufacturing and tourism sectors. 

Students with Nass officials

Freehold Property, A Better 
Or Bitter Experience?!
Freehold home owners in Bahrain were urged to form a Home 
Owner Association (HOA) so that they can take control of common 
areas in their buildings and avoid exploitation. Body Corporate 
Services Bahrain Founder and Director Malik Helweh said, “Some 
developers have no intention of handing over buildings to HOAs 
even after the initial three year service agreement. According to 
the agreement, the developers should legally assist owners in 
forming their own independent HOA while managing their buildings. 
However, these developers manage buildings unethically and at 
times illegally for financial gains.” As a result of the new legislation 
passed by the Bahraini Government, all Freehold Owners are 
empowered to manage all commercial contracts, power bills, 
insurances, public liability and the up-keep of various building 
facilities such as lifts, pools, gyms, car park etc by appointing an 
independent manager hired by HOA. “Owners need to be aware of 
how their assets are managed, as buying a property is usually the 
biggest single investment made in a lifetime,” Mr Helweh said.
“Unfortunately in Bahrain, many developers hinder the formation 
of HOAs which eventually affect the benefits that Freehold Owners 
are entitled to,” he added. “If HOAs are not formed, the building’s 
insurance will remain in the name of the developers. Some of them 
may keep using some of the common areas for personal use and 
some may ‘rent’ part of the common areas for retail or commercial 
outlets and pocket the income.” he concluded. 

Malik Helweh, founder and 
director of BCS Bahrain

Latest News NASSTALKS

Philip Mathew, 
Nass Landscapes 
Maintenance and 
Special Projects 
Manager with the GPIC 
Award for Best Non- 
Technical Contractor
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NASSTALKS Latest News

The delivery of the new Series B generation Case Motograder

Students Full Of Knowledge
Students from the Applied Science University (ASU), Juffair have been 
given an insight into Business Operations and Administrative Functions 
at the Nass Food Division. A tour was conducted to familiarise students 
with organisational structures and administrative units of companies and 
helped Business Administration students to enhance their knowledge, 
and consequently link theory with practice. 

Sales Covered by the Nass 
Commercial Team 

NASS Commercial, a division of Nass 
Corporation B.S.C. completed the delivery of a 
shipment of the new Series B generation Case 
Motograder to Bahrain. A special ceremony 
was held at Nass Commercial’s Service Centre 

on February 29th and the CASE Grader 885B 
was delivered to the clients, Managing Directors 
of Globalco Company WLL, Waheed Ebrahim 
and Samad Assiri, in the presence of General 
Manager of Nass Commercial Bashar Nass. A 

Nass Commercial’s Heavy Equipment Delivery New HangCha Electric Forklift with a five-tonne 
capacity was also delivered to the Royal Press 
recently by Nass Commercial. The main feature 
of the CPD50J-C2 model five-tonne electric 
forklift unit is the rotating paper roll clamp which 
is one of many attachments available from 
the forklift manufacturer, Zhejiang HangCha 
Engineering Machinery Company Ltd. This unit 
also features a high capacity storage battery 
and fast response to operating commands. The 
Company also introduced diesel engine driven 
tower lights for the P500 project - 15 units are 
currently in use at Sakhir. Another Backhoe 
Loader Model 695ST has also been introduced 
for the first time in the Bahrain market and 
the model 580T has sold two units and has 
another two in stock. Nass Commercial, the 
trading division of Nass Corporation BSC, is 
located in Ma’ameer and is the sole distributor of 
construction equipment brands including CASE, 
Schwing, Stetter, Kaeser, and HangCha forklifts. 
They also offer an After-Sales Service and 
Support Facility and have a complete spare parts 
division in Sitra.

Students take a tour of 
the Nass facilities

The new branding to 
be introduced on all of 
the NASS Fleet

HangCha Forklifts
10 Ton Diesel sold to Al Sharif 

Freight Services
5 Ton Diesel sold to 

Sardar Transport
3 Ton Diesel 

sold to Nass 
Scafform

3 Ton 
Diesel 

reserved for BRC 
Weldmesh

Kaeser Compressors 
Customer: Nass 

Contracting.
Project: ASRY 
infrastructure. 

Product: KAESER air 
compressor station.
Value: 863390/- Euro.
Customer: MCSC
Product: KAESER Mobilair 
compressors, 18 nos

Value: 346000/- Euro.
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Khalifa Park NASSTALKS

The six million dinar Prince Khalifa Park, one 
of Bahrain’s biggest, has opened in Hidd.

The six million dinar Prince 
Khalifa Park, one of Bahrain’s 
biggest, has opened in Hidd.
The new public park has an 
impressive array of facilities 
and amenities and was 
officially inaugurated by 
His Royal Highness Prime 
Minister Prince Khalifa bin 
Salman Al Khalifa in the 
presence of Municipalities 
and Urban Planning Affairs 
Minister Dr Juma’a Al Ka’abi 
and other senior government 
officials.

The company behind the success of the 
project is Nass Contracting, a subsidiary of Nass 
Corporation, who used eight other Nass Group 
companies for the project completion. With over 
40 years of experience in major construction 
projects, Nass Contracting have a steadfast 
reputation for quality service, and the Prince 
Khalifa Park is a solid sign of this as is the fact 
that the company completed the project one 
month ahead of schedule.

Construction work on the 80,000 square 
metre park began in October last year and HRH 
the Premier said the park is aimed at boosting 
urbanisation and providing recreational facilities 
for families.

“We are determined to enhance the 
Kingdom’s infrastructure for the interests of the 
citizens,” he said, reiterating the government’s 
strong resolve to set up more service and leisure 
projects across the country to boost tourism and 
sustainable development efforts.

The construction work for the park includes 
the centerpiece which is the observation tower, 
shopping arcade, restaurant, food court, café, 
Jet Ski station, substation and the marina with 
fuelling facility. 

Nass Landscapes beautified the park by 
planting a huge variety of trees  and Nass 
Electrical Contracting Company was behind the 
entire lighting and electrical elements within the 
park. 

Nass International Trading installed the rare 
outdoor observation elevator that features a 
highly impressive panoramic view of the beach 
and is fully 
equipped with 
air conditioning. 
Safety elements 
are also 
included such 
as a backup 
battery to 
ensure an 
uninterrupted 
power supply. 
The design of 
the observation 
elevator was 
created to 
improve energy 
saving and offer 
comfortable 
riding to its 
users. Nass International Trading also provided 
the dumbwaiter which is installed within the 
restaurant and provides a method to carry 
objects or food items from the kitchen floor to the 
service floor.

Artland Interior, a division of Nass Group, 
attended to all 
external and internal 
timberwork and joinery 
and Nass Asphalt 
supplied the asphalting 
materials. 

HRH Premier 
said that the steady 
growth of development 
projects testifies the 
government’s desire to 
enhance co-operation 
with municipal councils 
for establishing more 
projects that meet the 

expectations of the citizens and residents.
“Parks and gardens will increase green 

areas in the Kingdom which is in line with the 
government’s strategic plan aiming to consolidate 
urban development, taking advantage of the 
available ecological and natural resources,” he 
said.

“The park will boost the ongoing efforts to 
develop and 
modernise 
Muharraq 
Governorate 
and improve 
the quality 
of services 
provided to 
tourists.”

Nass 
Corporation 
Vice 
Chairman 
Sameer Nass 
said that he 
was proud 
that the 
company has 
the expertise 

to complete the project. 
“We are happy we have been able to finish 

the project in time. This is a great addition to the 
facilities in Bahrain.” 

Boosting 
Urbanisation!

“The park is part of 
a major project to 
beautify the country 
and expand recreational 
facilities for families.”

Prince Khalifa Park launch day
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Allied Car Rental, the 
Bahraini franchise of 
National Car Rental has 
relocated offices from 
Manama to Ma’ameer. 
The office and service 
centre is now working 
from their new premises.
Allied Car Rental became a franchise 
in 2002 and the company has grown 
substantially since, standing alongside 
the best car rental companies in Bahrain. 
The company continues to set a high 
service standard and fleet quality in the 
industry and provides a range of products 
and services that offer great choice and 
flexibility, excellent value for money and 
total convenience.

National is a global car rental company, 
represented locally by The NASS Group 
and the rental fleet currently consists of 
a mix of economy, compact, standard, 
intermediate, MPV, SUV, pick-up, minibus 
and luxury categories to satisfy almost 
every need in car hiring. They also have 
a fleet of buses and coaches offering 
transportation to groups visiting Bahrain 
and sightseeing tours.

Meet The Fleet And 
Chauffeurs
The limousine service is accessible 24 hours a 
day and consists of a fleet with a choice of fine 
luxury, MPV and standard cars. Professional 
chauffeurs are well trained in dealing with 
international guests and corporate clients 
offering the right level of service, and are 
familiar with the topography of Bahrain and 
Saudi Arabia so that the clients are not late for 
important meetings or flights. 

Strength And Expertise
National in Bahrain is run by a professional team 
with suitable experience in their related field to 
provide the best rental experience to clients.
The company has operated in major star hotels in 
Bahrain and have handled ground transportation 
to major events in Bahrain like the Formula One 
Grand Prix, Bahrain International Air Show and 
equestrian events. They have also offered their 
services to clubs, hotels, event management 
companies and international service providers.

Chauffeurs

Benefits To Customers
State-of-the-art IT systems are in place to 
manage business which provides accurate 
information about availability, service schedules 
and insurance. It ensures that clients are offered 
well-maintained cars and provides accurate 
business information to corporate clients. 

The operations and service sector also offers a 
24-hour breakdown service and pick-up/delivery 
service to clients who cannot make it to one of 
the branches. 

Around The Clock 
Counter
The 24/7 rental counter can be found at the 
Bahrain International Airport, where customers 
can pick up and drop off cars at any time, guided 
by experienced staff who help  clients and offer 
the best rental experience.

Moving On 
… National Car Rental 
Relocates To New Premises!
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Moving On 
… National Car Rental 
Relocates To New Premises!

Where It All Began …

A Blast From The Past!

Abdulla 
Ahmed 
Nass has 
expressed 
leadership 
qualities and 
has had an 
appetite for 
hard work 
from a young 
age. This 
lead him 

to establish the strong and respected industrial 
conglomerate and construction powerhouse, that 
is the Nass Group.

Fawzi Nass 
joined the 
company in 
1995 and is 
responsible 
for Nass 
Electricals 
and Nass 
Asphalt as 

well as the waste disposal and cleaning division, 
and is now looking for more specialised projects 
to add to the company’s portfolio.

Deputy 
Chairman 
and 
Managing 
Director 
Sameer 
Nass has 
worked at 
the company 

from an early age and has inherited his father’s 
appetite for hard work, guiding and developing 
the business for the past several years to 
where it is today. 

Sami Nass 
is a member 
of the 
Board and 
responsible 
for several 
companies 
within the 
organisation. 
He believes 
that one of 
the group’s 

key strengths is that all members of the family 
have by choice, remained close to the company 
and its core activities. 

The youngest son 
is closely involved 
in purchasing and 
procurement and 
developing consolidated 
procurement procedures 
across the entire group. 
Ahmed Nass is also 
spearheading a new 
approach across all 
the various divisions for 
purchasing and delivery. 

Finance 
Director 
Adel Nass 
explains that 
he always 
wanted 
to take 
charge of 
the group’s 

financial affairs and likes to think outside the box 
in terms of visualising the future and meeting 
challenges that any industrial conglomerate 
must face.

Ghazi Nass 
is the Chief 
Executive 
of Nass 
Contractors. 
His 
background 
is in 
structural 
and 
foundation 
engineering 

and he has been involved with the Bahrain World 
Trade Centre and the Shaikh Khalifa super-port 
in Bahrain. 

At the Nass site 
during the 1960’s

Abdulla Nass and 
others signing a 
million dollar contract

The signing 
of the ESAB 
Agency, with 
Sameer Nass 
and Milan 
Kapoor

Mr Nass 
with the 
late Amir

The signing 
of the agency 
agreement with 
Hydroturf to 
market TORO, 
FLOWTRONEX 
and Club Car 
products in 
Bahrain and 
Kuwait

The handing over of twelve 
machines takes place at the 
ESAB diesel engine driven 
welding power unit, to Nasser 
Abd Mohammed

Over the years The Nass Group has been 
making a significant contribution to the 
development of Bahrain’s commercial and 
industrial infrastructure, undertaking a range 
of projects in key sectors of the economy.

Abdulla Ahmed Nass Sami Nass Ghazi Nass

Ahmed  Nass

Sameer Nass Adel Nass Fawzi  Nass
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Staff 
Shout 
About!

Employee Of The Month: Ali Ismail
Nass Procurement and Logistics has named Ali Ismail as the employee of the 
month. General Manager David McKay presented an award and certificate of 
appreciation to Mr Ali for his hard work and dedication at a special ceremony 
held at the Logistics office.

New Appointment: 
Masroor Saeed Malik

Result Of Staff Contest For 
The Best Newsletter Name

General Manager of 
Nass Procurement 
and Logistics David 
McKay announced 
the winning entry for 
the Newsletter Name. 
Winner K. Gopinathan, 
Sr. Quantity Surveyor of 
Nass Contracting came 
up with the winning 
name ‘NassTalks’. 
David also thanked 
everyone who entered 
the NASS newsletter 
name contest. “We 
had a great response 
and judging was very 
difficult”. he said.

Mr Bashar Nass, who stepped forward into the position as Chief 
Executive Officer of Nass Procurement and Logistics aims to boost 
the company’s image.  “Although I have been in my new position 
for only a short time, I believe we can create a better presence, we 
can do more business in the Gulf region, and we can achieve a high 
level of performance in the industries we serve,” Bashar Nass said 
in an interview.

Bashar has been involved with the Nass Group since 2008; he is 
also spearheading the activities of the Media and PR Office, apart 
from his other roles as General Manager of Nass Commercial, Allied 
Car Rental, Nass International Trading and Abrasive Technology 
Industries.

“Naturally, it is both an honor and a challenge to be provided with 
the opportunity to lead the NASS Procurement and Logistics,” 
says Mr Nass. “As I look at the growth over the decades since 
our inception, I am extremely proud of what we have achieved, 
and even more excited about our outlook for an equally promising 
future. We have successfully transitioned from a local Contractor in 
the start-up to become a respected firm, garnering business from 
across the gulf, while earning our clients’ trust along the way.”

Mr Bashar Nass is a graduate in Construction Management from 
the University of Westminster. 

“As we accelerate our growth, we will also raise the level of 
interaction with our customers to set a standard of service that will 
help us build lasting relationships with all NASS customers.

He concluded by saying that Mr Abdulla Ahmed Nass, is the 
greatest influence in his business and personal life.

Newly appointed General 
Manager of Sarens Nass Middle 
East Masroor Saeed Malik, has 
achieved a post graduate degree 
from St Stephens College, Delhi 
University, India and has 30 years 
of extensive experience working 
with worldwide leaders in the 
Heavy Lift and Logistics industry. 
He has brought technical, 
operational and marketing 
specialisations to the division. 

New CEO 
Aims to Boost 
NASS Image
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Official TED App for 
Android Released
TED announced the release of its official TED 
app on the Android platform. Developed with 
the aid of Sony, the app allows users to browse 
and watch the full library of over 1,100 TEDTalks 
videos. Users will be able to easily browse and 
bookmark their favourite videos for later viewing.

Classical Music 
‘Improves Surgery’
Surgeons believe playing music could 

benefit patients so much that they 
recover sooner from their operations. In 
a study, 96 patients undergoing minor 
surgery were randomly assigned 
either music or silence. All were 
awake during their procedures and 
the half who were played music to, 

reported lower anxiety levels and 
lower breathing rates than the others. 

 
Hard Drive Data Recovery 
Using Freeware Programs
If you have deleted files from the recycle bin but then realised you needed 
them, do not save anything to that drive, as the hard drive does not actually them, do not save anything to that drive, as the hard drive does not actually 
erase data or partitions. When you erase a file from the operating system, 
it is just marked on the drive as deleted. When your system needs to store 
more data on that drive, it will consider files on the drive marked ‘deleted’ as 
being free space, and will copy over it. If that happens, it can cause many 
problems. The best thing to do in a data loss situation is to make sure no 
more data is written to that drive. The best option is to transfer your hard 
drive to another computer because it will prevent the drive from being over-
written, potentially allowing 
you to retrieve files from the 
disk just by using Windows 
Explorer to look through file 
structures. There are several 
programs such as Ontrack 
Easy Recovery, Winternals 
Disk Commander, Active 
Partition Recovery and Active 
Uneraser that will boot your 
system straight into DOS, 
then perform file recovery.

TOTALLYTECH

Health Bites

Five Safety Tips on Avoiding 
Stress and Injury
Working on site is a lot like being a superhero. Every day, you have to 
bear heavy loads and get to use ultra cool equipment and tools at the 
same time. Riding in cranes allows you to be so high in the sky that 
you almost feel like flying but if you’re not careful, you are likely to meet 
injuries along the way. Fortunately, there are some safety measures 
you can follow to avoid common stress and injury on site. 

1. Lift Objects Properly
Back aches are every worker’s number one 
enemy. While it’s easy to get injured by 
carrying heavy loads, it’s not that hard to 
avoid this hazard altogether. Remember 
to always bend your knees and to avoid 
twisting to the side when lifting. To 
maintain balance, put one foot slightly 
in front of the other. 

2. Use Ergonomically Correct Portable 
and High-Powered Tools
Tools are supposed to make your life easier. Still, you often find 
yourself reaching out for the same hammer that puts a strain on 
your hand or those pliers that always slip from your grip. You may 
not know it, but by frequently using poorly designed tools you could 
develop such conditions as carpal tunnel syndrome, tendonitis, white 
finger and trigger finger. Even powered tools can cause you serious 
problems with their high vibration and excessive noise. For this reason, 
employers must make sure that power tools they choose for workers 
not only have lower vibration but have a long trigger. They should also 
consider both left-handed and right-handed workers when selecting 
tools.In the case of hand tools, employers or safety coordinators must 
choose those that need less force to use and do not strain the hand 
when being held tight. Hand tools must also be balanced and should 
not conduct heat or electricity. 

3. Sit Down When Working at Lower Levels 
Avoid squatting or kneeling when you have to work at lower levels. By 
sitting on a stable stool, you will avoid straining your knees and waist. 

4. Keep Your Wrists in Neutral
Same goes with your arms. Otherwise by the end of the shift, 
your body will be suffering from swelling, tingling, strains and 

pains. If things get worse, you could develop carpal tunnel 
syndrome.

5. Balance The Weight of Your Tool Belt
Tool belts sure are small and handy but they have the 

ability to pull your body out of alignment. That is unless you 
keep the weight balanced. If you find that one side of your 

belt is heavier than the other, then make the necessary 
adjustments by transferring tools to the lighter side.

Sudoku
Here is the puzzle. Good luck!

Safety Snippets

Caught On Camera



Sporting 
Highlights

Horsing Around
The Abdulla Ahmed Nass Cup horse racing 
event recently took place in Sakhir, carrying 
a cash prize of BD3,000 and run over 1,000 
metres straight. The race for locally bred 
horses attracted the biggest field with 15 
horses participating and many big names in the 
equestrian field taking part.

Golfing Glory
An impressive net score of 65 (gross 
95) secured victory for Jo Pawson in 
Awali Golf Club’s annual Nass Medal 
competition. Played out in perfect weather 
conditions on the legendary sand course, 
this year’s Nass Medal which is a highlight 
of the club’s competition calendar, 
attracted a strong field of around 70 
players. The winners were presented with 
their prizes by Nass Contracting General 
Manager David Anthony during a special 
ceremony in the clubhouse. During the 
presentation, club officials also expressed 
their appreciation for Nass Contracting’s 
continued support of the event. 

NASSTALKS Sports
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Krypton Factor Victorious
Krypton Factor has scored a decisive victory 
in Dubai in preparation for the World Cup night 
races. Bahrain’s Fawzi Abdulla Nass is both the 
owner and trainer of Krypton Factor, who was 
an impressive winner of the race which was 
over 1,200m. The four year-old Kyllachy gelding 
powered clear to win easily in 1:11.56 over the 
1,200 metres (5.97 furlongs) and was ridden 

Krypton Factor

Victorious1,200 metres (5.97 furlongs) and was ridden 
by Irish jockey Kieren Fallon. The horse has 
improved to seven wins from 19 career starts 
and the consistent gelding has finished in the 
top three 15 times. A delighted Nass said, “this 
was Kieren at his very best as we were worried 
by the draw but he took his time and he won 
very nicely. We always knew he was a 
decent sprinter and he is so tough. 
Hopefully we will be back on World 
Cup night with him,” he added.

Victorious

All the latest news on The Nass Group’s sports coverage, 
featuring bodybuilding, horse racing and golf.

A Few Words From Fawzi 
Nass
In a recent interview, Fawzi Nass talks about 
the horse racing and breeding industry in 
Bahrain. “I believe the horse racing industry Bahrain. “I believe the horse racing industry 
has come very far and has been a has come very far and has been a 
passionate sport in Bahrain for decades. passionate sport in Bahrain for decades. 
This is supported by the fact that there This is supported by the fact that there 
are 4,500 horses on the Island. I are 4,500 horses on the Island. I 
do however, believe that adequate do however, believe that adequate 
levels of investment are still needed levels of investment are still needed 
for horse racing in terms of better for horse racing in terms of better 
facilities. More publicity and 
media coverage would attract 
larger audiences and more 
prize money would attract the 
best horses from around the 
world,” Nass explains. There would world,” Nass explains. There would 
be some drawbacks to attracting be some drawbacks to attracting 
more attention to this event. “Currently more attention to this event. “Currently 
there are not many breeders here and there are not many breeders here and 
the main challenge is that it is difficult the main challenge is that it is difficult 
to breed imported thoroughbred horses to breed imported thoroughbred horses 
in desert conditions as they deal better in desert conditions as they deal better 
with green pastures, however Arabian with green pastures, however Arabian 
horses are not a problem as this is their horses are not a problem as this is their 
natural habitat,” he concluded.

Bodybuilder Triumphs!
Bodybuilder Hussein Abdalameer Omran has 
praised the support of The Abdulla Ahmed 
Nass Company after winning first place for the 
competition weight of 80kg in the bodybuilding competition weight of 80kg in the bodybuilding 
field. The National Championship, organised by field. The National Championship, organised by 
Bahrain Weightlifting and Physical Education Bahrain Weightlifting and Physical Education 
was staged in the Cultural Hall on National Day was staged in the Cultural Hall on National Day 

last year, where Omran was able to display last year, where Omran was able to display 
stature and ability among the participants stature and ability among the participants 
in this weight division, earning him a in this weight division, earning him a 
gold medal. Omran, a competitor from gold medal. Omran, a competitor from 
Sitra Club, said that the tournament was Sitra Club, said that the tournament was 
well organised and presented, being well organised and presented, being 

appropriately staged on the occasion of appropriately staged on the occasion of 
the country’s National Day celebrations. He the country’s National Day celebrations. He 

praised The Abdulla Ahmed Nass Company praised The Abdulla Ahmed Nass Company 
for the support and contributions he received, for the support and contributions he received, 
thanking Ghazi Nass in particular who personally thanking Ghazi Nass in particular who personally 
followed his preparations on an ongoing basis. followed his preparations on an ongoing basis. 
He also added that the support from the Abdulla He also added that the support from the Abdulla 
Ahmed Nass Company to this sport is not Ahmed Nass Company to this sport is not 
uncommon. The Nass Company is also one uncommon. The Nass Company is also one 
of the national pioneers in terms of support to of the national pioneers in terms of support to 
various activities and events in Bahrain and various activities and events in Bahrain and 
Omran expressed his hope that the company Omran expressed his hope that the company 
will continue to support him. will continue to support him. 

The Nass Company 
is also one of the 

pioneers in terms of 
support to various 

activities and 
events in Bahrain, 
especially football 

tournaments. 
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نرحب باقتراحاتكم...
رة صرة صرة  ن� ن�صإثراء  ن�صإثراء  ن�اإثراء  إثراء  أجل اأجل أجل  نا�س من  نا�س من صركات  نا�س من صركات  ركات  �صاركات موظفي � صاركات موظفي  �ص �صاركات موظفي  اركات موظفي  صنرحب بجميع م�صنرحب بجميع م�

ووجهات  مقرتحاتكم  ووجهات صال  مقرتحاتكم  ووجهات صال  مقرتحاتكم  ال  صإر�صإر� إر�اإر�ا يرجى  لذا  وتطويرها؛   NASSTALKS

أخبار اأخبار أخبار  أو اأو أو  أخ��ب��ارك��م اأخ��ب��ارك��م أخ��ب��ارك��م  و أخ��ب��ارك��م تكم  و أخ��ب��ارك��م تكم  ومقال ومقرتحاتكم  واف��ك��ارك��م  نظركم 

ركة صركة صركة  ال� وفعاليات  ال�صطة  وفعاليات  صطة  ال�ص وفعاليات  ال�صطة  وفعاليات  طة  صأن�صأن� أن�اأن�ا ب يتعلق  ما  كل  باأو  يتعلق  ما  كل  باأو  يتعلق  ما  كل  باأو  يتعلق  ما  كل  أو  خ�صية صخ�صية صخ�صية  ال� ال�صاجنازاتكم  صاجنازاتكم 

الجتماعية.

ركة واجنازاتها؛ صركة واجنازاتها؛ صركة واجنازاتها؛  أية �صور فوتوغرافية حول ال�اأية �صور فوتوغرافية حول ال�صأية �صور فوتوغرافية حول ال�صأية �صور فوتوغرافية حول ال� تقبال صتقبال صتقبال  صعدنا ا�صعدنا ا� عدنا ا�صعدنا ا�ص صكما ي�صكما ي�

اخلا�س اخلا�سم  سم  والأف��ال ال�صور  والأف��اليف  ال�صور  �اليف  والأف�ص ال�صور  والأف�صيف  ال�صور  يف  أر�اأر�صأر�صأر� إىل اإىل اإىل  افتها صافتها صافتها  لإ� قدمية؛  لإ�صأو  قدمية؛  لإ�صأو  قدمية؛  لإ�اأو  قدمية؛  أو  حديثة 

باملجموعة.

م العالقات العامة عرب الربيد اصم العالقات العامة عرب الربيد اصم العالقات العامة عرب الربيد اللكرتوين  صت�صال بق�صت�صال بق� يرجى منكم ال

أو هاتف رقم اأو هاتف رقم أو هاتف رقم 17456191. pr@nasslogistics.com

املحتوى

تابعونا على صفحاتنا في
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NASSTALKS
النشرة الرسمية لمجموعة 

ناس وناس المؤسسة

NASSTALKS؛  من  الأول  العدد  يف  بكم  مرحبا 

ي�صعدين اأن اقدم اإليكم ن�صرتنا الف�صلية الأوىل ب�صفتي 

رئي�صا ملجل�س اإدارة املجموعة.

تعمل؛ منها  اأينما كنت  التحديات  تواجهك  اأن  لبد 

تغري الوقت والتعقيدات التي توؤدي اإىل املخاطر والريبة 

ال�صلبي  تاأثريها  الرغم من  وعلى  املختلفة،  والإخفاقات 

اأحيانا؛ اإل اأن تلك التحديات تبعث روح الإثارة والرتقب 

اأثناء العمل؛ ونحن يف جمموعة نا�س وموؤ�ص�صة نا�س نوؤمن 

مواجهتها  يف  وطموحا  جريئا  تكون  اأن  الأف�صل  من  اأنه 

عو�صا عن ال�صت�صالم لها.

يف هذا العدد؛ �صرتون اأن الوقت قد حان للتطلع اإىل 

امل�صتقبل لكن اأي�صا من املهم اإي�صاح اأن مكانتنا احلالية 

نحن  لذلك  الكبرية؛  موظفينا  جهود  اإىل  انعكا�س  هي 

هذه  �صفحات  يف  ومهاراتهم-   بخربتهم  بهم-  نحتفي 

الن�صرة.

م�صاريع  ا�صتكمال  يف  الهند�صي  متيزنا  اأ�صهم  لقد 

�صخمة يف العام املا�صي؛ وعالوة على ذلك توؤكد اأخبار 

اأ�صبحنا  اأننا  على  العدد  هذا  يف  العاملني  وم�صاهمات 

اأننا  اعتقد  واأن��ا  الأعمال،  لفئات  وفقا  اأف�صل  مكانة  يف 

يجب اأن ن�صعر جميعا بالفخر نتيجة لذلك، الأمر الذي 

يجب اأن ينعك�س على كل ما منثله ويزيدنا اإ�صرارا على 

املوا�صلة بروح الفريق الواحد.

با�صمي وبالنيابة عن اأع�صاء جمل�س الإدارة؛ اأود اأن 

اتقدم ب�صكري اجلزيل ملقام �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى و�صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة؛ رئي�س الوزراء 

اآل  املوقر و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

خليفة؛ ويل العهد نائب القائد العام لقوة دفاع البحرين 

على تفانيهم يف خدمة هذا الوطن و�صعيهم الدوؤوب اإىل 

م�صتقبل  و�صمان  القت�صادي  وتعزيز رخائه  �صاأنه  رفعة 

م�صرق له.

و�صكري مو�صول اإىل جميع وزارات الدولة والهيئات 

وتوجيههم  البناءة  جهودهم  على  والتنظيمية  الرقابية 

امل�صتمر.

مل�صاهمينا  تقديري  خال�س  عن  اأع��رب  اأن  اأود  كما 

اإميانهم ودعمهم املتوا�صل، ولعمالئنا على ولئهم  على 

وت�صجيعهم  م�صورتهم  على  ول�صركائنا  امل�صتمرة  وثقتهم 

تفانيهم  على  الأعزاء  وموظفينا  اإدارتنا  واإىل  امللمو�س، 

وكفاءتهم املهنية.

راجيا من اهلل العزيز القدير اأن يوفقنا جميعا اإىل 

مزيد من النجاح والزدهار.

على  الط��الع  ميكنكم  كما  العدد،  بهذا  ا�صتمتعوا 

موقع nassgroup.com ملزيد من الأخبار .

ر�سالة رئي�س 

جمل�س االدارة

NASSTALKS رسالة رئيس مجلس اإلدارة   

عبداهلل أحمد ناس
رئي�س جمل�س الإدارة 



ط الثالث لالحتاد الدويل للطرقصط الثالث لالحتاد الدويل للطرقصط الثالث لالحتاد الدويل للطرق صرق الأو�صرق الأو� رق الأو�صرق الأو�ص ص ال�ص ال� سؤمتر ومعر�سؤمتر ومعر�س ؤمتر ومعر�وؤمتر ومعر�و وارك يف موارك يف م ارك يف مصارك يف مص صنا�س ت�صنا�س ت�

رة صرة صرة  صر مليثاق العمل الوطني والذكرى العا�صر مليثاق العمل الوطني والذكرى العا� ر مليثاق العمل الوطني والذكرى العا�صر مليثاق العمل الوطني والذكرى العا�ص صحتفال بالذكرى احلادية ع�صحتفال بالذكرى احلادية ع� بة اصبة اصبة ال ص فرباير مبنا�ص فرباير مبنا� أقيم يف اأقيم يف أقيم يف 12 الذي " الذي " الذي  م صم صم "حب البحرين أقيم حتت ا�اأقيم حتت ا�صأقيم حتت ا�صأقيم حتت ا� ة بجائزة تقديرية يف مهرجان الوحدة الوطنية الذي صة بجائزة تقديرية يف مهرجان الوحدة الوطنية الذي صة بجائزة تقديرية يف مهرجان الوحدة الوطنية الذي  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وفازت نا�س املوفازت نا�س امل

تور.صتور.صتور. صلإقرار الد�صلإقرار الد�

يخ نا�صر صيخ نا�صر صيخ نا�صر  آل خليفة؛ وقد كرم ال�اآل خليفة؛ وقد كرم ال�صآل خليفة؛ وقد كرم ال�صآل خليفة؛ وقد كرم ال� آل خليفة؛ وقد كرم ال�يخ نا�صر بن حمد  آل خليفة؛ وقد كرم ال�يخ نا�صر بن حمد  يخ نا�صر بن حمد صيخ نا�صر بن حمد ص صة ورئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية  ال�صة ورئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية  ال� ة ورئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية  ال�صة ورئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية  ال�ص صباب والريا�صباب والريا� باب والريا�صباب والريا�ص صؤون البلديات والتخطيط العمراين وحتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�صؤون البلديات والتخطيط العمراين وحتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل� ؤون البلديات والتخطيط العمراين وحتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين وحتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�صو صونظم املهرجان من قبل وزارة �صونظم املهرجان من قبل وزارة �

ة باملركز الثاين ويف املركز الثالث حلت بلدية املنطقة اجلنوبية.   صة باملركز الثاين ويف املركز الثالث حلت بلدية املنطقة اجلنوبية.   صة باملركز الثاين ويف املركز الثالث حلت بلدية املنطقة اجلنوبية.    ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و واركة من حيث الديكور وقد فازت وزارة املالية باملرة الأول ونا�س املواركة من حيث الديكور وقد فازت وزارة املالية باملرة الأول ونا�س امل اركة من حيث الديكور وقد فازت وزارة املالية باملرة الأول ونا�س املصاركة من حيث الديكور وقد فازت وزارة املالية باملرة الأول ونا�س املص صيارات م�صيارات م� يارات م�صيارات م�ص صل ثالث �صل ثالث � ل ثالث �صل ثالث �ص أف�اأف�صأف�صأف�

العودة إلى الطبيعة... في 
معرض البحرين الدولي 

للحدائق
نويا صنويا صنويا  ص البحرين الدويل للحدائق حدثا �ص البحرين الدويل للحدائق حدثا � سبات معر�سبات معر�س

طحات صطحات صطحات  صركة نا�س للم�صركة نا�س للم� ركة نا�س للم�صركة نا�س للم�ص صت �صت � ت �صت �ص أخرى عر�اأخرى عر�صأخرى عر�صأخرى عر� هاما؛ ومرة 

والديكور الداخلي الفني؛ جمموعة متنوعة من 

طحات صطحات صطحات  صاملنتجات واخلدمات املتعلقة باحلدائق وامل�صاملنتجات واخلدمات املتعلقة باحلدائق وامل�

راء.صراء.صراء. صاخل�صاخل�

البحرين  معر�س  معر�سأقيم  معر�سأقيم  معر�اأقيم  أقيم  التوايل  على  الثامنة  التوايل صنة  على  الثامنة  التوايل صنة  على  الثامنة  نة  صولل�صولل�

إىل اإىل اإىل 18 يناير 2012  الدويل للحدائق يف الفرتة من 15

ؤمترات وحتت وؤمترات وحتت وؤمترات وحتت  و واملو وامل سيف مركز البحرين الدويل للمعار�سيف مركز البحرين الدويل للمعار�س

ى صى صى ى  صرعاية كرمية من �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صرعاية كرمية من �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�رعاية كرمية من �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�

الأمرية  امللكي  الأمرية صمو  امللكي  الأمرية صمو  امللكي  مو  ال� �صاحبة  من  وبدعم  خليفة  ال�صآل  �صاحبة  من  وبدعم  خليفة  ال�صآل  �صاحبة  من  وبدعم  خليفة  ال�اآل  �صاحبة  من  وبدعم  خليفة  آل 

آل خليفة.اآل خليفة.آل خليفة. إبراهيم اإبراهيم إبراهيم  إبراهيم بيكة بنت  إبراهيم بيكة بنت  بيكة بنت صبيكة بنت ص ص�ص�

اكتشف آخر انجازات ناس 
مقتطفات من آخر أخبار مجتمع ناس 

ناس تشارك في مؤتمر 
ومعرض الشرق األوسط الثالث 

لالتحاد الدولي للطرق
ونا�س  ذ.م.م  للمقاولت  نا�س  للمقاولركة  نا�س  لركة  للمقاوص نا�س  للمقاوصركة  نا�س  ركة  � من  كل  �صاركت  من  كل  صاركت  �ص من  كل  �صاركت  من  كل  اركت  ص�ص�

الثالث  الثالث صط  الثالث صط  ط  الأو� الأو�صرق  صرق  الأو�ص الأو�صرق  رق  ال� ال�ص  ص  ومعر�س ومعر�سؤمتر  سؤمتر  ومعر�و ومعر�وؤمتر  ؤمتر  م يف  موفلت  يف  وفلت  مص يف  مصفلت  يف  فلت  صأ�صأ� أ�الأ�ال اللالل

ؤمتر.وؤمتر.وؤمتر. ولالحتاد الدويل للطرق كراع بالتيني للمولالحتاد الدويل للطرق كراع بالتيني للم

رق صرق صرق  ال� ال�صتوى  صتوى  ال�ص ال�صتوى  توى  صمل على م�صمل على م� مل على م�صمل على م�ص والأ� والأكرب  والأ�صؤمتر  والأكرب  صؤمتر  والأ�و والأكرب  والأ�وؤمتر  والأكرب  ؤمتر  امل املوأقيم هذا  املوأقيم هذا  املاأقيم هذا  أقيم هذا 

جع صجع صجع  ص، وقد �ص، وقد � إىل اإىل اإىل 11 يناير 2012 ط يف الفرتة من صط يف الفرتة من صط يف الفرتة من 9 صالأو�صالأو�

ر احللول العاملية املبتكرة ذات ال�صلة، صر احللول العاملية املبتكرة ذات ال�صلة، صر احللول العاملية املبتكرة ذات ال�صلة،  صعلى تطوير ون�صعلى تطوير ون�

المة صالمة صالمة  ال� احتياجات  لتلبية  الالزمة  ال�صات  احتياجات  لتلبية  الالزمة  صات  ال�ص احتياجات  لتلبية  الالزمة  ال�صات  احتياجات  لتلبية  الالزمة  ات  املمار� املمار�صل  صل  املمار�ص املمار�صل  ل  أف�اأف�صأف�صأف� أف�و أف�و

والبنى التحتية يف البحرين.

جمل�س  رئي�س  نائب  نا�س؛  جمل�س صمري  رئي�س  نائب  نا�س؛  جمل�س صمري  رئي�س  نائب  نا�س؛  مري  � �صيد  صيد  �ص �صيد  يد  ال� قال  جانبه  ال�صمن  قال  جانبه  صمن 

فر�صة  يوفر  فر�صة وؤمت��ر  يوفر  فر�صة وؤمت��ر  يوفر  ؤمت��ر  امل�� ه��ذا  امل��وأن  ه��ذا  امل��وأن  ه��ذا  امل��اأن  ه��ذا  أن  ة صة صة  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و امل لنا�س  املوالإدارة  لنا�س  والإدارة 

آخر اآخر آخر  ة صة صة  ملناق� ملناق�صاريني  صاريني  ملناق�ص ملناق�صاريني  اريني  صت�صت� ت�صت�ص ص�ص� وال املقاولني  مع  للتوا�صل  قيمة 

التطورات يف هذا املجال.

ا�سعر باحلب
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جديد 
نا�س
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زيارات ميدانية
املة عن ال�صناعات التحويلية يف اململكة.صاملة عن ال�صناعات التحويلية يف اململكة.صاملة عن ال�صناعات التحويلية يف اململكة. صيكية ومرافق الت�صنيع التابعة لها يف منطقة احلد للح�صول على فكرة �صيكية ومرافق الت�صنيع التابعة لها يف منطقة احلد للح�صول على فكرة � يكية ومرافق الت�صنيع التابعة لها يف منطقة احلد للح�صول على فكرة �ة عمل نا�س امليكانيكية ومرافق الت�صنيع التابعة لها يف منطقة احلد للح�صول على فكرة �ة عمل نا�س امليكان ة عمل نا�س امليكانصة عمل نا�س امليكانص صزارت جمموعة من طالب جامعة البحرين ور�صزارت جمموعة من طالب جامعة البحرين ور�

ياحة.صياحة.صياحة. صتية والت�صنيع وال�صتية والت�صنيع وال� تية والت�صنيع وال�صتية والت�صنيع وال�ص صلتعزيز الوظائف يف قطاعات اخلدمات اللوج�صلتعزيز الوظائف يف قطاعات اخلدمات اللوج� لتعزيز الوظائف يف قطاعات اخلدمات اللوج�" لتعزيز الوظائف يف قطاعات اخلدمات اللوج�"  ف احلياة يف العملصف احلياة يف العملصف احلياة يف العمل صاكت�صاكت� للة من اجلوللة من اجلولت التي تعترب جزءا من حملة متكني " لة من اجلوصلة من اجلوص صل�صل� ل�صل�ص صوقد كانت تلك اجلولة هي الأوىل من �صوقد كانت تلك اجلولة هي الأوىل من �

!A Blast From The Past

ل��رك��ة ن���ا����س ل��ل��م��ق��اول��رك��ة ن���ا����س ل��ل��م��ق��اولت  ��رك��ة ن���ا����س ل��ل��م��ق��اوص��رك��ة ن���ا����س ل��ل��م��ق��اوص صن���ال���ت ���صن���ال���ت ���

لتقدمي  كمركز  ال���دويل  رت�رت�رتاف  ���� �ع��ع� ال

المة صالمة صالمة  وال� لل�صحة  وال�ص  لل�صحة  ص  ECITB دورات 

أث��ر ف����وري، وي��ه��دف هذا اأث��ر ف����وري، وي��ه��دف هذا اأث��ر ف����وري، وي��ه��دف هذا  اوذل���ك ب��اوذل���ك ب��

المة صالمة صالمة  �صأن � �صأن  �اأن  أن  من  من اأكد  من اأكد  أكد  الت التاإىل  التاإىل  التاإىل  إىل  الربنامج 

قد  العمل  موقع  يف  العاملني  جميع 

توى املعرتف به على صتوى املعرتف به على صتوى املعرتف به على  إىل امل�اإىل امل�صإىل امل�صإىل امل� و�صلت 

والآمنة  ال�صحية  املعرفة  والآمنة صتوى  ال�صحية  املعرفة  والآمنة صتوى  ال�صحية  املعرفة  توى  صم�صم�

املوقع  يف  ال��ع��م��ل  م���ن  لتمكينهم 

بالذكر  اجلدير  بالذكر أمانا؛  اجلدير  بالذكر اأمانا؛  اجلدير  أمانا؛  أكرث اأكرث أكرث  ب�صورة 

يتم صيتم صيتم  � �ص  ص  ال��ن��اج��ح��ني ال��ن��اج��ح��ني  �ني  �ني��ح��ني��ح��ني ��ح�ص��ح�ص امل��ر��� امل��ر���صان  صان 

منحهم جوازا م�صورا قابال للتحويل 

أنحاء العامل.اأنحاء العامل.أنحاء العامل. يف جميع 

للمقاولت؛  ن��ا���س  للمقاولركة  ن��ا���س  لركة  للمقاوص ن��ا���س  للمقاوصركة  ن��ا���س  ركة  � �صتقدم  صتقدم  �ص �صتقدم  تقدم  صو�صو�

التي مت العرتاف بها كمركز لتقدمي 

يف  ال���دورات  تلك  ECITB؛  دورات 

��رك��ات جم��م��وع��ة نا�س ص��رك��ات جم��م��وع��ة نا�س ص��رك��ات جم��م��وع��ة نا�س  ل����� ل�����صال��ب��داي��ة  صال��ب��داي��ة 

ومقاوليها من الباطن.

إداريو نا�ساإداريو نا�سإداريو نا�س إداريو نا�سالطلبة مع  إداريو نا�سالطلبة مع 

�س ومدير هيئة البحرين ص�س ومدير هيئة البحرين ص�س ومدير هيئة البحرين  صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وموم

يد مالك حلوةصيد مالك حلوةصيد مالك حلوة صركات ال�صركات ال� ركات ال�صركات ال�ص صخلدمات ال�صخلدمات ال�

التملك الحر... هل هي تجربة فضلى أم مريرة؟
املنازل  مالك  جمعية  املنازل صكيل  مالك  جمعية  املنازل صكيل  مالك  جمعية  كيل  بت� البحرين  يف  احلر  التملك  منازل  مالك  يقوم  بت�صأن  البحرين  يف  احلر  التملك  منازل  مالك  يقوم  بت�صأن  البحرين  يف  احلر  التملك  منازل  مالك  يقوم  بت�اأن  البحرين  يف  احلر  التملك  منازل  مالك  يقوم  أن  املتوقع  من 

أي نوع من انواع اأي نوع من انواع أي نوع من انواع  رتكة فيما بينهم ولتجنب صرتكة فيما بينهم ولتجنب صرتكة فيما بينهم ولتجنب  صيطرة على مناطق امل�صيطرة على مناطق امل� يطرة على مناطق امل�صيطرة على مناطق امل�ص ص( ليتمكنوا من ال�ص( ليتمكنوا من ال� HOA(

تغالل.صتغالل.صتغالل. ص�ص� ال

بقوله  حلوة  مالك  بقوله صيد  حلوة  مالك  بقوله صيد  حلوة  مالك  يد  ال� ال�صركات  صركات  ال�ص ال�صركات  ركات  ال� خلدمات  البحرين  هيئة  ومدير  ال�ص�س  خلدمات  البحرين  هيئة  ومدير  ص�س  ال�ص خلدمات  البحرين  هيئة  ومدير  ال�ص�س  خلدمات  البحرين  هيئة  ومدير  �س  صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و م علق  جانبه  مومن  علق  جانبه  ومن 

نوات صنوات صنوات  ص( حتى بعد ال�ص( حتى بعد ال� HOA( إىل جمعية( )اإىل جمعية  إىل جمعية  املباين  املباين صليم  املباين صليم  ليم  لت� نية  لت�صأية  نية  لت�صأية  نية  لت�اأية  نية  أية  املطورين  بع�س  لدى  بع�سلي�س  لدى  سلي�س   "
اعدة املالك صاعدة املالك صاعدة املالك  صالثالث الأوىل من عقد اخلدمات؛ ووفقا لالتفاق؛ يتعني على املطورين قانونا م�صالثالث الأوىل من عقد اخلدمات؛ ووفقا لالتفاق؛ يتعني على املطورين قانونا م�

أولئك اأولئك أولئك  يدير  ذلك  ومع  مبانيهم؛  فيه  يديرون  الذي  الوقت  يف  يدير صتقلة  ذلك  ومع  مبانيهم؛  فيه  يديرون  الذي  الوقت  يف  يدير صتقلة  ذلك  ومع  مبانيهم؛  فيه  يديرون  الذي  الوقت  يف  تقلة  امل� جمعيتهم  امل�صكيل  جمعيتهم  صكيل  امل�ص جمعيتهم  امل�صكيل  جمعيتهم  كيل  ت� ت�صيف  صيف 

ب مالية صب مالية صب مالية  صروعة لتحقيق مكا�صروعة لتحقيق مكا� روعة لتحقيق مكا�صروعة لتحقيق مكا�ص أحيانا بطريقة غري م�اأحيانا بطريقة غري م�صأحيانا بطريقة غري م�صأحيانا بطريقة غري م� أحيانا بطريقة غري م�أخالقية، و أحيانا بطريقة غري م�أخالقية، و أخالقية، واأخالقية، و املطورين املباين بطريقة غري 

."
املطورين املباين بطريقة غري 

"
املطورين املباين بطريقة غري 

من ورائها

أ�صحاب اأ�صحاب أ�صحاب  كل  متكني  يجب  البحرينية؛  احلكومة  قبل  من  كل أقر  متكني  يجب  البحرينية؛  احلكومة  قبل  من  كل اأقر  متكني  يجب  البحرينية؛  احلكومة  قبل  من  أقر  الذي  اجلديد  الذي صريع  اجلديد  الذي صريع  اجلديد  ريع  للت� للت�صونتيجة  صونتيجة 

ؤولية العامة وحتى صوؤولية العامة وحتى صوؤولية العامة وحتى  صوأمينات وامل�صوأمينات وامل� أمينات وامل�اأمينات وامل�ا االأمالك لإدارة جميع العقود التجارية وفواتري الكهرباء والتاالأمالك لإدارة جميع العقود التجارية وفواتري الكهرباء والت

يارة وغريها، صيارة وغريها، صيارة وغريها،  صية وموقف ال�صية وموقف ال� ية وموقف ال�صية وموقف ال�ص صت الريا�صت الريا� مرافق املبنى املختلفة مثل امل�صاعد واحلمامات وال�صال

.)HOA( تقل يتم توظيفة من قبل جمعية )صتقل يتم توظيفة من قبل جمعية )صتقل يتم توظيفة من قبل جمعية صوذلك عرب تعيني مدير م�صوذلك عرب تعيني مدير م�

راء صراء صراء  العقاري؛ ف� العقاري؛ ف�صأ�صولهم  العقاري؛ ف�صأ�صولهم  العقاري؛ ف�اأ�صولهم  أ�صولهم  إدارة اإدارة إدارة  أن يكون املالكون على بينة بكيفية اأن يكون املالكون على بينة بكيفية أن يكون املالكون على بينة بكيفية  "يجب  يد حلوة صيد حلوة صيد حلوة  ال� ال�صيقول  صيقول 

وء احلظ؛ يف صوء احلظ؛ يف صوء احلظ؛ يف  صتثمار الأكرب الذي يحدث مرة واحدة يف العمر؛ ولكن ل�صتثمار الأكرب الذي يحدث مرة واحدة يف العمر؛ ولكن ل� تثمار الأكرب الذي يحدث مرة واحدة يف العمر؛ ولكن ل�صتثمار الأكرب الذي يحدث مرة واحدة يف العمر؛ ولكن ل�ص ص�ص� عقار يف العادة هو ال

ؤثر يف نهاية املطاف وؤثر يف نهاية املطاف وؤثر يف نهاية املطاف  وكيل جمعيات للمالك الأمر الذي يوكيل جمعيات للمالك الأمر الذي ي كيل جمعيات للمالك الأمر الذي يصكيل جمعيات للمالك الأمر الذي يص صالبحرين يعيق العديد من املطورين ت�صالبحرين يعيق العديد من املطورين ت�

."
كيل جمعيات للمالك الأمر الذي ي

"
كيل جمعيات للمالك الأمر الذي ي

أ�صحاب العقاراتاأ�صحاب العقاراتأ�صحاب العقارات على الفوائد التي قد يجنيها 

يبقى صيبقى صيبقى  صأمني املبنى �صأمني املبنى � أمني املبنى �اأمني املبنى �ا اكيل جمعيات لأ�صحاب العقارات؛ فتاكيل جمعيات لأ�صحاب العقارات؛ فت كيل جمعيات لأ�صحاب العقارات؛ فتصكيل جمعيات لأ�صحاب العقارات؛ فتص صإن مل يتم ت�صإن مل يتم ت� إن مل يتم ت�اإن مل يتم ت�ا "
على الفوائد التي قد يجنيها 

"
على الفوائد التي قد يجنيها 

يد حلوة صيد حلوة صيد حلوة  ال� ال�صيف  صيف  ال�ص ال�صيف  يف  صوي�صوي�

لأغرا�س لأغرا�سركة  سركة  لأغرا�ص لأغرا�صركة  ركة  امل� املناطق  امل�ص  املناطق  ص  بع�س بع�ستغالل  ستغالل  بع�ص بع�صتغالل  تغالل  ا� يف  ا�صهم  يف  صهم  ا�ص يف  ا�صهم  يف  هم  بع� بع�صتمر  صتمر  بع�ص بع�صتمر  تمر  ي� وق��د  املطورين،  ي�صم  وق��د  املطورين،  صم  ي�ص وق��د  املطورين،  ي�صم  وق��د  املطورين،  م  ا� ا�صحتت  صحتت 

جتارية  بيع  منافذ  لإقامة  املناطق  تلك  بع�س  بع�ستئجار  ستئجار  بع�ص بع�صتئجار  تئجار  با� با�صهم  صهم  با�ص با�صهم  هم  بع� يقوم  قد  كما  بع�صخ�صية،  يقوم  قد  كما  صخ�صية،  بع�ص يقوم  قد  كما  بع�صخ�صية،  يقوم  قد  كما  خ�صية،  ص�ص�

."
بع� يقوم  قد  كما  خ�صية، 

"
بع� يقوم  قد  كما  خ�صية، 

تفيد وحده من املدخولصتفيد وحده من املدخولصتفيد وحده من املدخول صوي�صوي�

ناس للمسطحات تفوز 
بجائزة جيبك 

جائزة  للم�صطحات  نا�س  �صركة  اح��رزت 

تقني،  غري  مقاول  لأف�صل  جيبك  اأ�صبوع 

ويرجع الف�صل للفوز بهذه اجلائزة اإىل 

ال�صركة  يف  امل�صطحات  ق�صم  اإدارة 

وللعمل اجلاد الذي بذله املوظفون.

جواز سالمة جديد لشركة ناس للمقاوالت
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ال�صيد فيليب ماثيو؛ مدير �صركة نا�س ل�صيانة 

امل�صطحات وامل�صاريع اخلا�صة مع جائزة 

جيبك لأف�صل مقاول غري تقني.



المبيعات التي غطاها فريق المبيعات في 
شركة ناس التجارية

جمموعة من الطلبة يف 

جولة تعريفية داخل مباين 

ركة نا�سصركة نا�سصركة نا�س ص�ص�

HangCha رافعة شوكية
طن   10 عة صعة صعة  � ذات  وح��دة  �صبيعت  ذات  وح��دة  صبيعت 

ركة صركة صركة  � �صإىل  صإىل  �ا �اإىل  إىل  بالديزل  تعمل 

��ري��ف ص��ري��ف ص��ري��ف  صخ����دم����ات ال�����صخ����دم����ات ال�����

حنصحنصحن صلل�صلل�

ب���ي���ع���ت وح�����دة 

عة صعة صعة 5 طن  صذات �صذات �

ردارصردارصردار إىل نقليات �اإىل نقليات �صإىل نقليات �صإىل نقليات �

إىل اإىل اإىل  أطنان اأطنان أطنان  عة صعة صعة 3 صبيعت وحدة ذات �صبيعت وحدة ذات �

كافورمصكافورمصكافورم صركة نا�س �صركة نا�س � ركة نا�س �صركة نا�س �ص ص�ص�

إىل اإىل اإىل  أط��ن��ان اأط��ن��ان أط��ن��ان  3 عة صعة صعة  � ذات  وح��دة  حجز  �صمت  ذات  وح��دة  حجز  صمت 

سي ويلدم�سي ويلدم�س ي ويلدم�صي ويلدم�ص آر �اآر �صآر �صآر � ركة بي صركة بي صركة بي  ص�ص�

Kaeser ضواغط
ل نا�س للمقاول نا�س للمقاولت العميل:

ريصريصري ص تطوير البنى التحتية لأ�ص تطوير البنى التحتية لأ� امل�صروع:

غط الهواءصغط الهواءصغط الهواء ص ل�ص ل� Kaeser املنتج: حمطة

القيمة: 863390 يورو

MCSC العميل:

nos 18 عة صعة صعة ص متنقل �ص متنقل � Kaeser اغط هواء صاغط هواء صاغط هواء ص �ص � املنتج:

القيمة: 346000 يورو

والأعمال  التجارية  العمليات  �صري  على  اجلفري؛  فرع   )ASU( التطبيقية  العلوم  جامعة  طلبة  اطلع 

الإدارية يف ق�صم نا�س لالأغذية.

ومت اأخذ الطلبة يف جولة تعريفية يف اأرجاء الق�صم بغية تعريفهم بالهياكل التنظيمية والوحدات الإدارية 

لل�صركات، وم�صاعدة طلبة الأعمال الإدارية على تعزيز معارفهم وبالتايل ربط النظرية باملمار�صة.

وضع الشعار الجديد للعالمة التجارية 
على جميع مركبات أسطول ناس 

القابضة.

جولة تعريفية لطلبة جامعة العلوم التطبيقية

ليم صليم صليم  ت� ت�صة،  صة،  ت�ص ت�صة،  ة،  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و امل نا�س  املوركات  نا�س  وركات  املص نا�س  املصركات  نا�س  ركات  � �صإح��دى  صإح��دى  �ا �اإح��دى  إح��دى  التجارية"  "نا�س  أكملت اأكملت أكملت 

حنة من حفارة  صحنة من حفارة  صحنة من حفارة  Case من اجليل B اجلديدة يف البحرين؛ وذلك  ص�ص�

أقيمت يف مركز خدمات نا�س التجارية يف اأقيمت يف مركز خدمات نا�س التجارية يف أقيمت يف مركز خدمات نا�س التجارية يف 29  يف احتفالية خا�صة 

فرباير.

إىل العمالء؛ املدير اإىل العمالء؛ املدير إىل العمالء؛ املدير  CASE Grader 885B  ليم حفارة  صليم حفارة  صليم حفارة صوقد مت ت�صوقد مت ت�

يد �صمد صيد �صمد صيد �صمد  وال� وال�صإبراهيم  وال�صإبراهيم  وال�اإبراهيم  إبراهيم  وحيد  وحيد صيد  وحيد صيد  يد  ال� ال�ص  ص  Globalco ركة صركة صركة  ل� ل�صالتنفيذي  صالتنفيذي 

ار صار صار  ب� ب�صيد  صيد  ب�ص ب�صيد  يد  ال� التجارية  نا�س  ال�صركة  التجارية  نا�س  صركة  ال�ص التجارية  نا�س  ال�صركة  التجارية  نا�س  ركة  ل� العام  املدير  ل�صور  العام  املدير  صور  ل�ص العام  املدير  ل�صور  العام  املدير  ور  بح� بح�صريي؛  صريي؛  بح�ص بح�صريي؛  ريي؛  أ�اأ�صأ�صأ�

نا�س.

عة صعة صعة  ب� كهربائية  ب�صوكية  كهربائية  صوكية  ب�ص كهربائية  ب�صوكية  كهربائية  وكية  � رافعة  �صؤخرا؛  رافعة  صؤخرا؛  �و رافعة  �وؤخرا؛  رافعة  ؤخرا؛  م التجارية  نا�س  مولمت  التجارية  نا�س  ولمت  مص التجارية  نا�س  مصلمت  التجارية  نا�س  لمت  � �صكما  صكما 

ة صة صة  الرئي� امليزة  وتتمثل  الرئي�ص؛  امليزة  وتتمثل  ص؛  Royal Press ركة صركة صركة  � �صإىل  صإىل  �ا �اإىل  إىل  أطنان اأطنان أطنان  ة صة صة  صخم�صخم�

ة صة صة  خم� خم�صعة  صعة  خم�ص خم�صعة  عة  ب� ب�ص  ص  CPD50J-C2 منوذج  الكهربائية  منوذج صوكية  الكهربائية  منوذج صوكية  الكهربائية  وكية  ال� ال�صللرافعة  صللرافعة 

طوانية التي تعترب واحدة من العديد صطوانية التي تعترب واحدة من العديد صطوانية التي تعترب واحدة من العديد  ص�ص� أطنان؛ يف مدحلة الورق ااأطنان؛ يف مدحلة الورق اأطنان؛ يف مدحلة الورق ال

ة صة صة  ص لهند�ص لهند� Zhejiang HangCha ركة صركة صركة صمن املرفقات التي توفرها �صمن املرفقات التي توفرها �

وكية. صوكية. صوكية.  صركة امل�صنعة لهذه الرافعة ال�صركة امل�صنعة لهذه الرافعة ال� ركة امل�صنعة لهذه الرافعة ال�صركة امل�صنعة لهذه الرافعة ال�ص صالآليات املحدودة؛ ال�صالآليات املحدودة؛ ال�

عة صعة صعة  صتمل عليها هذه الوحدة؛ بطارية ذات �صتمل عليها هذه الوحدة؛ بطارية ذات � تمل عليها هذه الوحدة؛ بطارية ذات �صتمل عليها هذه الوحدة؛ بطارية ذات �ص صومن بني املميزات التي ت�صومن بني املميزات التي ت�

ت صت صت  صغيل؛ كما عر�صغيل؛ كما عر� غيل؛ كما عر�صغيل؛ كما عر�ص صتجابة لأوامر الت�صتجابة لأوامر الت� تجابة لأوامر الت�صتجابة لأوامر الت�ص ص�ص� رعة يف اصرعة يف اصرعة يف ال صتخزينية كبرية و�صتخزينية كبرية و�

تخدام صتخدام صتخدام 15  ص، وقد مت ا�ص، وقد مت ا� P500  روع  صروع  صروع صإنارة مل�صإنارة مل� إنارة مل�الإنارة مل�ال الركة مولد الديزل لالركة مولد الديزل ل ركة مولد الديزل لصركة مولد الديزل لص صال�صال�

آخر من اآخر من آخر من  ا قدمت منوذجا صا قدمت منوذجا صا قدمت منوذجا  أي�اأي�صأي�صأي� و أي�وحدة حاليا يف منطقة ال�صخري،  و أي�وحدة حاليا يف منطقة ال�صخري، 

واق البحرين صواق البحرين صواق البحرين  أ�اأ�صأ�صأ� حفارة Backhoe منوذج 695ST للمرة الأوىل يف 

وقد مت بيع وحدتني من منوذج 580T  وتبقت وحدتني يف املخازن.  

يف  يف صة  يف صة  ة  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و امل نا�س  يف  التجاري  املوم  نا�س  يف  التجاري  وم  املص نا�س  يف  التجاري  املصم  نا�س  يف  التجاري  م  الق� التجارية؛  نا�س  الق�صركة  التجارية؛  نا�س  صركة  الق�ص التجارية؛  نا�س  الق�صركة  التجارية؛  نا�س  ركة  � �صتقع  صتقع 

املعامري وهي املوزع الوحيد واملعتمد لعدد من العالمات التجارية 

Schwingو  Schwingو  Schwing CASE بينها  من  بينها صاء  من  بينها صاء  من  اء  الإن� معدات  يف  الإن�صاملتخ�ص�صة  معدات  يف  صاملتخ�ص�صة 

توفر  وهي   ،HangCha وكية صوكية صوكية  ال� والرافعات  ال�ص  والرافعات  ص  Kaeser و  Stetter
م متكامل لقطع صم متكامل لقطع صم متكامل لقطع  صهيالت الدعم وق�صهيالت الدعم وق� هيالت الدعم وق�صهيالت الدعم وق�ص صا خدمات ما بعد البيع وت�صا خدمات ما بعد البيع وت� ا خدمات ما بعد البيع وت�صا خدمات ما بعد البيع وت�ص أي�اأي�صأي�صأي�

رتة.صرتة.صرتة. صالقيار يف منطقة �صالقيار يف منطقة �

ناس التجارية تسلم شحنة من المعدات الثقيلة
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المنتزه جزء من مشروع 
رئيسي يسعى إلى تجميل 

البالد وتوفير تسهيالت 
ترفيهية للعائالت

افتتح مؤخرا في منطقة الحد؛ متنزه 
األمير خليفة بن سلمان؛ أحد أكبر 

المتنزهات في البحرين والذي تكلف 
إنشاؤه ستة ماليين دينار.

زودت هذه الحديقة العامة الجديدة 
بمجموعة رائعة من المرافق 

ووسائل الراحة؛ وقد افتتح رسميا 
من قبل صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل 
خليفة؛ بحضور وزير شؤون البلديات 

والتخطيط العمراني الدكتور جمعة 
الكعبي وكوكبة من المسؤولين 

وكبار الشخصيات.

متنزه األمير خليفة بن سلمان؛ أحد أكبر المتنزهات 

في البحرين والذي تكلف إنشاؤه ستة ماليين 

دينار؛ تم افتتاحه مؤخرا في الحد

خطوة ح�سارية!
للمقاولت؛  نا�س  �صركة  هي  امل�صروع  هذا  على  القائمة  ال�صركة 

"نا�س  ا�صتعانت  وقد  املوؤ�ص�صة؛  لنا�س  التابعة  ال�صركات  اإح��دى 

هذا  لإجناز  املجموعة  �صمن  اأخرى  �صركات  للمقاولت" بثمان 

امل�صروع ال�صخم.

تتمتع نا�س للمقاولت بخربة تزيد عن 40 عاما يف جمال م�صاريع 

الطويلة  ال�صنوات  تلك  ا�صتطاعت خالل  وقد  الكربى،  املقاولت 

تكوين �صمعة ثابتة يف جودة اخلدمات التي تقدمها، وياأتي منتزه 

الأمري خليفة كدليل قوي على تلك ال�صمعة؛ فقد اكملت ال�صركة 

امل�صروع قبل �صهر واحد من املوعد املقرر لت�صليمه.

اجلدير بالذكر اأن اأعمال الإن�صاء يف املتنزه الذي تبلغ م�صاحته 

80.000 مرت مربع؛ قد بداأت يف اأكتوبر من العام املا�صي؛ بعد 

توجيه من �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة ب�صرورة اإن�صاء متنزه يهدف اإىل 

الرتفيهية  املرافق  ويوفر  التح�صر  مالمح  زي��ادة 

للعائالت البحرينية. 

التحتية  البنية  تعزيز  اإىل  "نتطلع  �صموه  وق��ال 

على  موؤكدا  املواطنني"  �صالح  اأج��ل  من  للمملكة 

امل�صاريع  م��ن  امل��زي��د  اإق��ام��ة  على  احلكومة  ع��زم 

اخلدمية والرتفيهية يف جميع اأنحاء البالد لتعزيز 

ال�صياحة وجهود التنمية امل�صتدامة. 

برج  بناء  للمنتزه  الإن�صائية  الأع��م��ال  ت�صمنت 

للمطاعم  وقاعة  ومطعم  للت�صوق  ومركز  للمراقبة 

وب��ع�����س املحطات  ���ص��ك��ي  وم��ق��ه��ى وحم��ط��ة ج��ت 

الفرعية وحمطة للوقود.

عن  املنتزه  بتجميل  للم�صطحات  نا�س  �صركة  تكفلت  جانبها  من 

نا�س  الأ�صجار؛ يف حني قامت �صركة  طريق زراعة عدد كبري من 

للمقاولت الكهربائية با�صتكمال اأنظمة الإنارة واملرافق الكهربائية 

يف املنتزه.

كذلك قامت �صركة نا�س للتجارة الدولية بتثبيت امل�صعد اخلارجي 

اإطاللة  يتيح  الذي  املراقبة  برج  يف  بالتكييف  امل��زود  ال�صتثنائي 

ال�صالمة املختلفة  اإ�صافة عنا�صر  ال�صاطئ كما مت  بانورامية على 

مثل البطارية الحتياطية التي ت�صمن توفريا م�صتمرا للطاقة بال 

انقطاع، وقد مت ابتكار ت�صميم 

بطريقة  املراقبة  ب��رج  م�صعد 

وتتيح  الطاقة  توفري  يف  ت�صهم 

مريحا  تنقال  نف�صه  الوقت  يف 

ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني؛ ك��م��ا وف���رت 

الدولية  للتجارة  نا�س  �صركة 

م�صعد اخلدمات املثبت داخل 

املواد  نقل  يتيح  وال��ذي  املطعم 

الغذائية من املطبخ اإىل منطقة 

تقدمي الطعام.

�صركة  اه��ت��م��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 

الداخلي؛  للديكور  لن��د  اآرت 

نا�س  جمموعة  اأق�صام  اإح���دى 

ال��ق��اب�����ص��ة؛ ب��ج��م��ي��ع اأع���م���ال 

اخل�صبية  والديكورات  النجارة 

وقامت  واخلارجية،  الداخلية 

�صركة نا�س لال�صفلت بتوفري مواد الر�صف الالزمة.

وقد اأ�صار �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء اإىل اأن النمو 

تعزيز  يف  احلكومة  رغبة  على  يدلل  التنموية  للم�صاريع  املطرد 

التعاون مع املجال�س البلدية لإقامة املزيد من امل�صاريع التي تلبي 

تطلعات املواطنني واملقيمني على حد �صواء.

امل�صاحات  م��ن  �صتزيد  واملتنزهات  احل��دائ��ق  "اإن  �صموه  وق��ال 

احلكومة  خطة  مع  يتما�صى  ال��ذي  الأم��ر  اململكة؛  يف  اخل�صراء 

ال�صرتاتيجية الرامية اإىل تعزيز التنمية احل�صرية وال�صتفادة من 

املوارد البيئية والطبيعية املتاحة؛ كما اأن هذا املتنزه �صي�صاعد على 

دعم اجلهود اجلارية لتطويروحتديث حمافظة املحرق، وحت�صني 

جودة اخلدمات املقدمة اإىل ال�صواح".

من جانبه قال نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف نا�س املوؤ�ص�صة ال�صيد 

هذا  لإجن��از  خربة  من  ال�صركة  متتلكه  مبا  فخور  اأنه  نا�س  �صمري 

"نحن �صعداء لتمكننا من النتهاء من امل�صروع  امل�صروع؛ واأ�صاف 

معامل  اإىل  كبرية  اإ�صافة  يعترب  املتنزه  فهذا  املحدد،  الوقت  يف 

البحرين".

NASSTALKS منتزه خليفة   
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ائقونصائقونصائقون صال�صال�

نا�سيونال لتاأجري ال�سيارات 

تنتقل ملقرها اجلديد

عاين األسطول والتق بالسائقين
طول صطول صطول  أ�اأ�صأ�صأ� اعة؛ وهي تتكون من صاعة؛ وهي تتكون من صاعة؛ وهي تتكون من  صتتوفر خدمة الليموزين على مدار ال�صتتوفر خدمة الليموزين على مدار ال�

إىل اإىل اإىل  إىل افة  إىل افة  افة صافة ص صية؛ بالإ�صية؛ بالإ� ية؛ بالإ�صية؛ بالإ�ص صيارات العائلية والقيا�صيارات العائلية والقيا� يارات العائلية والقيا�صيارات العائلية والقيا�ص صيارات الفارهة وال�صيارات الفارهة وال� يارات الفارهة وال�صيارات الفارهة وال�ص صمن ال�صمن ال�

تويات صتويات صتويات  أعلى امل�اأعلى امل�صأعلى امل�صأعلى امل� ائقني املاهرين املدربني على صائقني املاهرين املدربني على صائقني املاهرين املدربني على  صطاقم متكامل من ال�صطاقم متكامل من ال�

بذلك  موفرين  بذلك صركات؛  موفرين  بذلك صركات؛  موفرين  ركات؛  ال� وعمالء  الدوليني  ال�صيوف  وعمالء  الدوليني  صيوف  ال�ص وعمالء  الدوليني  ال�صيوف  وعمالء  الدوليني  يوف  ال� مع  ال�صللتعامل  مع  صللتعامل 

دراية  على  دراية أنهم  على  دراية اأنهم  على  أنهم  كما  كما صيوفكم،  كما صيوفكم،  يوفكم،  ل� اخلدمة  من  ل�صب  اخلدمة  من  صب  ل�ص اخلدمة  من  ل�صب  اخلدمة  من  ب  املنا� املنا�صتوى  صتوى  املنا�ص املنا�صتوى  توى  صامل�صامل�

عودية؛ صعودية؛ صعودية؛  ال� العربية  واململكة  البحرين  وط��رق  ال�صاري�س  العربية  واململكة  البحرين  وط��رق  صاري�س  ال�ص العربية  واململكة  البحرين  وط��رق  ال�صاري�س  العربية  واململكة  البحرين  وط��رق  اري�س  بت� بت�صعة  صعة  بت�ص بت�صعة  عة  صوا�صوا�

أو رحالتهم الهامة اأو رحالتهم الهامة أو رحالتهم الهامة  الأمر الذي يتيح للعمالء اللحاق باجتماعاتهم 

ب.صب.صب. صيف الوقت املنا�صيف الوقت املنا�

حمرتف  فريق  قبل  من  البحرين  يف  حمرتف صيونال  فريق  قبل  من  البحرين  يف  حمرتف صيونال  فريق  قبل  من  البحرين  يف  يونال  نا� نا�صركة  صركة  نا�ص نا�صركة  ركة  � �صإدارة  �صإدارة  �اإدارة  إدارة  يتم 

جتربة  جتربة صل  جتربة صل  ل  أف�اأف�صأف�صأف� بذلك  موفرا  عمله؛  جمال  يف  بذلك صعة  موفرا  عمله؛  جمال  يف  بذلك صعة  موفرا  عمله؛  جمال  يف  عة  وا� خربة  وا�صميتلك  خربة  صميتلك 

مع  تعاملت  مع صركة  تعاملت  مع صركة  تعاملت  ركة  ال� ال�صأن  ال�صأن  ال�اأن  أن  بالذكر  واجلدير  للعمالء،  بالذكر صيارات  واجلدير  للعمالء،  بالذكر صيارات  واجلدير  للعمالء،  يارات  � �صأجري  صأجري  �ا �اأجري  أجري  اتات

فنادق اخلم�س جنوم الكربى يف البحرين، كما تكفلت بالنقل الربي 

لباق الفورمولباق الفورمول واحد  باق الفورموصباق الفورموص صيوف الأحداث الكربى يف البحرين مثل �صيوف الأحداث الكربى يف البحرين مثل � يوف الأحداث الكربى يف البحرين مثل �صيوف الأحداث الكربى يف البحرين مثل �ص صل�صل�

باقات القدرة وغريها؛ كما صباقات القدرة وغريها؛ كما صباقات القدرة وغريها؛ كما  ص البحرين الدويل للطريان و�ص البحرين الدويل للطريان و� سومعر�سومعر�س

ركات تنظيم صركات تنظيم صركات تنظيم  ص النوادي والفنادق و�ص النوادي والفنادق و� سيونال خدماتها لبع�سيونال خدماتها لبع�س يونال خدماتها لبع�صيونال خدماتها لبع�ص صتقدم نا�صتقدم نا�

الفعاليات وموفري اخلدمات الدولية.

فوائد للعمالء
ني نظام صني نظام صني نظام  صيونال بتد�صيونال بتد� يونال بتد�صيونال بتد�ص العالية اجلودة قامت نا� العالية اجلودة قامت نا�صموا�صلة خلدماتها  صموا�صلة خلدماتها 

اعد على توفري املعلومات الدقيقة عن توفر اخلدمة صاعد على توفري املعلومات الدقيقة عن توفر اخلدمة صاعد على توفري املعلومات الدقيقة عن توفر اخلدمة  صمعلوماتي ي�صمعلوماتي ي�

على  ح�صولهم  للعمالء  على صمن  ح�صولهم  للعمالء  على صمن  ح�صولهم  للعمالء  من  ي� مما  ي�صأمني،  مما  صأمني،  ي�ا مما  ي�اأمني،  مما  أمني،  والت اخلدمات  والتاوجدول  اخلدمات  اوجدول 

عة لل�صيانة دوريا.صعة لل�صيانة دوريا.صعة لل�صيانة دوريا. صيارات يف حالة ممتازة خا�صيارات يف حالة ممتازة خا� يارات يف حالة ممتازة خا�صيارات يف حالة ممتازة خا�ص ص�ص�

اعة صاعة صاعة  ال� مدار  وعلى  واخلدمات؛  العمليات  قطاع  يقدم  جانبه  ال�صمن  مدار  وعلى  واخلدمات؛  العمليات  قطاع  يقدم  جانبه  صمن 

تطيعون صتطيعون صتطيعون  ص ي�ص ي� لاعدة على والنقل والتو�صيل للعمالء الذين لاعدة على والنقل والتو�صيل للعمالء الذين ل اعدة على والنقل والتو�صيل للعمالء الذين صاعدة على والنقل والتو�صيل للعمالء الذين ص صخدمة امل�صخدمة امل�

ركة. صركة. صركة.  أحد فروع ال�اأحد فروع ال�صأحد فروع ال�صأحد فروع ال� إىل اإىل اإىل  إىل الو�صول  إىل الو�صول 

مركز على مدار الساعة 
البحرين  مطار  يف   7/24 يارات صيارات صيارات  ال� ال�صأجري  صأجري  ال�ا ال�اأجري  أجري  ت مركز  تاإيجاد  مركز  تاإيجاد  مركز  تاإيجاد  مركز  إيجاد  ميكن 

أي وقت، اأي وقت، أي وقت،  يارات يف صيارات يف صيارات يف  إعادة ال�اإعادة ال�صإعادة ال�صإعادة ال� إعادة ال�أجري و إعادة ال�أجري و أجري واأجري وا االدويل حيث ميكن للعمالء تاالدويل حيث ميكن للعمالء ت

وتوفري  العمالء  املدرب خلدمة  الطاقم  وتوفري صادات  العمالء  املدرب خلدمة  الطاقم  وتوفري صادات  العمالء  املدرب خلدمة  الطاقم  ادات  ار� ار�صتفادة من  صتفادة من  ار�ص ار�صتفادة من  تفادة من  ص�ص� وال

أجري.اأجري.اأجري. ال جتربة تال جتربة ت ل جتربة تصل جتربة تص أف�اأف�صأف�صأف�

انتقلت Allied لتأجير السيارات؛ 
شركة االمتياز لشركة ناشيونال 

لتأجير السيارات؛ من مقرها 
السابق في المنامة إلى منطقة 

المعامير، وقد استأنف المكتب 
ومركز الخدمة عملهما من المقر 

الجديد.
يارات اصيارات اصيارات المتياز يف عام 2002،  صأجري ال�صأجري ال� أجري ال�اأجري ال�ا ا لتا لت Allied ركةAllied ركةAllied ركة صركة ص صنالت �صنالت �

كل كبري لت�صبح صكل كبري لت�صبح صكل كبري لت�صبح  صركة منوها ب�صركة منوها ب� ركة منوها ب�صركة منوها ب�ص صومنذ ذلك احلني وا�صلت ال�صومنذ ذلك احلني وا�صلت ال�

الرائدة يف البحرين؛  الرائدة يف البحرين؛ صيارات  الرائدة يف البحرين؛ صيارات  يارات  ال� ال�صأجري  صأجري  ال�ا ال�اأجري  أجري  ت اركات تاركات  ركات تصركات تص صيف م�صاف �صيف م�صاف �

ركة العمل اعتمادا على معايري خدمة عالية صركة العمل اعتمادا على معايري خدمة عالية صركة العمل اعتمادا على معايري خدمة عالية  صفقد وا�صلت ال�صفقد وا�صلت ال�

من  جمموعة  وتقدمي  ال�صناعة،  هذه  يف  من صطولها  جمموعة  وتقدمي  ال�صناعة،  هذه  يف  من صطولها  جمموعة  وتقدمي  ال�صناعة،  هذه  يف  طولها  ا� ا�صوج��ودة  صوج��ودة 

حيث  من  حيث صتثنائيا  من  حيث صتثنائيا  من  تثنائيا  ا� خيارا  توفر  التي  واخلدمات  ا�صاملنتجات  خيارا  توفر  التي  واخلدمات  صاملنتجات 

املة.صاملة.صاملة. صمتياز والقيمة مقابل املال والراحة ال�صمتياز والقيمة مقابل املال والراحة ال� املرونة وال

ممثلة  عاملية،  ممثلة صيارات  عاملية،  ممثلة صيارات  عاملية،  يارات  � �صأجري  صأجري  �ا �اأجري  أجري  ت تاركة  اركة  تص تصركة  ركة  � فهي  �صيونال  فهي  صيونال  �ص فهي  �صيونال  فهي  يونال  نا� نا�صأم��ا  نا�صأم��ا  نا�اأم��ا  أم��ا 

ياراتها صياراتها صياراتها  � �صطول  صطول  �ص �صطول  طول  أ�اأ�صأ�صأ� ويتكون  نا�س؛  جمموعة  قبل  من  حمليا 

واملدجمة  القت�صادية  اص��ي��ارات  اص��ي��ارات  ��ي��ارات  ال����� م��ن  م��زي��ج  م��ن  ال�����صحاليا  م��ن  م��زي��ج  م��ن  صحاليا 

و"البيك  الرباعي  والدفع  والعائلية  و"طة  الرباعي  والدفع  والعائلية  "طة  وص الرباعي  والدفع  والعائلية  وصطة  الرباعي  والدفع  والعائلية  طة  واملتو� واملتو�صية  صية  واملتو�ص واملتو�صية  ية  صوالقيا�صوالقيا�

أجل اأجل أجل  الفارهة؛ من  الفارهة؛ من صيارات  الفارهة؛ من صيارات  يارات  وال� ال�صغرية  وال�صواحلافالت  ال�صغرية  صواحلافالت  آباآبآب"  –
يونال صيونال صيونال  صركة نا�صركة نا� ركة نا�صركة نا�ص صاء جميع حاجات العمالء، كما متتلك �صاء جميع حاجات العمالء، كما متتلك � اء جميع حاجات العمالء، كما متتلك �صاء جميع حاجات العمالء، كما متتلك �ص صإر�صإر� إر�اإر�ا

العام  النقل  وع��رب��ات  احل��اف��الت  م��ن  متكامال  احل��اف��ال  م��ن  متكامال  �ال  ل��ط��ول��ط��ول ��ط��وص��ط��وص أ���اأ���صأ���صأ���

لللمجموعات التي تزور البحرين وترغب يف القيام بجولللمجموعات التي تزور البحرين وترغب يف القيام بجولت 

ياحية فيها.صياحية فيها.صياحية فيها. ص�ص�

القوة والخبرة

NASSTALKS ناشيونال لتأجير السيارات
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نا�سيونال لتاأجري ال�سيارات 

تنتقل ملقرها اجلديد

من حيث بدأ كل شيء...
�صامي نا�س ؛ ع�صو 

الإدارة  جم��ل�����س 

وال�صخ�س امل�صوؤول 

ع���ن ال���ع���دي���د من 

ال�����ص��رك��ات داخ��ل 

م��ن��ظ��وم��ة ن��ا���س؛ 

وهو يوؤمن باأن اأحد 

نقاط قوة املجموعة 

هو  الأ����ص���ا����ص���ي���ة 

اأف����راد  ج��م��ي��ع  اأن 

الأ�صرة اختاروا باإرادتهم اأن يبقوا بالقرب من ال�صركة واأن�صطتها 

الأ�صا�صية.

ل�����ط�����امل�����ا رغ�����ب 

ع����������ادل ن����ا�����س؛ 

امل��دي��ر امل���ايل؛ يف 

الهتمام بال�صوؤون 

املالية للمجموعة، 

وهو يوؤمن باأهمية 

الوا�صعة  النظرة 

كل  تواجه  التي  التحديات  ومواجهة  امل�صتقبلية  بالروؤية  يتلق  فيما 

قطاع �صناعي.

يف موقع عمل نا�س يف �صتينات من 

القرن املا�صي

ال�صيد عبداهلل نا�س يوقع عقدا بقيمة ميلون دينار

ال�صيد عبداهلل نا�س مع 

الأمري الراحل

توقيع وكالة ESAB مع 

ال�صيد �صمري نا�س وال�صيد 

ميالن كابور.

 Hydroturf توقيع اتفاقية وكالة

وتوفري منتجات TORO و

FLOWTRONEX ومنتجات نادي 

ال�صيارات يف البحرين والكويت.

على مر ال�صنوات املا�صية؛ اأ�صهمت جمموعة نا�س اإ�صهاما كبريا يف تطوير البنية التحتية التجارية وال�صناعية 

يف البحرين عرب القيام مبجموعة من امل�صاريع يف القطاعات الرئي�صية لالقت�صاد البحريني.

�صامي نا�س

الأ�صغر  الأب��ن  نا�س؛  اأحمد  ي�صارك 

والتح�صيل  ال�����ص��راء  عمليات   يف 

املوحد  التح�صيل  اإجراءات  وتطوير 

باأكملها، كما ي�صرف  عرب املجموعة 

اأحمد على منهج جديد طبق موؤخرا 

فيما  املختلفة  الأق�صام  جميع  على 

يتعلق بطلبات ال�صراء والت�صليم.
اأحمد نا�س

ي���ت���م���ت���ع ال�����ص��ي��د 

ع����ب����داهلل اأح���م���د 

مبجموعة  ن���ا����س 

م�����ن ال�������ص���ف���ات 

القيادية بالإ�صافة 

جاحمة  رغبة  اإىل 

ال��ع��م��ل اجل��اد  يف 

مبكرة؛  �صن  منذ 

اأدى  ال���ذي  الأم���ر 

تاأ�صي�س  اإىل  ب���ه 

ال�صناعي؛ هي  القطاع  وقوتها يف  واحرتامها  وزنها  لها  جمموعة 

جمموعة نا�س القاب�صة.

نا�س؛  �صمري  عمل 

ن�����ائ�����ب رئ���ي�������س 

الدارة  جم��ل�����س 

املنتدب؛  والع�صو 

منذ  ال�����ص��رك��ة  يف 

�����ص����ن م���ب���ك���رة؛ 

عن  ورث  ف���ق���د 

والده حب العمل اجلاد؛ فعمل على توجيه وتطوير الأعمال خالل 

ال�صنوات القليلة املا�صية لت�صبح على ما هي عليه اليوم.

عبداهلل اأحمد نا�س

عادل نا�س�صمري نا�س

نا�س  ف��وزي  ان�صم 

يف  ال�����ص��رك��ة  اإىل 

وهو   1995 ع����ام 

اإدارة  عن  م�صوؤول 

ك����ل م����ن ���ص��رك��ة 

للكهرباء  ن���ا����س 

لالإ�صفلت؛  ون��ا���س 

اإىل  يتطلع  وهو  والنظافة،  النفايات  تدوير  ق�صم  اإىل  بالإ�صافة 

املزيد من امل�صاريع املتخ�ص�صة لإ�صافتها اإىل حمفظة ال�صركة.

ن���ا����س؛  غ��������ازي   

ه������و ال���رئ���ي�������س 

ل�صركة  التنفيذي 

للمقاولت؛  نا�س 

مي���ت���ل���ك غ������ازي 

يف  وا�صعة  خلفية 

جم���ال امل��ق��اولت 

وال�����ه�����ن�����د������ص�����ة 

وقد  الإن�����ص��ائ��ي��ة، 

اإن�صاء  يف  اأ���ص��ه��م 

مركز البحرين التجاري العاملي وميناء ال�صيخ خليفة يف البحرين.

غازي نا�س

فوزي نا�س

لمحات من الماضي

09 NASSTALKS 2012 يناير – مار�س 

NASSTALKS رحلة إلى الماضي   

ت�صليم �صحنة من 12 وحدة من اآلت اللحام العاملة على 

ESAB حمركات الديزل اإىل ال�صيد نا�صر عبد حممد يف



اأخبار
 املوظفني

موظف الشهر... السيد علي إسماعيل
ماعيل موظفا صماعيل موظفا صماعيل موظفا  صإ�صإ� إ�اإ�ا إ�يد علي  إ�يد علي  يد علي صيد علي ص صتية ال�صتية ال� تية ال�صتية ال�ص صرتيات واخلدمات اللوج�صرتيات واخلدمات اللوج� رتيات واخلدمات اللوج�صرتيات واخلدمات اللوج�ص صركة نا�س للم�صركة نا�س للم� ركة نا�س للم�صركة نا�س للم�ص صاختارت �صاختارت �

يد صيد صيد  إىل ال�اإىل ال�صإىل ال�صإىل ال� هادة تقديرية صهادة تقديرية صهادة تقديرية  صهر، وقد قدم املدير العام ديفيد مكاي جائزة و�صهر، وقد قدم املدير العام ديفيد مكاي جائزة و� هر، وقد قدم املدير العام ديفيد مكاي جائزة و�صهر، وقد قدم املدير العام ديفيد مكاي جائزة و�ص صمميزا لل�صمميزا لل�

أقيم يف مكتب اخلدمات اأقيم يف مكتب اخلدمات أقيم يف مكتب اخلدمات  سعلي نظري خدماته وتفانيه يف العمل، وذلك يف حفل خا�سعلي نظري خدماته وتفانيه يف العمل، وذلك يف حفل خا�س

تية.صتية.صتية. صاللوج�صاللوج�

ترقية  جديدة... مسرور سعيد 

ل�صركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأع��ل��ن 

ن��ا���س ل��ل��م�����ص��رتي��ات واخل��دم��ات 

مكاي  ديفيد  ال�صيد  اللوج�صتية 

ا�صم الفائز باأف�صل عنوان للن�صرة 

باملجموعة؛  اخلا�صة  الخبارية 

وقد فاز ال�صم الذي قدمه ال�صيد 

كي. غوبنثان؛ فني م�صاح كميات 

وقد  نا�س؛  جمموعة  مع  املتعاقد 

ال�صم  ه��و   NASSTALKS ك��ان 

الذي قدمه ال�صيد غوبنثان.

كما �صكر ال�صيد ديفيد جميع 

مالك
ؤخرا يف وؤخرا يف وؤخرا يف  وعيد مالك موعيد مالك م عيد مالك مصعيد مالك مص صرور �صرور � رور �صرور �ص صيد م�صيد م� يد م�صيد م�ص صمت تعيني ال�صمت تعيني ال�

رق صرق صرق  ال� ال�ص  ص  Saren Nass ركة صركة صركة  ل� عام  مدير  ل�صمن�صب  عام  مدير  صمن�صب 

ات صات صات  الدرا� درجة  مالك  الدرا�صيد  درجة  مالك  صيد  الدرا�ص درجة  مالك  الدرا�صيد  درجة  مالك  يد  ال� حاز  وقد  ال�صط،  حاز  وقد  صط،  ال�ص حاز  وقد  ال�صط،  حاز  وقد  ط،  صالأو�صالأو�

يف  دلهي  جامعة  يف  يف صتيفنز  دلهي  جامعة  يف  يف صتيفنز  دلهي  جامعة  يف  تيفنز  � �صانت  صانت  �ص �صانت  انت  � كلية  من  �صالعليا  كلية  من  صالعليا 

عة تزيد عن صعة تزيد عن صعة تزيد عن 30 عاما  صالهند، وهو ميتلك خربة وا�صالهند، وهو ميتلك خربة وا�

وال�صناعات  الثقيلة  الرافعات  جمال  يف  العامل  انحاء  جميع  يف  القادة  مع  العمل  يف 

ويقية يف هذا صويقية يف هذا صويقية يف هذا  صغيلية والت�صغيلية والت� غيلية والت�صغيلية والت�ص إدخال التخ�ص�صات التقنية والت�اإدخال التخ�ص�صات التقنية والت�صإدخال التخ�ص�صات التقنية والت�صإدخال التخ�ص�صات التقنية والت� هم يف صهم يف صهم يف  صتية، وقد ا�صتية، وقد ا� تية، وقد ا�صتية، وقد ا�ص صاللوج�صاللوج�

القيم.

نتائج مسابقة اختيار أفضل اسم للنشرة االخبارية

التنفيذي  الرئي�س  من�صب  يف  التنفيذي وؤخرا  الرئي�س  من�صب  يف  التنفيذي وؤخرا  الرئي�س  من�صب  يف  ؤخرا  م عني  الذي  نا�س؛  موار  عني  الذي  نا�س؛  وار  مص عني  الذي  نا�س؛  مصار  عني  الذي  نا�س؛  ار  ب� ب�صيد  صيد  ب�ص ب�صيد  يد  ال� ال�صعى  صعى  ال�ص ال�صعى  عى  صي�صي�

يف  يف صركة  يف صركة  ركة  ال� �صورة  تعزيز  ال�صإىل  �صورة  تعزيز  ال�صإىل  �صورة  تعزيز  ال�اإىل  �صورة  تعزيز  إىل  يتة صيتة صيتة  اللوج� واخلدمات  اللوج�صرتيات  واخلدمات  صرتيات  اللوج�ص واخلدمات  اللوج�صرتيات  واخلدمات  رتيات  للم� نا�س  للم�صركة  نا�س  صركة  للم�ص نا�س  للم�صركة  نا�س  ركة  صل�صل�

تالمي صتالمي صتالمي  ا� من  الرغم  ا�صعلى  من  الرغم  صعلى  " املقابالت  املقابالت إحدى  املقابالت اإحدى  إحدى  ار يف صار يف صار يف  ب� ب�صيد  صيد  ب�ص ب�صيد  يد  ال� قال  فقد  ال�صاملجتمع؛  قال  فقد  صاملجتمع؛ 

أكيد اأكيد اأكيد  ت على   بقدرتنا  تاؤمن  على   بقدرتنا  اؤمن  تو على   بقدرتنا  توؤمن  على   بقدرتنا  ؤمن  م موأنني  موأنني  ماأنني  أنني  اإل ق�صرية؛  فرتة  منذ  اجلديد  من�صبي  ملهام 

افة صافة صافة  صاريع يف منطقة اخلليج، بالإ�صاريع يف منطقة اخلليج، بالإ� اريع يف منطقة اخلليج، بالإ�صاريع يف منطقة اخلليج، بالإ�ص صل والقيام باملزيد من امل�صل والقيام باملزيد من امل� ل والقيام باملزيد من امل�صل والقيام باملزيد من امل�ص أف�اأف�صأف�صأف� ورنا ب�صورة صورنا ب�صورة صورنا ب�صورة  صح�صح�

توى عال من الأداء يف القطاعات التي نخدمهاصتوى عال من الأداء يف القطاعات التي نخدمهاصتوى عال من الأداء يف القطاعات التي نخدمها". صإىل حتقيق م�صإىل حتقيق م� إىل حتقيق م�اإىل حتقيق م�ا

ؤول صوؤول صوؤول  أنه م�اأنه م�صوأنه م�صوأنه م� ار بالعمل يف جمموعة نا�س منذ عام صار بالعمل يف جمموعة نا�س منذ عام صار بالعمل يف جمموعة نا�س منذ عام 2008؛ كما  صيد ب�صيد ب� يد ب�صيد ب�ص صالتحق ال�صالتحق ال�

الأخرى  مهامه  جانب  الأخرى إىل  مهامه  جانب  الأخرى اإىل  مهامه  جانب  إىل  ؛  العامة  والعالقات  والإع��الم  الفعاليات  مكتب  والإع��العن  الفعاليات  مكتب  �العن 

ركة نا�س صركة نا�س صركة نا�س  صيارات و�صيارات و� يارات و�صيارات و�ص صأجري ال�صأجري ال� أجري ال�اأجري ال�ا ا لتا لت Allied ركة صركة صركة صركة نا�س التجارية و�صركة نا�س التجارية و� ركة نا�س التجارية و�صركة نا�س التجارية و�ص صكمدير عام ل�صكمدير عام ل�

إن اإن اإن  ار صار صار "بطبيعة احلال؛  صيد ب�صيد ب� يد ب�صيد ب�ص صطة؛ يقول ال�صطة؛ يقول ال� طة؛ يقول ال�صطة؛ يقول ال�ص صللتجارة الدولية و�صناعة املواد الكا�صللتجارة الدولية و�صناعة املواد الكا�

رف وحتد يف صرف وحتد يف صرف وحتد يف  صتية لهو �صتية لهو � تية لهو �صتية لهو �ص صرتيات واخلدمات اللوج�صرتيات واخلدمات اللوج� رتيات واخلدمات اللوج�صرتيات واخلدمات اللوج�ص صركة نا�س للم�صركة نا�س للم� ركة نا�س للم�صركة نا�س للم�ص صتكليفي بقيادة �صتكليفي بقيادة �

ركة على صركة على صركة على  صعر بعظيم الفخر للتطور الذي حققته هذه ال�صعر بعظيم الفخر للتطور الذي حققته هذه ال� عر بعظيم الفخر للتطور الذي حققته هذه ال�صعر بعظيم الفخر للتطور الذي حققته هذه ال�ص إين لأ�اإين لأ�صإين لأ�صإين لأ� إين لأ�ه؛ و إين لأ�ه؛ و ه؛ وصه؛ وص صالوقت نف�صالوقت نف�

تقبلها الواعد على حد صتقبلها الواعد على حد صتقبلها الواعد على حد  صها؛ ومزيد من احلما�س جتاه م�صها؛ ومزيد من احلما�س جتاه م� ها؛ ومزيد من احلما�س جتاه م�صها؛ ومزيد من احلما�س جتاه م�ص صي�صي� ي�صي�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا امدى عقود منذ تامدى عقود منذ ت

إقليمية اإقليمية اإقليمية  إقليمية ركة  إقليمية ركة  ركة صركة ص صإىل �صإىل � إىل �اإىل �ا إىل �ت حملية  إىل �ت حملية  لركة مقاولركة مقاول ركة مقاوصركة مقاوص صنتقال من كوننا �صنتقال من كوننا � تطعنا اصتطعنا اصتطعنا ال صواء؛ فقد ا�صواء؛ فقد ا� واء؛ فقد ا�صواء؛ فقد ا�ص ص�ص�

ب ثقة صب ثقة صب ثقة  أنحاء منطقة اخلليج وتك�اأنحاء منطقة اخلليج وتك�صأنحاء منطقة اخلليج وتك�صأنحاء منطقة اخلليج وتك� حمرتمة تتوىل العديد من الأعمال يف خمتلف 

رية عطائهاصرية عطائهاصرية عطائها". صاملزيد من العمالء خالل م�صاملزيد من العمالء خالل م�

جامعة   يف  جامعة  صائية  يف  جامعة  صائية  يف  ائية  الإن� الإدارة  كلية  خريج  ن��ا���س؛  الإن�صار  الإدارة  كلية  خريج  ن��ا���س؛  صار  الإن�ص الإدارة  كلية  خريج  ن��ا���س؛  الإن�صار  الإدارة  كلية  خريج  ن��ا���س؛  ار  ب� ب�صيد  صيد  ب�ص ب�صيد  يد  ال� ال�ص��اف  ص��اف  ال�ص ال�ص��اف  ��اف  أ���اأ���صأ���صأ��� أ���و أ���و

ريع وترية النمو لدينا؛ نطمح صريع وترية النمو لدينا؛ نطمح صريع وترية النمو لدينا؛ نطمح  صإىل ت�صإىل ت� إىل ت�اإىل ت�ا إىل ت�عى فيه  إىل ت�عى فيه  عى فيه صعى فيه ص صيف الوقت الذي ن�صيف الوقت الذي ن� " Westminster
إىل حتديد معايري اإىل حتديد معايري إىل حتديد معايري  عيا صعيا صعيا  � التفاعل مع عمالئنا  �صتوى  التفاعل مع عمالئنا  صتوى  �ص التفاعل مع عمالئنا  �صتوى  التفاعل مع عمالئنا  توى  صإىل رفع م�صإىل رفع م� إىل رفع م�اإىل رفع م�ا ه صه صه  نف� الوقت  نف�صيف  الوقت  صيف 

اعدنا على بناء عالقات قوية ودائمة مع جميع عمالء نا�سصاعدنا على بناء عالقات قوية ودائمة مع جميع عمالء نا�سصاعدنا على بناء عالقات قوية ودائمة مع جميع عمالء نا�س". صاخلدمة التي ت�صاخلدمة التي ت�

أحمد اأحمد أحمد  يد عبداهلل صيد عبداهلل صيد عبداهلل  صأثري الكبري لل�صأثري الكبري لل� أثري الكبري لل�اأثري الكبري لل�ا اأكيد على التاأكيد على الت أكيد على التاأكيد على التا اار حديثه بالتاار حديثه بالت ار حديثه بالتصار حديثه بالتص صيد ب�صيد ب� يد ب�صيد ب�ص صواختتم ال�صواختتم ال�

خ�صية.صخ�صية.صخ�صية. صنا�س يف عمله وحياته ال�صنا�س يف عمله وحياته ال�

NASSTALKS الموظفون

NASSTALKS 10 يناير – مار�س 2012

ال�صم  اختيار  يف  ا���ص��رتك��وا  ال��ذي��ن  املوظفني 

وقال  الخبارية؛  نا�س  جمموعة  لن�صرة  املالئم 

"لقد وجدنا ا�صتجابة كبرية من قبل املوظفني، 
وقد كان التحكيم اأمرا �صعبا للغاية".

املدير التنفيذي اجلديد 

ي�سعى اإىل تعزيز �سورة 

NASS يف املجتمع



استعادة بيانات 
محرك القرص 

الصلب باستخدام 
برامج مجانية

لة صلة صلة  صعندما حتذف امللفات من �صعندما حتذف امللفات من �

املهمالت يف جهازك، وتدرك بعدها 

فال  امللفات  تلك  فال إىل  امللفات  تلك  فال اإىل  امللفات  تلك  إىل  حاجة  يف  حاجة أن��ك  يف  حاجة اأن��ك  يف  أن��ك 

املحرك  على  جديد  املحرك صيء  على  جديد  املحرك صيء  على  جديد  يء  � �صأي  �صأي  �اأي  أي  حتفظ 

ميحو  ل  ال�صلب  ف��امل��ح��رك  ال�صلب صه؛  ف��امل��ح��رك  ال�صلب صه؛  ف��امل��ح��رك  ه؛  صنف�صنف�

البيانات املحفوظة فيه يف الواقع، بل 

ع عالمة عليه صع عالمة عليه صع عالمة عليه  صغيل يقوم جهازك بو�صغيل يقوم جهازك بو� غيل يقوم جهازك بو�صغيل يقوم جهازك بو�ص صاحة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�صاحة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت� احة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�صاحة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�ص صإىل م�صإىل م� إىل م�اإىل م�ا يحولها 

إىل حفظ املزيد من املعلومات يف هذا املحرك؛ اإىل حفظ املزيد من املعلومات يف هذا املحرك؛ إىل حفظ املزيد من املعلومات يف هذا املحرك؛  إىل حفظ املزيد من املعلومات يف هذا املحرك؛ ، وحني يحتاج نظامك  إىل حفظ املزيد من املعلومات يف هذا املحرك؛ ، وحني يحتاج نظامك  "
احة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�

"
احة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�

"حمذوف
احة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�

"
احة متوفرة؛ فعندما متحو ملفا من نظام الت�

يف املحرك كملف 

تبدالها باملعلومات اجلديدة التي صتبدالها باملعلومات اجلديدة التي صتبدالها باملعلومات اجلديدة التي  صيقوم با�صيقوم با� يقوم با�صيقوم با�ص صاحة حرة و�صاحة حرة و� احة حرة و�صاحة حرة و�ص صبقا؛ م�صبقا؛ م� بقا؛ م�صبقا؛ م�ص صيعترب امللفات التي مت حذفها م�صيعترب امللفات التي مت حذفها م� يعترب امللفات التي مت حذفها م�صيعترب امللفات التي مت حذفها م�ص ص�ص�

ترغب يف حفظها.

ل ما ميكن القيام به يف حالة فقدان صل ما ميكن القيام به يف حالة فقدان صل ما ميكن القيام به يف حالة فقدان  أف�اأف�صأف�صأف� أف�اكل، و أف�اكل، و اكل، وصاكل، وص صبب الكثري من امل�صبب الكثري من امل� بب الكثري من امل�صبب الكثري من امل�ص إن حدث ذلك الأمر فقد ي�اإن حدث ذلك الأمر فقد ي�صإن حدث ذلك الأمر فقد ي�صإن حدث ذلك الأمر فقد ي�

القر�س نقل  ثم  ومن  القر�سه،  نقل  ثم  ومن  سه،  القر�ص نقل  ثم  ومن  القر�صه،  نقل  ثم  ومن  ه،  نف� املحرك  على  نف�صافية  املحرك  على  صافية  نف�ص املحرك  على  نف�صافية  املحرك  على  افية  صإ�صإ� إ�اإ�ا بيانات  بيانات أية  بيانات اأية  أية  كتابة  كتابة اأكد من عدم  كتابة اأكد من عدم  أكد من عدم  الت هو  التاالبيانات  هو  االبيانات 

ه، صه، صه،  ص نف�ص نف� سيمنع تفعيل خا�صية احلفظ على القر�سيمنع تفعيل خا�صية احلفظ على القر�س يمنع تفعيل خا�صية احلفظ على القر�صيمنع تفعيل خا�صية احلفظ على القر�ص آخر؛ فهذا الإجراء �اآخر؛ فهذا الإجراء �صآخر؛ فهذا الإجراء �صآخر؛ فهذا الإجراء � إىل جهاز كمبيوتر اإىل جهاز كمبيوتر إىل جهاز كمبيوتر  ال�صلب 

للبحث يف   Windows Explorer تخدام صتخدام صتخدام  ا� ا�ص عرب  ص عرب  القر�س امللفات من  القر�سرتداد  امللفات من  سرتداد  القر�ص امللفات من  القر�صرتداد  امللفات من  رتداد  با� با�صمح لك  صمح لك  با�ص با�صمح لك  مح لك  صي�صي� ي�صي�ص � صمما �صمما 

بنية امللف.

Winternals Disk و   Ontrack Easy Recovery مثل  ال��ربام��ج  ال��رب  �رب  بع�س تتوفر  بع�سك��ذل��ك  تتوفر  سك��ذل��ك 

اعد يف حتويل صاعد يف حتويل صاعد يف حتويل  ص والتي ت�ص والتي ت� Active Partition Recovery and Active Uneraser و Commander
رتداد امللف.صرتداد امللف.صرتداد امللف. صاعدك على ا�صاعدك على ا� اعدك على ا�صاعدك على ا�ص ص التي ت�ص التي ت� DOS إىل �صيغة اإىل �صيغة اإىل �صيغة إىل �صيغة نظامك  إىل �صيغة نظامك 

TOTALLYTECH

�سودوكو
جرب حل هذه األحجية... حظا سعيدا!

�سيد الكامريا

خمس تدابير للسالمة لتجنب اإلجهاد واإلصابات
الثقيلة  املهام  من  بالعديد  القيام  العامل  على  يجب  يوم  فكل  املخاطر؛  من  الكثري  على  العمل  مواقع  حتتوي 

بيل املثال قد تكون صبيل املثال قد تكون صبيل املثال قد تكون  صه؛ فعلى �صه؛ فعلى � ه؛ فعلى �صه؛ فعلى �ص صتخدام عدد غري قليل من املعدات والأدوات يف الوقت نف�صتخدام عدد غري قليل من املعدات والأدوات يف الوقت نف� تخدام عدد غري قليل من املعدات والأدوات يف الوقت نف�صتخدام عدد غري قليل من املعدات والأدوات يف الوقت نف�ص إىل التعود على ا�اإىل التعود على ا�صإىل التعود على ا�صإىل التعود على ا� افة صافة صافة  صبالإ�صبالإ�

فقد  تكن حذرا  فقد إن مل  تكن حذرا  فقد اإن مل  تكن حذرا  إن مل  لكنك  لكنك صماء؛  لكنك صماء؛  ماء؛  ال� ارتفاعها يف  تطري حني  ال�صأنك  ارتفاعها يف  تطري حني  صأنك  ال�ا ارتفاعها يف  تطري حني  ال�اأنك  ارتفاعها يف  تطري حني  أنك  ب باعورا  اعورا  بص بصعورا  عورا  � �صإذ متنحك  صإذ متنحك  �ا �اإذ متنحك  إذ متنحك  ليا صليا صليا  م� م�صأمرا  م�صأمرا  م�اأمرا  أمرا  الرافعات  قيادة 

المة التي ميكن اتباعها لتجنب صالمة التي ميكن اتباعها لتجنب صالمة التي ميكن اتباعها لتجنب  ص تدابري ال�ص تدابري ال� سن احلظ هنالك بع�سن احلظ هنالك بع�س ن احلظ هنالك بع�صن احلظ هنالك بع�ص صتخدامها؛ حل�صتخدامها؛ حل� تخدامها؛ حل�صتخدامها؛ حل�ص أثناء ا�اأثناء ا�صأثناء ا�صأثناء ا� إ�صابات بليغة اإ�صابات بليغة إ�صابات بليغة  إىل اإىل اإىل  ستتعر�ستتعر�س

ائعة يف موقع العمل.صائعة يف موقع العمل.صائعة يف موقع العمل. صت الإجهاد والإ�صابات ال�صت الإجهاد والإ�صابات ال� حال

1. رفع األجسام بصورة صحيحة
إ�صابة اإ�صابة إ�صابة  إىل اإىل اإىل  تتعر�س تتعر�سأن  تتعر�سأن  تتعر�اأن  أن  هل صهل صهل  ال� من  للعمال؛  الأول  العدو  هي  الظهر  ال�صم  من  للعمال؛  الأول  العدو  هي  الظهر  صم  اآل

أنه ميكنك جتنب هذا اخلطر اأنه ميكنك جتنب هذا اخلطر أنه ميكنك جتنب هذا اخلطر  أثقال؛ يف حني الأثقال؛ يف حني الأثقال؛ يف حني  الخطرية يف ظهرك نتيجة رفعك لالخطرية يف ظهرك نتيجة رفعك ل

إىل جانبك عندما ترفع اإىل جانبك عندما ترفع إىل جانبك عندما ترفع  تدارة صتدارة صتدارة  ص�ص� متاما ؛ فقط تذكر ثني ركبتيك وجتنب ال

أمام الأخرى قليال.اأمام الأخرى قليال.أمام الأخرى قليال. إحدى قدمك اإحدى قدمك اإحدى قدمك  إحدى قدمك ع  إحدى قدمك ع  ع صع ص صالأثقال، وللحفاظ على توازنك؛ �صالأثقال، وللحفاظ على توازنك؛ �

2. االستخدام التقني الصحيح لألدوات 

المنقولة والعالية الطاقة
الأحيان  من  الكثري  الأحيان صك يف  من  الكثري  الأحيان صك يف  من  الكثري  ك يف  نف� ومع ذلك، جتد  نف�صهولة،  ومع ذلك، جتد  صهولة،  نف�ص ومع ذلك، جتد  نف�صهولة،  ومع ذلك، جتد  هولة،  � �صأكرث  �صأكرث  �اأكرث  أكرث  واملعدات حياتك  الأدوات  واملعدات حياتك أن جتعل  الأدوات  واملعدات حياتك اأن جتعل  الأدوات  أن جتعل  املفرت�س املفرت�سمن  سمن 

تخدام صتخدام صتخدام  ص�ص� أن ااأن اأن ال أن تدرك اأن تدرك أن تدرك  ة التي تنزلق من يديك يف كل مرة؛ يجب صة التي تنزلق من يديك يف كل مرة؛ يجب صة التي تنزلق من يديك يف كل مرة؛ يجب  أو الكما�اأو الكما�صأو الكما�صأو الكما� غط على يديك صغط على يديك صغط على يديك  صتخدم املطرقة التي ت�صتخدم املطرقة التي ت� تخدم املطرقة التي ت�صتخدم املطرقة التي ت�ص صت�صت�

غي والتهاب صغي والتهاب صغي والتهاب  ص الإ�صابات مقل متالزمة النفق الر�ص الإ�صابات مقل متالزمة النفق الر� سإىل بع�سإىل بع�س إىل بع�اإىل بع�ا إىل بع�ك  إىل بع�ك  ك صك ص صبب تعر�صبب تعر� بب تعر�صبب تعر�ص صيئة قد ي�صيئة قد ي� يئة قد ي�صيئة قد ي�ص صأدوات امل�صممة بطريقة �صأدوات امل�صممة بطريقة � أدوات امل�صممة بطريقة �الأدوات امل�صممة بطريقة �ال الاملتكرر لالاملتكرر ل

رر الأ�صابع.صرر الأ�صابع.صرر الأ�صابع. صالأوتار وت�صالأوتار وت�

الرتددات  الرتددات صبب  الرتددات صبب  بب  ب� ب�صيمة  صيمة  ب�ص ب�صيمة  يمة  الإ�صابات اجل� بالعديد من  الطاقة  تعمل على  التي  الأدوات  الإ�صابات اجل�صبب  بالعديد من  الطاقة  تعمل على  التي  الأدوات  صبب  الإ�صابات اجل�ص بالعديد من  الطاقة  تعمل على  التي  الأدوات  الإ�صابات اجل�صبب  بالعديد من  الطاقة  تعمل على  التي  الأدوات  بب  تت� قد  تت�صآخر  قد  تت�صآخر  قد  تت�اآخر  قد  آخر  من جانب 

الأدوات  الأدوات أن  الأدوات اأن  أن  من  من اأكد  من اأكد  أكد  الت العمال  على  يجب  التابب  العمال  على  يجب  ابب  التص العمال  على  يجب  التصبب  العمال  على  يجب  بب  ال� ولهذا  عنها،  ت�صدر  الذي  املرتفع  ال�صجيج  ولهذا  عنها،  ت�صدر  الذي  املرتفع  صجيج  ال�ص ولهذا  عنها،  ت�صدر  الذي  املرتفع  ال�صجيج  ولهذا  عنها،  ت�صدر  الذي  املرتفع  جيج  وال� العالية  وال�صهتزازات  العالية  صهتزازات  وال

جيجا.صجيجا.صجيجا. أقل اهتزازا و�اأقل اهتزازا و�صأقل اهتزازا و�صأقل اهتزازا و� الكهربائية التي يختارونها للعمل 

إن كانت اليمنى اإن كانت اليمنى إن كانت اليمنى  إن كانت اليمنى –  إن كانت اليمنى –  تمرار صتمرار صتمرار  صتخدمها العامل با�صتخدمها العامل با� تخدمها العامل با�صتخدمها العامل با�ص صعتبار عند اختيار الأدوات؛ اليد التي ي�صعتبار عند اختيار الأدوات؛ اليد التي ي� كما يجب الخذ يف ال

إىل اإىل اإىل  أدوات اأدوات أدوات ل حتتاج  المة اختيار صالمة اختيار صالمة اختيار  صق ال�صق ال� ق ال�صق ال�ص أو من�اأو من�صأو من�صأو من� رى- يف حالة اختيار الأدوات اليدوية؛ كما يجب على العامل صرى- يف حالة اختيار الأدوات اليدوية؛ كما يجب على العامل صرى- يف حالة اختيار الأدوات اليدوية؛ كما يجب على العامل  أو الي�اأو الي�صأو الي�صأو الي�

للكهرباء تكون متوازنة وغري مو�صلة  للكهرباءأن  تكون متوازنة وغري مو�صلة  للكهرباءاأن  تكون متوازنة وغري مو�صلة  أن  اليدوية يجب  ف��الأدوات  ؛  اليدوية يجب صتخدامها  ف��الأدوات  ؛  اليدوية يجب صتخدامها  ف��الأدوات  ؛  تخدامها  ا� اليد حني  ا�صأذى  اليد حني  صأذى  ا�ا اليد حني  ا�اأذى  اليد حني  أذى  تت تتا  ا  قوة كبرية؛ حتى ل

أو احلرارة.اأو احلرارة.أو احلرارة.

3. الجلوس حين العمل في مستويات منخفضة
عية ثابتة صعية ثابتة صعية ثابتة  صك يف و�صك يف و� ك يف و�صك يف و�ص صة ؛ فجلو�صة ؛ فجلو� ة ؛ فجلو�صة ؛ فجلو�ص صتويات منخف�صتويات منخف� تويات منخف�صتويات منخف�ص صطر للعمل يف م�صطر للعمل يف م� طر للعمل يف م�صطر للعمل يف م�ص أو اجللو�س على ركبتيك حني ت�اأو اجللو�س على ركبتيك حني ت�صأو اجللو�س على ركبتيك حني ت�صأو اجللو�س على ركبتيك حني ت� جتنب القرف�صاء 

إجهاد ركبتيك وخا�صرتيك.اإجهاد ركبتيك وخا�صرتيك.إجهاد ركبتيك وخا�صرتيك. إجهاد ركبتيك وخا�صرتيك.يجنبك  إجهاد ركبتيك وخا�صرتيك.يجنبك  يجنبك صيجنبك ص ص�ص�

4. الحفاظ على الرسغين في حالتهما الطبيعية
التورم  التورم إىل  التورم اإىل  إىل  دك صدك صدك  الأج��زاء يف ج� الأج��زاء يف ج�ص  ص  بع�س بع�س  س  سيعر�سيعر�س يعر�صيعر�ص � الأمر  هذا  مراعاة  فعدم  الذراعني؛  على  ينطبق  �صه  الأمر  هذا  مراعاة  فعدم  الذراعني؛  على  ينطبق  صه  �ص الأمر  هذا  مراعاة  فعدم  الذراعني؛  على  ينطبق  �صه  الأمر  هذا  مراعاة  فعدم  الذراعني؛  على  ينطبق  ه  نف� نف�صالأمر  صالأمر 

غي.صغي.صغي. صوءا وت�صاب مبتالزمة النفق الر�صوءا وت�صاب مبتالزمة النفق الر� وءا وت�صاب مبتالزمة النفق الر�صوءا وت�صاب مبتالزمة النفق الر�ص صت قد تزداد الأمور �صت قد تزداد الأمور � سم، ويف بع�سم، ويف بع�س احلال والوخز والإجهاد والآل

5. موازنة حزام األدوات حول خصرك
تهان به صتهان به صتهان به  ص ي�ص ي� كل حمال صكل حمال صكل حمال ل صقد تكون الأدوات املوجودة يف حزام اخل�صر �صغرية احلجم، لكنها ت�صقد تكون الأدوات املوجودة يف حزام اخل�صر �صغرية احلجم، لكنها ت�

إذا مل يتم احلفاظ على توازنها؛ لذلك اإذا مل يتم احلفاظ على توازنها؛ لذلك إذا مل يتم احلفاظ على توازنها؛ لذلك  أحد اجلانبني اأحد اجلانبني أحد اجلانبني  إىل اإىل اإىل  ده صده صده  صم وت�صم وت� م وت�صم وت�ص إىل اختالل توازن اجل�اإىل اختالل توازن اجل�صإىل اختالل توازن اجل�صإىل اختالل توازن اجل� ؤدي وؤدي وؤدي  ووقد تووقد ت

من توازن صمن توازن صمن توازن  أماكن الأدوات حتى ت�اأماكن الأدوات حتى ت�صأماكن الأدوات حتى ت�صأماكن الأدوات حتى ت� أثقل من الآخر؛ يجب عليك تغيري اأثقل من الآخر؛ يجب عليك تغيري أثقل من الآخر؛ يجب عليك تغيري  أحد جانبي احلزام اأحد جانبي احلزام أحد جانبي احلزام  أن اأن أن  إذا وجدت اإذا وجدت إذا وجدت 

اجلانبني.
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ن�سائح لل�سالمة

TED  تطلق التطبيق الرسمي 
لألندرويد 

الأندرويد،  بنظام  اخلا�س  اخلا�سمي  سمي  اخلا�ص اخلا�صمي  مي  الر� تطبيقها  الر�ص  تطبيقها  ص  TED منظمة  منظمة أطلقت  منظمة اأطلقت  أطلقت 

الفيديو  مكتبة  ت�صفح  الفيديو ص��وين؛  مكتبة  ت�صفح  الفيديو ص��وين؛  مكتبة  ت�صفح  ��وين؛  ��� م��ع  بالتعاون  ط��ور  ال���ذي  التطبيق  ���صويتيح  م��ع  بالتعاون  ط��ور  ال���ذي  التطبيق  صويتيح 

املوجودة   TED Talks الفيديو  الفيديو أي من مقاطع  الفيديو اأي من مقاطع  أي من مقاطع  اهدة صاهدة صاهدة  وم� وم�ص،  ص،  TED ب� ب�اخلا�صة  �اخلا�صة 

تخدمون صتخدمون صتخدمون  امل� امل�صي�صبح  صي�صبح  امل�ص امل�صي�صبح  ي�صبح  � كما  مقطع؛  �ص  كما  مقطع؛  ص  1.100 عددها  يتجاوز  والتي  املكتبة  يف 

لحقا. اهدتها صاهدتها صاهدتها  مل� لديهم  مل�صلة  لديهم  صلة  مل�ص لديهم  مل�صلة  لديهم  لة  املف� املقاطع  وحفظ  ت�صفح  على  املف�صق��ادري��ن  املقاطع  وحفظ  ت�صفح  على  صق��ادري��ن 

الموسيقى الكالسيكية تحسن 
العمليات الجراحية

يفيد  يفيد أن  يفيد اأن  أن  املمكن  من  املمكن صيكية  من  املمكن صيكية  من  يكية  الكال� الكال�صيقى  صيقى  الكال�ص الكال�صيقى  يقى  املو� املو�صغيل  صغيل  املو�ص املو�صغيل  غيل  ت� ت�صأن  ت�صأن  ت�اأن  أن  اجلراحون  يعتقد 

إحدى اإحدى اإحدى  أنه قد يعجل تعافيهم من العمليات اجلراحية؛ ففي اأنه قد يعجل تعافيهم من العمليات اجلراحية؛ ففي أنه قد يعجل تعافيهم من العمليات اجلراحية؛ ففي  إىل درجة اإىل درجة اإىل درجة  ى، صى، صى،  صاملر�صاملر�

يطة صيطة صيطة  ب� جراحية  لعمليات  ب�صوعهم  جراحية  لعمليات  صوعهم  ب�ص جراحية  لعمليات  ب�صوعهم  جراحية  لعمليات  وعهم  خ� خ�صأثناء  خ�صأثناء  خ�اأثناء  أثناء  ا صا صا  مري� مري�ص  ص  96 اختيار  مت  اختيار صات  مت  اختيار صات  مت  ات  صالدرا�صالدرا�

اجلراحة  اجلراحة أث��ن��اء  اجلراحة اأث��ن��اء  أث��ن��اء  يكية صيكية صيكية  كال� كال�صيقى  صيقى  كال�ص كال�صيقى  يقى  مو� مو�صغيل  صغيل  مو�ص مو�صغيل  غيل  ت� مت  الأوىل  ملجموعتني؛  ت�صموا  مت  الأوىل  ملجموعتني؛  صموا  ت�ص مت  الأوىل  ملجموعتني؛  ت�صموا  مت  الأوىل  ملجموعتني؛  موا  صوق�صوق�

سخا�سخا�سس خا�صخا�ص الأ� جميع  كان  وقد  �صوت،  دون  عملياتهم  الأ�صأجريت  جميع  كان  وقد  �صوت،  دون  عملياتهم  الأ�صأجريت  جميع  كان  وقد  �صوت،  دون  عملياتهم  الأ�اأجريت  جميع  كان  وقد  �صوت،  دون  عملياتهم  أجريت  الثانية  واملجموعة 

أثناء اجلراحة.اأثناء اجلراحة.أثناء اجلراحة. تيقظني صتيقظني صتيقظني  صاملختربين م�صاملختربين م�

ا يف صا يف صا يف ا يف  أثناء اجلراحة انخفا�اأثناء اجلراحة انخفا�صأثناء اجلراحة انخفا�صأثناء اجلراحة انخفا� يقى صيقى صيقى  صتمعت للمو�صتمعت للمو� تمعت للمو�صتمعت للمو�ص أظهرت املجموعة التي ا�اأظهرت املجموعة التي ا�صأظهرت املجموعة التي ا�صأظهرت املجموعة التي ا� وقد 

تويات القلق ومعدصتويات القلق ومعدصتويات القلق ومعدلت التنف�س مقارنة باملجموعة الأخرى. صم�صم�

ن�سائح لل�سحة

إ�صابة 

أنه ميكنك جتنب هذا اخلطر 

إىل جانبك عندما ترفع 

أمام الأخرى قليال.



اأخبار الريا�سة 

سباق القدرة
يف  يف وؤخرا  يف وؤخرا  ؤخرا  م القدرة  موباقات  القدرة  وباقات  مص القدرة  مصباقات  القدرة  باقات  ل� نا�س  ل�صأحمد  نا�س  ل�صأحمد  نا�س  ل�اأحمد  نا�س  أحمد  عبداهلل  بطولة  انطلقت 

اآلف دينار بحريني  إىل اإىل اإىل 3 منطقة ال�صخري؛ مقدمة جوائز ت�صل 

البطولة  ه��ذه  خ�ص�صت  وق��د  ال��ت��وايل؛  على  مرت   1000 افة صافة صافة  صومل�صومل�

إذ اإذ اإذ  عا؛ صعا؛ صعا؛  وا� اهتماما  اجتذبت  وا�صأنها  اهتماما  اجتذبت  وا�صأنها  اهتماما  اجتذبت  وا�اأنها  اهتماما  اجتذبت  أنها  كما  املولودة حمليا  اخليول  كما إىل  املولودة حمليا  اخليول  كما اإىل  املولودة حمليا  اخليول  إىل 

جمال  يف  الكبرية  جمال صماء  يف  الكبرية  جمال صماء  يف  الكبرية  ماء  الأ� من  والعديد  ح�صانا  الأ�ص  من  والعديد  ح�صانا  ص  15 فيها  فيها صارك  فيها صارك  ارك  ص�ص�

ية.صية.صية. صالفرو�صالفرو�

مجد الغولف
نقطة   65 باإحرازه  ن�صرا كبريا  باو�صون  ال�صيد جو  حقق 

التي  للغولف  ال�صنوية  نا�س  بطولة  يف   )95 اأ�صل  )م��ن 

الظروف  وم��ع  للغولف،  ع��وايل  ن��ادي  يف  م��وؤخ��را  اأقيمت 

املناخية املثالية ودورات الرمال للمحرتفني؛ حققت هذه 

واجتذبت  ال��ن��ادي  ملناف�صات  كبريا  ا�صتقطابا  البطولة 

اهتماما وا�صعا مب�صاركة 70 لعبا. 

انتوين  ديفيد  ال�صيد  من  جوائزهم  الفائزون  ت�صلم  وقد 

حفل  يف  العامة  للمقاولت  نا�س  ل�صركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

النادي  م�صوؤولو  اأعرب  كما  النادي،  مقر  يف  اأقيم  خا�س 

نا�س  �صركة  تقدمه  ال��ذي  امل�صتمر  للدعم  امتنانهم  عن 

للمقاولت لهذه الفعالية.

انتصارات كريبتون فاكتور
يد فوزي عبداهلل صيد فوزي عبداهلل صيد فوزي عبداهلل  صجل اجلواد كريبتون فاكتور ملالكه ومدربه ال�صجل اجلواد كريبتون فاكتور ملالكه ومدربه ال� جل اجلواد كريبتون فاكتور ملالكه ومدربه ال�صجل اجلواد كريبتون فاكتور ملالكه ومدربه ال�ص ص�ص�

العاملي  دبي  العاملي اأ�س  دبي  العاملي اأ�س  دبي  أ�س  ك ت�صفيات  كامن  ت�صفيات  امن  كص ت�صفيات  كصمن  ت�صفيات  من  � دبي  يف  �صما  دبي  يف  صما  �ص دبي  يف  �صما  دبي  يف  ما  حا� ن�صرا  حا�صنا�س؛  ن�صرا  صنا�س؛ 

باقات اخليل صباقات اخليل صباقات اخليل 2012. صل�صل�

باق صباق صباق  أعوام- بال�اأعوام- بال�صأعوام- بال�صأعوام- بال� وقد فاز كريبتون فاكتور - الذي يبلغ من العمر 4

 1.11.56 ق��دره  زمنا  ق��دره صجال  زمنا  ق��دره صجال  زمنا  جال  م� مرت؛  م�ص  مرت؛  ص  1200 افته صافته صافته  م� تبلغ  م�صال��ذي  تبلغ  صال��ذي 

دقيقة بقيادة الفار�س اليرلندي كريين فالون؛ وقد حقق كريبتون دقيقة بقيادة الفار�س اليرلندي كريين فالون؛ وقد حقق كريبتون 

أ�صل اأ�صل أ�صل 19؛ وقد كان يف املراكز  باقات من صباقات من صباقات من  صبعة �صبعة � بعة �صبعة �ص صاملركز الأول يف �صاملركز الأول يف �

الثالث الأوىل 15 مرة .

عادته بهذا اصعادته بهذا اصعادته بهذا الجناز، وقال  صيد فوزي نا�س عن �صيد فوزي نا�س عن � يد فوزي نا�س عن �صيد فوزي نا�س عن �ص صمن جانبه عرب ال�صمن جانبه عرب ال�

باق؛ فقد صباق؛ فقد صباق؛ فقد  صل ما عنده يف هذا ال�صل ما عنده يف هذا ال� ل ما عنده يف هذا ال�صل ما عنده يف هذا ال�ص أف�اأف�صأف�صأف� كريين  الفار�س  كريين أظهر  الفار�س  كريين اأظهر  الفار�س  أظهر  "لقد 
تطاع احراز املركز صتطاع احراز املركز صتطاع احراز املركز  صكنا قلقني من احتمالية التعادل لكن الفار�س ا�صكنا قلقني من احتمالية التعادل لكن الفار�س ا�

أن نعود اأن نعود أن نعود  أمل اأمل اأمل  االأول بجدارة؛ فهو عداء ممتاز وقوي جدا؛ وناالأول بجدارة؛ فهو عداء ممتاز وقوي جدا؛ ون

أ�س دبي العاملي للخيولاأ�س دبي العاملي للخيولاأ�س دبي العاملي للخيول". اإىل كاإىل ك إىل كاإىل كا إىل كأخرى  إىل كأخرى  أخرى اأخرى  مرة 

جميع األخبار التي يتم تغطيتها في الصفحة الرياضية لمجموعة ناس؛ تسلط الضوء على 
رياضة بناء األجسام وسباقات الخيل ومباريات الغولف.

كلمات من السيد فوزي ناس
باقات صباقات صباقات  � عن  نا�س  فوزي  �صيد  عن  نا�س  فوزي  صيد  �ص عن  نا�س  فوزي  �صيد  عن  نا�س  فوزي  يد  ال� حتدث  ال�صؤخرا؛  حتدث  صؤخرا؛  ال�و حتدث  ال�وؤخرا؛  حتدث  ؤخرا؛  م معه  موأجريت  معه  موأجريت  معه  ماأجريت  معه  أجريت  مقابلة  يف 

باقات اخليل صباقات اخليل صباقات اخليل  � �صأن  �صأن  �اأن  أن  "اعتقد 
� عن  نا�س  فوزي  يد 

"
� عن  نا�س  فوزي  يد 

وقال  البحرين؛  الصالصاللتها يف  وتربية � �صاخليل  وتربية  صاخليل 

ات صات صات  الريا� م��ن  الريا�صة  م��ن  صة  الريا�ص م��ن  الريا�صة  م��ن  ة  الريا� ه��ذه  الريا�صأن  ه��ذه  الريا�صأن  ه��ذه  الريا�اأن  ه��ذه  أن  خا�صة  طويال  خا�صة وطا  طويال  خا�صة صوطا  طويال  خا�صة صوطا  طويال  وطا  � �صقطعت  صقطعت 

يدعم  وما  يدعم صية؛  وما  يدعم صية؛  وما  ية؛  املا� العقود  مدى  على  البحرين  يف  املا�ية  العقود  مدى  على  البحرين  يف  املا�صية  العقود  مدى  على  البحرين  يف  صية  املا�ص العقود  مدى  على  البحرين  يف  املا�صية  العقود  مدى  على  البحرين  يف  ية  صاحلما�صاحلما�

أن اأن أن  ذلك هو وجود ذلك هو وجود 4500 ح�صانا يف البحرين، ومع ذلك اعتقد 

ية؛ صية؛ صية؛ لزالت  صتثمار يف جمال الفرو�صتثمار يف جمال الفرو� تثمار يف جمال الفرو�صتثمار يف جمال الفرو�ص صتويات الكافية لال�صتويات الكافية لال�تويات الكافية لال� تويات الكافية لال�صتويات الكافية لال�ص صامل�صامل�

أن اأن أن  ؤكد وؤكد وؤكد  امل فمن  املوهيالت؛  فمن  وهيالت؛  املص فمن  املصهيالت؛  فمن  هيالت؛  الت� من  الكثري  الت�صإىل  من  الكثري  الت�صإىل  من  الكثري  الت�اإىل  من  الكثري  إىل  حاجة  حاجة يف  يف 

يجتذب عددا صيجتذب عددا صيجتذب عددا  صمزيدا من الدعاية والتغطية الإعالمية �صمزيدا من الدعاية والتغطية الإعالمية �مزيدا من الدعاية والتغطية الإعالمية �

أن املزيد من اجلوائز املالية اأن املزيد من اجلوائز املالية أن املزيد من اجلوائز املالية  أكرب من اجلمهور؛ كما اأكرب من اجلمهور؛ كما أكرب من اجلمهور؛ كما أكرب من اجلمهور؛ كما 

ل الأح�صنة حول العاملصل الأح�صنة حول العاملصل الأح�صنة حول العامل". أف�اأف�صأف�صأف� تقطب صتقطب صتقطب  صي�صي� ي�صي�ص ص�ص�

إىل اإىل اإىل  يد فوزي صيد فوزي صيد فوزي  صري ال�صري ال� ري ال�صري ال�ص صوعلى الرغم  من ذلك ي�صوعلى الرغم  من ذلك ي�

نتيجة  تظهر  قد  التي  نتيجة صلبيات  تظهر  قد  التي  نتيجة صلبيات  تظهر  قد  التي  لبيات  ال� ال�ص  ص  بع�س بع�سوج��ود  سوج��ود 

إذ اإذ اإذ  ج��ذب م��زي��د م��ن اله��ت��م��ام ل��ه��ذا احل���دث؛ 

عددا  البحرين  متتلك  ل  الراهن؛  الوقت  "يف  يقول يقول 

الذي  الذي صي  الذي صي  ي  الرئي� التحدي  الرئي�صأن  التحدي  الرئي�صأن  التحدي  الرئي�اأن  التحدي  أن  كما  كما كبريا من مربي اخليول  كبريا من مربي اخليول 

اخليول  تربية  على  القدرة  عدم  هو  القطاع؛  هذا  اخليول يواجه  تربية  على  القدرة  عدم  هو  القطاع؛  هذا  يواجه 

ال�صحراوية  الظروف  يف  اخل��ارج  من  ال�صحراوية صتوردة  الظروف  يف  اخل��ارج  من  ال�صحراوية صتوردة  الظروف  يف  اخل��ارج  من  توردة  امل� امل�الأ�صيلة  امل�صالأ�صيلة  صالأ�صيلة 

يف  يف صل  يف صل  ل  أف�اأف�صأف�صأف� كل صكل صكل  ب� ترتبى  لأنها  البحرين؛  بها  تعرف  ب�التي  ترتبى  لأنها  البحرين؛  بها  تعرف  ب�صالتي  ترتبى  لأنها  البحرين؛  بها  تعرف  صالتي 

الأمر عائقا  الأمر عائقا صكل ذلك  الأمر عائقا صكل ذلك  كل ذلك  ي� ي�ص  ص  راء؛ ومع ذلك، صراء؛ ومع ذلك، صراء؛ ومع ذلك، ل صاملراعي اخل�صاملراعي اخل�املراعي اخل�

الظروف  الأ�صيلة لأن  العربية  تربية اخليول  الظروف إىل  الأ�صيلة لأن  العربية  تربية اخليول  الظروف اإىل  الأ�صيلة لأن  العربية  تربية اخليول  إىل  بة صبة صصبة  صبالن�صبالن�

ال�صحراوية هي بيئتها الطبيعيةال�صحراوية هي بيئتها الطبيعية".

انجازات بطل كمال األجسام
عمران  عبدالأمري  عمران صيد  عبدالأمري  عمران صيد  عبدالأمري  يد  ال� ال�صام  صام  ال�ص ال�صام  ام  الأج� كمال  الأج�صع��ب  كمال  صع��ب  ل ��اد ص��اد ص��اد  أ���اأ���صأ���صأ���

نا�س  نا�س أحمد  نا�س اأحمد  أحمد  عبداهلل  عبداهلل صركة  عبداهلل صركة  ركة  � قدمته  الذي  الكبري  �صبالدعم  قدمته  الذي  الكبري  صبالدعم 

لوزن  لوزن ام  لوزن صام  لوزن صام  ام  الأج� كمال  الأج�ابقة  كمال  الأج�صابقة  كمال  صابقة  الأج�ص كمال  الأج�صابقة  كمال  ابقة  م� الأول يف  باملركز  فوزه  م�صبعد  الأول يف  باملركز  فوزه  صبعد 

لكمال  الوطني  العيد  بطولة  خ��ت��ام  يف  غ���رام  كيلو  لكمال   الوطني  العيد  بطولة  خ��ت��ام  يف  غ���رام  كيلو   80

البحريني  البحريني حتاد  الحتاد  من  بتنظيم  اأقيمت  من  بتنظيم  ااأقيمت  من  بتنظيم  أقيمت  والتي  والتي صام؛  والتي صام؛  ام؛  صالأج�صالأج�

ال�صالة  ال�صالة رح  ال�صالة صرح  ال�صالة صرح  رح  م� على  البدنية  والرتبية  الأثقال  م�صلرفع  على  البدنية  والرتبية  الأثقال  صلرفع 

الثقافية خالل احتفالت اململكة بالعيد الوطني يف ت اململكة بالعيد الوطني يف 

سي، وقد عر�سي، وقد عر�س عمران قدراته ومهاراته  عمران قدراته ومهاراته  ي، وقد عر�صي، وقد عر�ص صالعام املا�صالعام املا�

بذلك  متفوقا  الذهبية  امليدالية  بذلك إح��راز  متفوقا  الذهبية  امليدالية  بذلك إح��راز  متفوقا  الذهبية  امليدالية  بذلك اإح��راز  متفوقا  الذهبية  امليدالية  إح��راز  تطاع صتطاع صتطاع  صوا�صوا�

ها.صها.صها. صيه من الفئة نف�صيه من الفئة نف� يه من الفئة نف�صيه من الفئة نف�ص صعلى مناف�صعلى مناف�

أن اأن أن  �ص�ص�رت��رت��رت�رتة؛  ��� ن���ادي  م��ن  وه��و متناف�س  ع��م��ران؛  ���صوق���ال  ن���ادي  م��ن  وه��و متناف�س  ع��م��ران؛  صوق���ال 

جزءا  لتكون  ج��ي��دة  ب�����ص��ورة  نظمت  ق��د  البطولة  جزءا ه��ذه  لتكون  ج��ي��دة  ب�����ص��ورة  نظمت  ق��د  البطولة  ه��ذه 

أثنى اأثنى أثنى  كما  املجيد،  الوطني  بالعيد  اململكة  كما ت  املجيد،  الوطني  بالعيد  اململكة  احتفالت  من 

ركة عبداهلل صركة عبداهلل صركة عبداهلل ركة عبداهلل  صتمر الذي تلقاه من �صتمر الذي تلقاه من � تمر الذي تلقاه من �صتمر الذي تلقاه من �ص صعمران على الدعم امل�صعمران على الدعم امل�

تابع  الذي  نا�س  فوزي  تابع يد  الذي  نا�س  فوزي  تابع صيد  الذي  نا�س  فوزي  تابع صيد  الذي  نا�س  فوزي  يد  ال� ال�صكره  صكره  ال�ص ال�صكره  كره  ب� ب�ص  ص  نا�س؛ وخ�س نا�س؛ وخ�سأحمد  نا�س؛ وخ�سأحمد  نا�س؛ وخ�اأحمد  أحمد 

أكد عمران اأكد عمران أكد عمران أكد عمران  و أكد عمران تمرة؛  و أكد عمران تمرة؛  وص وصتمرة؛  تمرة؛  م� ب�صورة  البطولة  لهذه  م�صتعدادته  ب�صورة  البطولة  لهذه  صتعدادته  م�ص ب�صورة  البطولة  لهذه  م�صتعدادته  ب�صورة  البطولة  لهذه  تعدادته  صا�صا�

أحمد نا�س لي�س اأحمد نا�س لي�س أحمد نا�س لي�س أحمد نا�س لي�س  ركة عبداهلل صركة عبداهلل صركة عبداهلل  أن الدعم الذي تلقاه من �اأن الدعم الذي تلقاه من �صأن الدعم الذي تلقاه من �صأن الدعم الذي تلقاه من �

ركة نا�س من الرواد صركة نا�س من الرواد صركة نا�س من الرواد ركة نا�س من الرواد  صبالأمر الغريب عليها؛ فلطاملا كانت �صبالأمر الغريب عليها؛ فلطاملا كانت �

يف  والفعاليات  يف طة  والفعاليات  يف صطة  والفعاليات  يف صطة  والفعاليات  طة  الأن� للمختلف  الدعم  يقدمون  الأن�صالذين  للمختلف  الدعم  يقدمون  صالذين 

ركة له يف صركة له يف صركة له يف ركة له يف  صتمرار دعم ال�صتمرار دعم ال� تمرار دعم ال�صتمرار دعم ال�ص أمله يف ا�اأمله يف ا�صأمله يف ا�صأمله يف ا� البحرين؛ معربا عن 

ارك فيها.صارك فيها.صارك فيها. صت التي ي�صت التي ي� لالبطولالبطول

تعتبر شركة ناس من 
الرواد في مجال تقديم 

الدعم لمختلف النشاطات 
والفعاليات في البحرين؛ 
خاصة بطوالت كرة القدم

انت�سارات كريبتون فاكتور

NASSTALKS الرياضة   

12 NASSTALKS 2012 يناير – مار�س


	NassTalks - English - Jan-Mar.'12
	NassTalks - Arabic - Jan-Mar.'12



