
صيانة أساسها الفهم العميق

يف هذا اإلصدار، نود الرتكيز عىل الفحص اليومي والصيانة الدورية لسائل 
املكابح وسائل الكلتش وسائل نظام التوجيه اآليل.

سائل املكابح

يف أنظمة الكبح الهيدروليكية، يلعب سائل املكابح دوراًا مهماً يف نقل ضغط 
ا  الزيت الالزم لتفعيل املكابح إىل نظام املكابح. وألن “التوقف”، يعد واحداً

من أهم العوامل التي تساهم يف العنارص األساسية ألداء املركبات، فال بد من 
التحقق من مستوى السائل وتجديده بشكل منتظم. يجب استبدال سائل 

املكابح لدى وكيل هينو معتمد كل 12 شهراًا كم هو موضح يف دليل السائق 
/ املالك الخاص بك. وفيم ييل بعض النقاط التي يجب أن تأخذ بعني االعتبار 

عند فحص مستوى سائل املكابح أثناء الفحص اليومي. تحقق وتأكد من 
أن مستوى السائل املوجود يف خزان التجميع يف املستوى العادي )بني الحد 

ا لدليل السائق/املالك الخاص بك. إذا  األعىل MAX والحد األدىن MIN( وفقاً
كان مستوى السائل يف خزان التجميع منخفض بشكل كبري، فإن هذا قد يشري 

إىل وجود  ترسب يف سائل املكابح. يف هذه الحالة، قم بفحص مركبتك لدى 
ا أن تنخفض  وكيل هينو معتمد وقم بإصالحها إذا لزم األمر. ومن املمكن أيضاً

مستويات سائل املكابح عند اهرتاء بطانات و / أو حشيات املكابح. احرص 
عىل  فحص و / أو استبدال بطانة و / أو حشيات املكابح عىل فرتات منتظمة 

للحفاظ عىل التشغيل السليم للمكابح.

سائل الكلتش

كم تعلم، فإن الكلتش يلعب دوراًا يف نقل أو وقف القوة الدافعة من املحرك. 
ينتقل ضغط الزيت املتولد عند  ضغط  السائق عىل دواسة الكلتش عن طريق 

سائل الكلتش. يجب استبدال سائل الكلتش لدى وكيل هينو معتمد كل 12 
شهراًا كم هو موضح يف دليل السائق / املالك الخاص بك. تحقق وتأكد من أن 

مستوى سائل الكلتش املوجود يف خزان 
التجميع يف املستوى العادي )بني الحد 

ا  األعىل MAX والحد األدىن MIN( وفقاً
لدليل السائق/املالك الخاص بك. إذا 

كان مستوى السائل يف خزان التجميع 
منخفض بشكل كبري، فإن هذا قد يشري 
إىل وجود  ترسب يف سائل الكلتش. يف 
هذه الحالة، قم بفحص مركبتك لدى 
وكيل هينو معتمد وقم بإصالحها إذا 

لزم األمر.

سائل نظام التوجيه اآليل

ا أو ملوثاًا باألوساخ، فقد ال  عندما يصبح مستوى سائل التوجيه اآليل منخفضاً
يعمل نظام التوجيه اآليل بشكل صحيح. يجب استبدال سائل نظام التوجيه 

اآليل والعنرص املرشح لدى وكيل هينو معتمد إما أ( كل 12 شهراًا أو ب( عند 
وصول قراءة عداد املسافات إىل 5000 كيلومرت )3000 ميل( بعد االستالم املبديئ 
ملركبتك من وكيل هينو لديك أيهم أسبق ويجب استبداله بعد ذلك بعد قطع  

60000 كم )36000 ميل( كم هو موضح 
يف دليل السائق / املالك الخاص بك. 

إلجراء الفحص اليومي، تحقق وتأكد من 
أن سائل نظام التوجيه اآليل املوجود يف 

خزان التجميع عند املستوى العادي )بني 
 )MIN والحد األدىن MAX الحد األعىل
ا لدليل السائق / املالك الخاص بك. وفقاً

يرجى التأكد من قراءة دليل السائق / املالك الخاص مبركبتك وملصقات 
السالمة بدقة وعناية قبل استبدال السوائل والتحقق من مستوياتها لسلسلة 
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هينو ملتزمة متاًما بفلسفة العميل أوالً

تستند كافة أنشطة دعم العمالء الخاصة بنا والتي تنفذ يف 
جميع أنحاء العامل عىل فلسفة العميل أوالً الخاصة بنا.

يف هذا اإلصدار، نود تسليط الضوء عىل مختلف األنشطة 
التي قمنا بها من أجل تعزيز أوارص الثقة مع عمالئنا.
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يعد حدث »COPA HINO« لكرة القدم املقام يف كولومبيا 
هو الحدث الذي ميلؤه الشغف ليقوي روابط هينو بعمالئها.

إن من أكرث العنارص إثارة لدى الفرق الرياضية، سواء أكانت احرتافية 
ا لبلوغ هدفهم املشرتك،  أم هاوية، هو كيفية تعاون أعضاء الفريق معاً
وهو الفوز. لنأخذ كرة القدم عىل سبيل املثال. يقوم الالعبون بتمرير 

الكرة لتخطي وابل هجمت خصمهم الدفاعية. ثم ميررها الالعب ملنطقة 
الخصم، ليفاجئه. يف هذه اللحظة، يركض أحد العبي الهجوم إىل تلك 

املنطقة ويحرز هدفاًا. هذا النوع من العمل الجمعي املذهل ال يعزى 
إىل املهارات الفردية املمتازة لالعبني فقط. بل إنه ال يعد األمر مببالغةاً 
إذا اعتربنا أن سبب نجاح هذا النوع من األلعاب يعود إىل عالقة الثقة 

الوطيدة التي تربط الالعبني ببعضهم. يف هذا اليوم من شهر ديسمرب عام 
2011 وخالل مباراة “Futbol 5 Las Americas” املقامة عىل ملعب يف 
بوغوتا، كولومبيا، تواجد الفريق اإلخباري ملجلة عناية هينو هناك ليشهد 

هذه املباريات املختلفة.

 ،”COPA HINO“ كان هذا يوم النهائيات باإلضافة إىل املباراة الثالثة من
حدث كرة القدم الخمسية املقام من قبل رشكة Praco Didacol، وهو 

أحد موزعي منتجات هينو يف كولومبيا. “لقد بدأنا هذا الحدث عىل أمٍل 
منا بأن يصبح هذا حدث شبيه بكأس العامل لكرة القدم ولكنه خاص 

برشكات النقل. لقد حرصنا عىل أن يتم توجيه دعوات لجميع الرشكات 
املهمة يف قطاع النقل، ليس فقط تلك التي متتلك أو تستخدم مركبات 

ماركة هينو. إننا ننوي من ذلك ببساطة إقامة حدث ممتع يضم عمالئنا 
الحاليني باإلضافة إىل العمالء املحتملني الذين قد يقررون رشاء مركبات 
هينو يف املستقبل. هذا باإلضافة إىل ولع الكولومبيني بكرة القدم”، هذا 

ا  ما قاله السيد خوان فرناندو، مدير يف رشكة Praco Didacol، واصفاً
ا، تعد رشكة  األهداف من وراء هذا الحدث. بتاريخ ميتد عىل مدى 96 عاماً
Praco Didacol إحدى أقدم الرشكات يف مجال استرياد وبيع املركبات يف 
كولومبيا. “منذ والدة فكرة هذا الحدث يف شهر أغسطس، فقد قمنا بأكرث 

مم رغبنا أن يكون COPA HINO عليه. لذلك فقد قررنا أن نجعله 

ا ضمن 6 مجموعات  شبيه ببطولة كأس العامل حيث يتبارى 24 فريقاً
تضم كل منها 4 فرق، حيث يكون املجموع الكيل 52 مباراة. لقد 
سعدنا كثرياًا باالهتمم الكبري الذي حظينا به يف هذا الحدث، فقد 
ا ليتنافسوا يف  اضطررنا يف الواقع إىل إجراء قرعة لتحديد 24 فريقاً

هذا الحدث. استغرق هذا الحدث شهر ونصف فاز خالله 4 فرق يف 
املرحلة التأهيلية، تنافست هذه الفرق يف دوري البطولة، الذي بلغ 

الذروة يف مباريات ربع النهايئ ونصف نهايئ والنهائيات التي ستجري 
اليوم”. كان الفريقان املتنافسان اللذان بلغا النهائيات هم من رشكة 

 ،Crepes & Waffles وهي رشكة نسيج كولومبية، ورشكة ،Lafayette
وهي رشكة سلسلة مطاعم يتمركز نشاطها األسايس يف كولومبيا. بذل 
الفريقان قصارى جهودهم بينم كان هتاف املشجعني يهز امللعب. 
كان يشوب امللعب حس مبهج من التكاتف والتالحم بني الداعمني 
والالعبني وأعضاء طاقم الحدث. نقل الفريق اإلخباري ملجلة عناية 

هينو االنطباع الحقيقي حول مدى ابتهاج الجميع النابع من قلوبهم 
بهذا الحدث. يف نهاية الحدث، فاز فريق رشكة Lafayette بالبطولة.

يقول السيد أوسامو إيشيدا، نائب رئيس العمليات اللوجستية يف 
رشكة هينو موتورز مانيفاكرشينغ كولومبيا، اس. ايه.، والذي تعاون 
مع رشكة Praco Didacol يف التحضري لهذا الحدث، “لقد كان هذا 
ا. إنني يف غاية اإلمتنان لرشكة Didacol للشغف والعمل  حدثاًا رائعاً

الدؤوب الذي بذلته يف هذا الحدث. وإنني ألتطلع إىل إقامة هذا 
الحدث مرة أخرى”. أما السيد كيسوىك سينا، املدير التسويقي يف رشكة 
هينو موتورز مانيفاكرشينغ كولومبيا، اس. ايه. فقد قال، “لقد شعرت 
باإللهام. ويعود ذلك يف جزٍء منه إىل أن العديد من املصانع اليابانية، 

ليس هينو فقط، قد تأثرو بالزلزال العظيم الذي رضب اليابان يف 
مارس. فقد انحدرت القدرة اإلنتاجية لهذه املصانع اليابانية بشكل 

ملحوظ بسبب هذا الزلزال. لقد شعرت بالسعادة الغامرة ألننا متكنا 

تنافست جميع الفرق األربع والعرشون ووظف الجميع مهاراتهم 
وروح العمل الجامعي.

املباراة الثالثة. املباراة النهائية.
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من توثيق عالقاتنا مع عمالئنا من جديد وبشكل مبارش من خالل هذا 
الحدث”.

غالباًا ما يقارن العمل بالفرق الرياضية. ذلك بسبب أن “الثقة” هي أحد 
املتطلبات التي ال غنى عنها سواء لنجاح العمل أو لفوز الفريق الريايض. 
Pra�  ختم السيد خوان فرناندو هذا بقوله، “إن أولويتنا يف كل من رشكة
co Didacol وهينو أن نرسم اإلبتسامة عىل وجوه عمالئنا وأن نحظى 
بثقتهم. بطولة كرة القدم هذه هي أحد األحداث التي ستساعدنا عىل 

تحقيق هذا الهدف. فنحن ملتزمون بالرتكيز عىل األنشطة التي ستوطد 
من قوة عالقات الثقة بيننا وبني عمالئنا”.

فاز فريق TCC باملركز الثالث.كان كل من يف امللعب مفتونًا باألداء.

فاز فريق Crepes & Waffles باملركز الثاين.

.Lafayette فاز بالبطولة فريق

تم تسليم هذه الهدايا لجميع الفرق املشاركة.

يحمل كأس البطل شعار هينو.



القيادة الفعلية لشاحنة HINO300 Series الجديدة هي 
السبيل لفهم قيمتها الحقيقية.

يعد برنامج القيادة يف أسرتاليا نجاًحا باهًرا.

الرؤية خري برهان، هذه هي املقولة السائدة. فأن ترى اليشء بعينيك أفضل 
من أن تستمع إىل املئات من التوضيحات حوله من األشخاص اآلخرين. مهم 
ا، فال يوجد ما يفوق التجربة الفعلية ليشء حتى ولو كانت  كان الوصف بليغاً

HINO300 Se�  ملرة واحدة. هذا ما تحمله املقولة من معنى. خضعت شاحنة
ries الجديدة لتغيري كامل باملوديل، لتحمل تقنية هينو الجديدة. فعند ركوب 

ا ما يف الشاحنة وقيادتها بنفسه، فنحن متأكدون من أنه سيتملكهم  شخصاً
الشعور بأدائها وراحتها املحسنني. لقد كانت فعالية اإلطالق الرسمي لشاحنة 
Mount Cotton Training Cen� الجديدة – املقامة يف HINO300 Series
tre يف أسرتاليا ملدة 5 أيام يف الفرتة الواقعة بني 17 و 21 أكتوبر لعام 2011 – 

كانت مبثابة فعالية تسلط الضوء عىل “التجربة”.

“يحتاج الناس إىل وقت لتبني تقنية جديدة، لكننا وجدنا أن أحد أفضل الطرق 
هي أن يجربوا هذه التقنية بشكل فعيل وبأنفسهم. فكم هو مقدار التجربة 

املستلهمة عند الجلوس خلف املقود والتي ميكننا تقدميها للمشاركني هي أحد 
أهم العوامل التي قمنا بالرتكيز عليها خالل برنامج القيادة عىل مدى 5 أيام”

 Hino Motor هذه كانت كلمت السيد أليكس ستيوارت، مدير قسم يف رشكة
ا ملا قاله، فقد كان جوهر  )“Sales Australia Pty. Ltd. )”HMSA. وتصديقاً

فعالية اإلطالق هذه هو “برنامج القيادة” الذي تم وضعه ملنح جميع املشاركني 
فرصة اختبار قيادة شاحنة HINO300 Series الجديدة. تألف برنامج القيادة 

الشامل عىل 3 برامج محددة: كان الربنامج األول “اختبار القيادة يف مضمر 
سباق” بطول 2 كم تقريباًا حيث ميكن للسائقني تجربة أداء وراحة القيادة 
لشاحنة HINO300 Series الجديدة. أما الربنامج الثاين فقد كان “اختبار 

القيادة  يف منطقة اختبار االنزالق” والتي سمحت للمشاركني بتجربة األداء 

ا يف تحقيق السالمة والذي يتضمن  املتنوع للمركبة والذي يعد أمراًا هاماً
وظيفة منع انزالق الشاحنة يف الظروف املاطرة. قام مدرب القيادة أثناء 

القيام بربنامج اختبارات القيادة بركوب كل شاحنة لرشح الوظائف املتنوعة 
للشاحنة باإلضافة إىل تقديم نصائح حول القيادة االقتصادية يف استهالك 
الوقود. ثالثاًا، تم إتباع هذه الربامج بحلقة نقاش حيث توزع املشاركون 

ضمن مجموعات مكونة من أربع أشخاص. انضم لكل مجموعة أحد أعضاء 
 HINO300 طاقم هينو والذي قام بإثارة نقاشات خاصة عن مزايا شاحنة

ا خالل  Series الجديدة مقارنةاً باملركبات املنافسة. حظي املشاركون أيضاً
برنامج القيادة بفرصة القيام باختبار القيادة – باإلضافة إىل قيادة شاحنة 
 HINO300 الجديدة التي تعمل بالديزل – لشاحنة HINO300 Series

Series الهجينة الجديدة لإلحساس بالشعور الحقيقي حول كونها 
صديقة بالبيئة.

مل تكن فعالية اإلطالق هذه تستهدف عمالء هينو فقط، بل كذلك طاقم 
املبيعات ومدراء الوكاالت يف جميع أنحاء أسرتاليا. حرض طاقم املبيعات 

عىل وجه الخصوص سلسلة من الدورات التدريبية حول مبيعات شاحنة 
HINO300 Series الجديدة يف مواقع مختلفة خالل شهر يوليو وأغسطس 
وذلك قبل مشاركتهم يف برنامج القيادة هذا. لقد كان الهدف من وراء هذا 
أن يقوم طاقم املبيعات بقيادة شاحنة HINO300 Series الجديدة بشكل 

فعيل وتعميق فهمهم حول هذه الشاحنة ليكونوا قادرين عىل إحاطة 
عمالئهم مبعلومات حول الشاحنة من وحي تجربة “حقيقية”.

نود أن نبدء ببعض مم تعلمه أعضاء طاقم الوكالة عن الشاحنة من خالل 
برنامج القيادة.

 “نعم، إن قيادتها أسهل بكثري. أعتقد أنه يجب بالفعل وضعها يف متناول 
ا”. املستخدمني ليتمكنوا من تجربة كل من أداء ومزايا هذا املوديل تحديداً

ا جيدة. حيث أن سهولة الركوب فيها ال  “نعم، إنها رائعة. لقد كانت حقاً
تصدق، كذلك حيز األرجل الكبري، باإلضافة إىل املساحة الكافية حول رأسك. 
فبفضل هذه األعمدة التي تم تصغري حجمها، أصبحت املشاهدة الخارجية 

لجوانب الشاحنة أسهل”.

لقد كان برنامج القيادة نفسه ذائع الصيت بني أعضاء طاقم الوكالة.

ا ألنه متت  ا منظماً بشكل فائق ولقد كنت مرسوراًا جداً “لقد كان أسبوعاً
دعويت من قبل HMSA للمجيء واالنضمم إليهم يف التدريب. ميكنني 

اآلن االستفادة من هذه الخربة، وأن أعرّف عماليئ باملزايا التقنية لشاحنة
HINO300  الجديدة بشكل أفضل”.

ماذا كان رأي عمالئنا؟ دعونا نكتشف ذلك.

“لقد كنت متفاجئاًا باألداء واالتساع وسهولة الدخول والخروج من الكابينة. 
ا أنيق”. ا. فتصميمها أيضاً وقد كانت تجربة جميع مزاياها أمراًا ممتعاً

“بالنسبة ملستخدم الشاحنة، فإن املزايا االقتصادية هي األهم. إن التوفري يف 
استهالك الوقود هو األمر الذي يظهر هذه املزايا االقتصادية التي سيفضلها 

العديد من املستخدمني ويف اعتقادي هذا ما يجعل هذا املوديل الجديد 
ا بشكٍل كبري”. “هذه هي املرة األوىل التي تتاح يل فيها فرصة قيادة  ناجحاً

إحدى هذه الشاحنات. رمبا كانت تراودين بعض الشكوك حولها يف السابق، إال 
أنني اآلن مقتنع بأن هذه الشاحنة عملية بشكل كبري. إنها مثالية للقيادة يف 

املدينة. هينو مثرية لالعجاب”.

“لقد أحببت الكابينة الجديدة. فلوحة العدادات الجديدة واألمور األخرى 
مصممة بشكل رائع. فاملساحة الواسعة بداخلها هي األمر الذي يجعل قيادتها 
رائعة. بالطبع ميكنك تصفح الكتيب لكن قيادتها يف الواقع، تفيد بشكل أكرب”.

لقد فاق املديح الذي حظينا به ما ميكننا تعداده.
ويف الختام، قمنا بسؤال السيد أليكس ستيوارت حول تقييمه لفعالية اإلطالق 

هذه بشكل عام. “لقد متتع الجميع بوقتهم هنا بشكل كامل. وإننا متأكدون من 
HINO300 Se�  أنهم قد عاشوا تجربة رائعة، وأنهم قادرون عىل قيادة شاحنة

ries الجديدة، مبا فيها شاحنة HINO300 Series الهجينة الجديدة. لقد كانت 
فرصة رائعة. ومرةاً أخرى، فلقد أدركت أن الرؤية خري برهان. من خالل الخربة 

امللموسة فقط ميكن بالفعل تقدير مدى قدرات مركبات هينو. إنني أرغب 
بإقامة املزيد من هذه الفعاليات ملنح املشاركني املزيد من الفرص وتشكيلة أكرب 

من املركبات لقيادتها وبشكل أوسع”.

 HINO300 Series إننا نشجع قرّاءنا األعزاء الذين مل يختربوا قيادة شاحنة
الجديدة هذه اختبارقيادتها ملعرفة قيمتها الحقيقية بأنفسهم. فنحن نضمن لكم 

أن هذه الشاحنة ستجعلكم تشهدون إثارة جديدة.

هذه صورة تذكارية مع العمالء املشاركني يف اليوم األخري من برنامج القيادة.

 يف “ اختبار القيادة يف منطقة اختبار االنزالق،” استطاع املشاركون اختبار 
بعض امليزات مثل وظيفة منع االنزالق التي يتم تفعيلها يف ظروف القيادة عىل 

األسطح الزلقة، يف األيام املاطرة عىل سبيل املثال.

ندهش جميع املشاركون من نطاق الرؤية الواسع الذي متنحه شاحنات 
HINO300 Series الجديدة.

 تم عقد برنامج “القيادة عىل مضامر االختبار” حيث منح العمالء 
فرصة تجربة أداء قيادة الشاحنات الخاصة بنا.

من اليسار إىل اليمني: السادة لوتر وياماغوتيش ومايدا ونوغوتيش 
وسيكيني وستيوارت.

متتع املشاركون برحابة الكابينة وسهولة الدخول 
والخروج عىل وجه التحديد. كان هذا حدثًا مهاًم جًدا لجميع املشاركني.
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إعالن دعايئ للعيادة املتنقلة لقرى األطفال SOS: قرى األطفال 
SOS، زامبيا، باالشرتاك مع موزع هينو، رشكة تويوتا زامبيا.

شهدت قرى األطفال SOS يف زامبيا بتاريخ 14 نوفمرب عام 2011 إزاحة 
الستار عن عيادتهم املتنقلة ضمن حدث أقيم يف مركز أركاديس التجاري يف 

لوساكا، عاصمة زامبيا.
حرض فعالية “التدشني” العديد من كبار الشخصيات من ضمنهم الدكتور 
واالين شيلينغوي، مدير الخدمات الصحية املتنقلة التابعة لوزارة الصحة؛ 

واآلنسة لويس كاسانغا، رئيسة مجلس قرى SOS؛ واآلنسة فلورينس فريي، 
مديرة قرى األطفال SOS عىل املستوى الوطني، زامبيا؛ والدكتورة كايث نيال، 
من قرى األطفال SOS اململكة املتحدة؛ والسيد توين فورهوت، املدير العام، 
 HSBC تويوتا زامبيا وضيف الرشف الخاص السيد سيمون جوكيز من بنك
يف اململكة املتحدة والذي كان الشخص الوحيد املسؤول عن جمع التربعات 

ا عىل أنها حافلة ديبي. لصالح العيادة املتنقلة، والتي ستعرف أيضاً
  

تكاثفت جهود سيمون لجمع التربعات يف ذكرى حبه لزوجته، ديبي، والتي 
ا يف مايو عام 2009  توفيت بسبب االلتهاب الرئوي عن عمر يناهز 37 عاماً
يف مدينة أثينا، اليونان. عرفت ديبي بشخصيتها املرحة والكرمية باإلضافة 
إىل الطاقة الهائلة التي امتلكتها والحمس الذي كانت تفيض به. مل يرزق 
سيمون وديبي بأطفال، ولكنها كانت عمة رائعة لولدان و 3 فتيات وإنها 

ا حول ما قد تم إنجازه هنا، وهو إطالق  لو كانت بيننا لكانت متحمسة جداً
“حافلة ديبي”.

يعد االلتهاب الرئوي سبٌب رئييس يؤدي إىل الوفاة وخاصةاً لدى األطفال )2 
مليون طفل يف السنة تقريباًا(. فهو يف معظم األحيان يعد القاتل األعظم 
لألطفال دون سن 5 سنوات يف الدول اإلفريقية واآلسيوية. كون أن سبل 

ا، فقد قام سيمون، ومبساعدة من بعض األصدقاء  الوقاية منه واضحة متاماً
الرائعني، بجمع األموال لتمويل “الحافلة” الطبية للعمل يف املجتمعات 

الدكتور واالين شيلينغوي، مدير العيادات املتنقلة، وزارة الصحة وهو يقص الرشيط

ميني ديبي جوكيز والتي تم 
إطالق اسم “حافلة ديبي” عىل 

العيادة املتنقلة نسبًة بها.

يسار: سيمون جوكيز، لدى 
مشاركته يف املاراثون، والذي 
كان جامع التربعات الوحيد 

من أجل العيادة املتنقلة لقرى 
إىل اليمني: السيد سيمون إىل جانب حافلة ديبي يف منطفة ماغازين يف األطفال SOS، زامبيا

تشيباتا أثناء مهمتها األوىل.

املحيطة بقرى األطفال SOS الجديدة يف تشيباتا، زامبيا. هذا هو العمل 
التطوعي لقرى األطفال SOS عىل مستوى العامل.

أقحم سيمون نفسه يف تحدي للمشاركة يف سباق املاراثون األول له يف 
أثينا، اليونان وذلك يف عام 2009 وقد قام بالطلب من أصدقائه وعائلته 
وغريهم بأن يتربعوا بسخاء وأن يقدموا له الدعم. هنا جرى أول ماراثون 

يف التاريخ، كان ذلك قبل 2500 سنة وقد بدا وكأنه املكان األمثل ليبدأ منه 
سيمون الجري، مبارشةاً بعد بلوغه األربعني. لقد انتهى به األمر بأن يخوض 
عدة سباقات ماراثون وحصل عىل دعم رائع من قبل األفراد واملجموعات 

والرشكات – وكان هذا “جيش العظمء” الذي كان عوناًا له يف جهوده.

يف حني أن سيمون قد انتهى من جمع التربعات هذه الخاصة بالعيادة 
املتنقلة إال أنه سيستمر بدعم قرى األطفال SOS يف هذا املجال ويف مشاريع 

أخرى وذلك ألنهم )من بني العديدين( يستحقون فعالاً هذا العمل الخريي.

ستعمل العيادة املتنقلة يف تشيباتا، وهي املحافظة الرشقية لزامبيا )بالقرب 
من حدود ماالوي واملوزمبيق( حيث يعيش 3 أشخاص من أصل 4 بأقل من 

ا، وينترش فريوس  دوالر واحد يومياًا، ويكون متوسط األعمر فيها 38 عاماً
نقص املناعة البرشية HIV مبعدل ٪16 باإلضافة إىل أن 1 من كل 10 أطفال 
قد فقدوا كال والديهم. قرية أطفال جديدة سيتم بناؤها لتتألف من 13 بيت 
عائيل؛ سيحظى كل بيت بوجود أم ومنزل ولكل 10 أطفال أيتام، لضمن أن 

تصبح أرسة مدى الحياة ولنمو عدة أجيال من األطفال.

ا عىل رياض أطفال )متضمنة االلتحاق  ستحتوي القرية الجديدة أيضاً
 ،SOS باملدرسة األساسية املحلية( يتم متويلها جزئياًا من قبل قرى األطفال

والتي تقوم بتنسيق برامج ممتدة لدعم األرس الضعيفة )وبشكل أسايس 
األرس التي يعيلها أطفال( يف مجتمع مدينة تشيباتا ذو االتساع األكرب. 

سيعمل الربنامج املمتد بالتعاون مع املركز الصحي الجديد الخاص بقرى 
األطفال SOS والذي سيقام كذلك يف موقع القرية. هذا األمر سيقدم برنامج 

شامل ليلبي متطلبات أكرث العائالت حرماناًا يف تشيباتا، وذلك من خالل 
الدعم التعليمي والغذايئ والصحي باإلضافة إىل الدعم املدر للدخل لتمكني 

أفراد العائلة من تحسني حالتهم الصحية ويف الوقت املحدد، ليحقق لهم 
االكتفاء الذايت. أما بالنسبة لتلك العائالت الضعيفة يف املناطق القروية التي 
ال ميكنها بلوغ املركز الصحي، فقد تطلب ذلك قيام وحدة العيادة املتنقلة 

القيام بزيارات ملحة لهذه املجتمعات. لقد ُعلقت الكثري من اآلمال عىل أن 
تستطيع “حافلة ديبي” الوصول إىل ومساعدة ما يزيد عن 8000 شخص يف 

العام. كذلك سيتم تجهيز الحافلة بطاقم مكون من مسؤول رسيري باإلضافة 
إىل ممرضني ليقدموا:

� العالجات املضادة للمالريا

� املضادات الحيوية

� أدوية السعال باإلضافة إىل العالجات األخرى للتخفيف والوقاية من 

األمراض االنتهازية

� العقاقري املعيقة للفريوسات )ARVs( واملشورة

� العلب الغذائية األساسية: الفيتامينات إلخ

� اللقاحات

� التثقيف الصحي والخاص بالنظافة – الوقاية خري من العالج

� املسكنات

قامت رشكة تويوتا زامبيا، املوزع لشاحنات هينو يف زامبيا، بالتعاون مع قرى 
األطفال SOS وإرشادهم وتوجيههم إىل الشاحنة األنسب ليتم استخدامها 

كعيادة متنقلة مع األخذ بعني االعتبار املناطق التي ستعمل فيها الشاحنة، 
 HINO 813 Chassis واملسافات التي ستقطعها إلخ. تم تجهيز شاحنة

املخصصة للعيادة املتنقلة والتي سيتم دعمها وصيانتها من قبل رشكة 
تويوتا زامبيا.

مثنت قرى األطفال SOS الجهود العظيمة لرشكة تويوتا زامبيا يف تزويدها 
للعيادة والتي كانت تعد حاجة ماسة. وقد تم إطالق العيادة يف تشيباتا، 

وخالل مهمتها األوىل لتقديم املساعدة.

أعربت رشكة تويوتا زامبيا وإدارتها عن عميق امتنانها اتجاه هذا املرشوع 
وذلك بقولها، “نحن نرغب يف شكر قرى أطفال SOS والسيد سيمون جوكيز 
حول قرارهم بالتعاون مع رشكة تويوتا زامبيا من خالل اختيار شاحنة هينو 
الستخدامها يف هذا املرشوع كم ونأمل بأن تتحقق أحالمهم املعقودة عىل 

العيادة املتنقلة هذه.”

زامبيانشاطات دعم العميل 3



ملواصلة كونها املاركة املختارة، تطلق هينو نشاطاتها 
الداعمة للعمالء يف املغرب.

ماذا يسعنا أن نفعل، وما الذي يتعني علينا فعله لنواصل مسريتنا بأن نكون 
املاركة املختارة؟ هذا يعد تحدي رئييس ومن املؤكد أن جميع املاركات حول 
العامل تحاول إرشاك نفسها فيه. من منطلق كونها صانع يسعى إىل مساعدة 

عمالئه لزيادة أرباحهم من خالل املركبات التجارية – فئة األصول املنتجة 
– ال تسعى هينو فقط إىل الوصول مبنتجاتها نحو االمتياز، بل إنها تعمل 
جاهدةاً للحفاظ عىل رؤية شغفها الذي يركز عىل تقوية جودة خدماتها 

وأنظمتها الداعمة – والذي يعد كالهم من العنارص األساسية للعمالء. ما 
ا  هي التحديات التي يواجهها عمالؤنا؟ ماذا يريدون؟ إن هينو مقتنعة متاماً
ا بيد مع عمالئنا بهدف التغلب عىل هذه املسائل مثل ماركة  أن العمل يداً
املركبات التجارية والتي تعد أحد املفاتيح األساسية لنصبح املاركة املختارة. 
إن “نشاطات دعم العميل” هي أحد العنارص التي تجسد االتجاه “العميل 
أوالاً” والذي نعمل جاهدين لتنفيذه يف جميع جوانب عمليات هينو. وكم 

بينا يف إصدار سابق ملجلة عناية هينو، فإن الهدف األسايس “لنشاطات 

دعم العميل” هذه هو أن تسعى هينو بجد للمشاركة بهذه األنشطة 
بشكل نشط والتي من املمكن أن تسهم يف نجاح أعمل عمالئنا. تم 
تصنيف هذه األنشطة ضمن أربعة مجموعات: “القيادة اآلمنة” و 

“تحسني أرباح العمالء” و “املعايري البيئية” و “تحسني جودة النقل”. 
فحديثاًا قمنا يف كل من هذه املجموعات بتجسيد “ماذا يسعنا أن 
نقدم لعمالئنا” من خالل 26 برنامج مكثف متضمن ندوات حول 

الفحص اليومي والقيادة االقتصادية يف استهالك الوقود وكيفية 
حساب تكاليف النقل باإلضافة إىل اقرتاحات حول كيفية إنجاز الوقت 
واملسافة – بناءاً عىل تحسينات كفاءات مسارات التوصيل. فنحن حالياًا 

نعمل عىل إطالق هذه األنشطة بشكل عاملي، وإننا نشعر أن هذه 
األنشطة أصبحت ذات شعبية كبرية بني عمالئنا.

ا ملقاييس الدول املجاورة. ويعزى ذلك  يف املغرب خطرة حتى وفقاً
بشكل جزيئ إىل حقيقة تزايد الوعي حول السالمة املرورية، فقد سلط 

السائقني واملدير ممن حرضوا الربنامج الضوء بشكل كبري عىل ما قد 
تعلموه”.

رصح السيد فيقور من رشكة Damandis بعد االنتهاء من الندوات 
“لقد كان للندوات أثر كبري بالنسبة يل. فأنا ال علم يل بوجود موزع 

ا  شاحنات آخر هنا يف املغرب يقيم مثل هذه الندوات. إنني ممنت جداً
لقيامكم بجلب هذه الربامج الفعالة للمغرب. يف حال وعند قيامكم 

مستقبالاً بإطالق برنامج جديد، فأنا بكل تأكيد أرغب بأن يكون 
سائقينا باإلضافة إىل موظفي الرشكات األخرى جزءاًا من هذا الربنامج”.

إن “نشاطات دعم العميل” الخاصة بهينو هي ليست فقط حول 
تقديم 26 برنامج مشابه لغريه. بل كم متت اإلشارة إليه أعاله، أن 

الهدف من هذه األنشطة هو العمل جنباًا إىل جنب مع عمالئنا بهدف 
التغلب عىل مجموعة كبرية من املسائل والعقبات التي يواجهونها، 

فإننا بقيامنا بذلك نبني عالقات ثقة بيننا. فقبل كل يشء، يجب 
علينا االستمع ملا يريد عمالؤنا قوله فعالاً فيم يتعلق بالعقبات التي 
يواجهونها. قال السيد عراقي من رشكة TDM، “نحن متأكدون من 

أن نشاط دعم العميل هو أمر سيثمنه عمالئنا املغربيني. وإنني ملتزم 
باالستمع إىل ما يقولوه عمالؤنا، وتقييم كل وجميع العمالء من خالل 
نشاطاتنا املتنوعة وبذلك نتمكن من التواصل مع ماركة هينو بطريقة 

تعود بالنفع عىل املاركة”. إن كل ما نقوم به ينصب يف حرصنا بأن 
تعمل هينو بجد لتكون املاركة املختارة. وهذه هي فقط االنطالقة 

“لنشاطات دعم العميل” يف املغرب.

ترتكز نشاطات رشكة Damandis يف أعمل بيع الجملة للمنتجات 
الغذائية وأنواع أخرى من املنتجات، كم وتعد منتجات املاركة 

Damandis معروفة لدى عامة الناس يف املغرب. تحتوي الرشكة عىل 
200 موظف يعملون بدوام كامل.

 Toyota du Maroc يف الثاين من أكتوبر للعام 2011، وهنا يف رشكة
)“SARL )”TDM، وهي موزع هينو يف املغرب، وصل سبعة عرش 

 ،Damandis ا يعملون لدى أحد عمالء الوكيل، وهي رشكة سائقاً
باإلضافة إىل السيد فيقور، املدير اللوجيستي للرشكة ليشاركوا يف ندوة 
حول القيادة اآلمنة والتي تعد أحد “نشاطات دعم العميل” الخاصة 

بالوكيل. انطالقاًا من كونه املدير املسؤول عن سوق إفريقيا، كان السيد 
ماتسوشيتا أحد أفراد الطاقم املنتدبني من قبل املقر الرئييس لرشكة 
هينو للعمل مع أفراد طاقم TDM للتحضري لفعالية اإلطالق األول 
“لنشاطات دعم العميل” يف املغرب. رصح السيد ماتسوشيتا بقوله 

“لقد استعرضنا نوع الربنامج الذي قد يكون مناسباًا للمغرب وذلك من 
خالل نقاش مطول مع قسم “كايزن” االستشاري لتحديد معامل أساليب 

االستجابة الحتياجات العميل التي قمنا بطرحها يف الربنامج التدريبي 
ألنشطة املبيعات املحلية. ولقد توصلنا إىل إقامة ندوة أوالاً تهدف إىل 

زيادة وعي السالمة لدى موظفي عمالئنا”. كان الهدف وراء ندوة 
القيادة اآلمنة املخصصة للمغرب هو املشاركة بخفض أعداد الحوادث 

من خالل زيادة وعي السالمة لدى السائقني وإدراج تدريبات حول 
توقع األخطار ومعرفة النقاط العمياء للشاحنات وندوة حول الفحص 

اليومي وندوة حول خصائص الشاحنة. “تعد ظروف حركة املرور 

صورة تذكارية بعد الندوة. يبدو املشاركون سعداء وهم يعتمرون قبعات هينو التي قدمت لهم لالحتفال بهذا الحدث.

شارك املشاركون يف التدريب عىل توقع املخاطر.

 يركز السائقون املشاركون عىل ما يقدم يف الندوة.

يعلق السيد فيقور، مدير الخدمات اللوجستية 
لرشكة Mido Food عىل هذا الحدث.

يحرض املشاركون ندوة حول فحص الصواميل واإلطارات باستخدام 
مطرقة الفحص.

ُمنح كافة املشاركني الفرصة الختبار وتحديد النقاط العمياء للشاحنة.
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The HSM Kaizen Rally – وهو “منتدى” خاص 
بتطوير خدمات هينو – عقد يف أمريكا الالتينية.

كولومبيا )بوغوتا(خدمات صيانة يف الطليعة

قد يكون املصطلح “كايزن” مألوفاًا لدى الناس حول العامل عىل أنه رمز ملنهج تويوتا اإلنتاجي املميز. كونها رشكة تحمل فلسفة “العميل أوالاً”، فإن روح 
ا أحد الشعارات التي ترتدد مراراًا من قبل األشخاص العاملني يف مواقع خدمات هينو الخاصة بالعمالء. “كايزن” هي أيضاً

هل يوجد هنالك أي نقاط يف نشاطاتنا اليومية الخدمية أو العمليات الداعمة ميكننا التعامل معها؟ كيف ميكننا االرتقاء بخدماتنا الحالية لنحظى برىض 
العمالء؟ تقوم هينو بتنظيم “منتدى” حيث يلتقي فيه املوزعون ممن لديهم نشاطات “كايزن” تطلعية لتقديم مناذج محددة ونتائج عىل ما قد حققوه. 

هذا هو “ملتقى كايزن إلدارة خدمات هينو )HSM(. الهدف األسايس من هذا الحدث هو املشاركة بالنمذج حول أنشطة “كايزن” التي قام بها العديد من 
املوزعني وذلك لتحسني مستويات الحوافز لدى املوزعني، وإليجاد فرص من أجل القيام باملزيد من التحسني عىل خدمات العمالء.

 Praco ألمريكا الالتينية لدى رشكة ”HSM Kaizen Rally 2011“ عقد
Didacol، إحدى موزعي هينو، واملتواجدة يف بوغوتا، كولومبيا، ملدة ثالثة 

أيام يف الفرتة الواقعة بني 26 و 28 أكتوبر 2011. حرض امللتقى موزعني 
من إحدى عرشة دولة وهي: املكسيك وغواتيمال ونيكاراغوا وكوستاريكا 
وبنم وكولومبيا وفنزويال واإلكوادور وبريو وتشييل وبوليفيا. باإلضافة إىل 

مجموعة من ممثيل هينو مكونة من 24 ممثل من رشكة هينو موتورز 
ليميتد ورشكة هينو موتورز مانيفاكرشينغ يو. اس. ايه. إنكوربوريشن ورشكة 

هينو موتورز )أوروبا( إن. يف. ورشكة هينو موتورز مانيفاكرشينغ كولومبيا، 
اس. ايه. والطاقم التمثييل يف اإلكوادور ورشكة هينو موتورز ليميتد، مكتب 
الرشق األوسط املتواجد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبذلك يعد هذا 

حدث رئييس حرضه 74 مشارك. قام املوزعني باليوم األول بتقديم عرض 
حول أنشطة “كايزن” التي تم تنفيذها. حيث أن معظم األنشطة املطروحة 

كانت ذات عالقة يف أنشطة “كايزن الخاصة يف مستودعات القطع وورش 
الصيانة”، حيث كان هنالك بعض النمذج البارزة التي جذبت اهتمم 

املشاركني اآلخرين من حيث أنها كانت “سبّاقة” ومتثل بداية التجاه جديد. 
كان أحد النمذج هو “ورشة صيانة ذات خدمة 24 ساعة/مدار االسبوع” تم 

تنفيذها من قبل املوزعني يف غواتيمال وبنم، حيث تسعى لتحقيق الراحة 
من منظور مستخدمي الشاحنات. قد يكون طرح أفكار غواتيمال وبنم 

هي مبثابة دوافع من أجل انتشار خدمات شبيهة لدى املوزعني اآلخرين يف 
أمريكا الالتينية. كذلك فقد ذهل املشاركون بالنمذج املطروحة من كولومبيا 
واملكسيك وبوليفيا واإلكوادور ونيكاراغوا حيث قام املوزعني بتوسيع انتشار 

مواقع عمليات الصيانة الخاصة بهم.
أفضل ثالثة أنشطة “كايزن” تم تقدميها من قبل املوزعني سيتم اختيارها 

من قبل لجنة حكام من HMM و HML. سيأخذ الحكام يف عني االعتبار 
النقاط الثالثة التالية: الجانب األول، “القدرات املناسبة”، وهو املعيار ما 

إذا كان املوزع يسعى وبشكل جاد إىل تحقيق نشاط “كايزن”. أما الجانب 
الثاين فهو “مستوى “كايزن””، وهو املعيار حول جهود املوزع املبذولة من 

أجل نشاط “كايزن”. والجانب األخري هو “التحديات”، فهو معيار درجة 

صعوبة نشاط “كايزن”. تم تقييم كل جانب من خالل معايري من 1 إىل 5، 
ا لعدد النقاط التي حصلوا عليها. حصلت رشكة  وقد تم تكريم املوزعني وفقاً

موتورز هينو دي غواتيمال اس. ايه. عىل املركز األول حيث قامت بتقديم 
مناذج حول كيفية استطاعتهم تخفيض ساعات العمل من خالل استخدام 
أنشطة “كايزن” املتعلقة بإدارة املستودعات وأماكن الصيانة الخاصة بهم. 

حظيت رشكة Teojama يف اإلكوادور باملركز الثاين لجهودهم املبذولة حول 
تحليل تغذية العمالء الراجعة، باإلضافة إىل النمذج حول اإلجراءات التي 

 Praco Didacol تهدف إىل زيادة مستوى رضا العميل. يف حني احتلت رشكة
يف كولومبيا ورشكة DIASA يف تشييل املركز الثالث. حيث قامت الرشكة 

األوىل بتبني منهج تعزيز أنشطة “كايزن” بشكل عام يف مجاالت خدمة ما 
بعد البيع، أما الرشكة الثانية فقد عملت عىل إيجاد برنامج جوائز “كايزن” 

 Himex ملوظفيها وكذلك تفعيل نظام تسويق القطع عرب اإلنرتنت. أما رشكة
يف املكسيك فقد نالت جائزة خاصة نظراًا لخدماتها من خالل استخدام لوحة 

إدارة الحجوزات. إننا بالطبع ال نعني من ذلك بأن الرشكات التي مل تحقق 
أية مراكز أنها مل تبذل أية جهود كافية اتجاه نشاطات “كايزن”. 

ا عىل هؤالء املوزعني  فليس هنالك فرق كبري بني الشغف الذي كان واضحاً
ا يسعون جاهدين من أجل االرتقاء  تجاه نشاطات “كايزن”، فهم جميعاً

بخدمات العمالء.

احتوى امللتقى “HSM Kaizen Rally 2011” يف أمريكا الالتينية عىل 
العديد من الربامج املفيدة األخرى عىل مدى األيام الثالثة، مبا يف ذلك 

عروض HMM و HML حول املناهج والنمذج الفعلية ألفكار “كايزن”؛ 
الدور الذي تلعبه عملية بيع القطع بالنسبة ألولئك املعنيني بأعمل القطع؛ 

االجتمعات الفردية حول الجودة والضمنة وتخزين املنتجات ألولئك املعنني 
بأعمل الخدمات؛ والدور الذي تلعبه الرقابة فيم يتعلق بتلقي الخدمة 

وتوصيل السيارات الجديدة. إننا نؤمن بأن املوزعني ممن كان لهم دور يف 
هذا امللتقى كانوا قادرين عىل االستفادة بالكثري من هذا الحدث األمر الذي 

سيساعدهم يف االرتقاء بجودة خدماتهم التي يقدمونها لعمالئهم يف بلدانهم. 
إن “HSM Kaizen Rally” هو املنتدى الذي ميكننا فيه تبادل املعرفة مع 
اآلخرين من دول مختلفة، ونتعلم ما هي املناهج التي يتبناها اآلخرون وما 
ا لالرتقاء بجودة خدماتنا  هي النتائج التي حققوها وبالتايل ميكننا العمل معاً
التي نقدمها لعمالئنا. هذا هو املكان الذي تتولد فيه األفكار الجديدة التي 

ستضع الخدمات املستقبلية عىل أرض الواقع.

عقد رايل كايزن يف أمريكا الالتينية وجذب أكرث من 50 مشاركًا.

حازت مركبات Motores Hino de Guatemala عىل الجائزة الكربى.

قدم كل موزع أنشطة “كايزن” الخاصة به لفئة معينة من قطع الغيار والخدمات.

.Praco Didacol قام املوزعون بجولة يف مستودع قطع الغيار ومحالت الصيانة يف


