
طبع في اليابان

 نحتفل ب�إ�صدار العدد 20 من مجلة
HINO Cares )عن�ية هينو( - مع 

جزيل ال�صكر.

 HINO Cares بف�صل الدعم القوي �المتوا�صل الذي اأمدنا به عمال�ؤنا المهمون، تمكنت مجلة
)عناية هينو(، التي تاأ�ص�صت في عام 2007، من اإ�صدار العدد 20 منها. �في هذا المقام ي�صرنا اأن 
ننقل اإليكم اأخباًرا عن اإكمال هينو ال�صباق 22 لها على التوالي في رالي داكار منذ اأ�ل انطالق له 

في عام 1991. نطلب منكم اال�صتمرار في تقديم الدعم المتوا�صل لهينو.

نع  ياأتي هذا العدد مرفًقا بمج�صم �صُ
من الورق المقوى لمركبة هينو التي 

ا�صتركت في داكار لعام 2013!
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العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

ال�صي�نة الواعية
اإجراء عملية فح�ص للإط�رات الخ��صة بك.

فح�ص اهتراء االإطار
تحقق لتتاأكد من عدم وجود اهتراء غير طبيعي قد لحق بالمدا�صات الخا�صة بك.
في حال وجدت اأي اهتراء، خذ مركبتك اإلى اأقرب ور�صة خدمة من هينو للفح�ص 

وال�صيانة.

فح�ص اأعماق ثلم االإطارات
تحقق لترى اإذا ما كانت اأثالم الإطارات الخا�صة بك ما تزال تتمتع بدرجة كافية من 
العمق. احر�ص على ا�صتبدال اإطارك بواحد جديد اإذا لحظت وجود اإ�صارة �ِصقة في 
مو�صع معلم بمثلث في الموقع. يمكن اأن تنطوي القيادة بعد ظهور اإ�صارة ال�ِصقة على 

خطر �صديد، وذلك لأن اإطاراتك �صتكون اأكثر عر�صة لالنزلق. تحقق من عمق الثلم 
الخا�ص بك، بالأخ�ص اإذا قمت بالقيادة على اأحد الطرق ال�صريعة، وفي حال بلغ عمقه 

اأدنى عمق للثلم الذي ورد و�صفه في دليل المالك، توقف عن قيادة مركبتك حيث اأن 
القيادة تحت ظل ظروف كهذه ُتعد اأمًرا في غاية الخطورة.

نود اليوم اأن نقدم و�صًفا عن عملية الفح�ص اليومية لالإطارات الخا�صة بك. في الحقيقة تعتبر الإطارات الجزء الوحيد الذي يالم�ص �صطح الطريق، لذا فاإنها تتعر�ص 
با�صتمرار لحمل ثقيل. على �صبيل المثال، يمكن اأن يت�صبب �صغط نفخ الإطارات غير ال�صحيح اإلى اهتراء الإطارات قبل الأوان وعلى نحو غير مت�صاٍو، حتى اأنه يمكن اأن يجعل 

الإطارات الخا�صة اأكثر عر�صًة للتلف. اإ�صافًة اإلى هذه الآثار المتعلقة بال�صالمة، يعمل �صغط نفخ الإطارات المنخف�ص على زيادة مقاومة القيادة وبالتالي، يوؤدي اإلى اإحداث اأثر 
�صلبي على كفاءة الوقود. نحن نوؤمن باأن كافة اإجراءات الفح�ص التي نورد و�صفها هنا تت�صم بال�صهولة. ابداأ من هذا اليوم تطبيق هذه الممار�صات ل�صمان �صالمتك ومن اأجل 

تح�صين القت�صاد في ا�صتهالك الوقود خالل العمليات اليومية التي تقوم بتنفيذها.

فح�ص الت�صققات �غيرها من اأ�صكال تلف االإطارات
تحقق لترى اإذا ما كانت مدا�صات الإطارات الخا�صة بك والجدران الجانبية خالية من 

الت�صققات والتلف. افح�ص محيط الإطارات باأكمله لتتاأكد من عدم وجود اأظافر اأو 
حجارة اأو مواد غريبة اأخرى على �صطح مدا�صات اأو جوانب الإطارات. اإذا ُوجد اأي 

تلف يكون بعمق اأوتار الإطار اأو في حال اأ�صبحت الأوتار مك�صوفة، فاإن هذا يدل على 
اأن الإطار الخا�ص بك قد فقد عامل القوة الأ�صا�صي فيه ومن المحتمل اأنه قد تعطل.

ت�صققات، تلف

عالمة موقع 
اإ�صارة ال�ِصقة

مو�صع اإ�صارة ال�ِصقة

اهتراء غير طبيعي

نمط االن�صقاقنمط النتوءاتنمط االن�صقاق-النتوء

الفح�ص اليومي 
كل 12 �صهركل 3 اأ�صهركل �صهر5,000 كم1,000 كم)قبل القيادة(

فترات ال�صيانة:   

فح�ص �صغط نفخ االإطارات
اأثناء قيامك بعمليات الفح�ص اليومية، احر�ص على اأن تتحقق بالنظر بعينيك من 
وجود اأي عالمات تدل على التواء. ا�صتخدم مقيا�ص �صغط الهواء، مرًة واحدة في 

ال�صهر على الأقل، بهدف التحقق من �صغط نفخ كافة الإطارات، بما في ذلك 
ا، ما عليك اإل اأن تقوم بنفخه  الإطارات الحتياطية. اإذا كان �صغط النفخ منخف�صً
اإلى الم�صتوى المحدد. اإ�صافًة اإلى اإجراء عمليات الفح�ص والقيا�ص هذه، احر�ص 

على نفخ الإطارات الخا�صة بك عندما تبرد )�صيكون �صغط النفخ عاٍل وذلك يعود 
اإلى ارتفاع درجة الحرارة مبا�صرًة بعد قيادة المركبة، لكن ل ت�صمح للهواء 

بالت�صرب في هذه الحالة(. بعد فح�ص �صغط النفخ ونفخ الإطارات الخا�صة بك 
اإلى الم�صتوى المحدد، احر�ص على اإعادة تثبيت غطاء ال�صمام. ُيرجى مراجعة 

�صغط النفخ المحدد الذي ورد و�صفه في دليل ال�صائق/المالك.

To read HINO Cares magazines online, 
scan this QR code using your smartphone or access

http://www.hino-global.com/about_us/hino_magazines/
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HINO500 Series. يحمل يو�صيما�صا �صوغاوارا رقًما قيا�صًيا في مو�صوعة غيني�ص 

لالأرقام القيا�صية وذلك “لأنه اأكثر الأ�صخا�ص ا�صتراًكا في تاريخ رالي داكار”*1 كما اأنه 
حطم رقمه القيا�صي هذه ال�صنة من خالل ا�صتراكه في ال�صباق للمرة الثالثة والثالثين على 

التوالي. اختارت وكالت هينو الموجودة في اليابان اأربعة ميكانيكيين ليكونوا في الفريق 
وذلك لما تمتعوا به من مهارات فنية عالية اإ�صافًة اإلى الحما�ص الذي اعتراهم. هذا كما 

اأن�صاأت اإحدى الوكالت المحلية قاعدة لتقديم الخدمات في موقع ال�صباق، مكملًة بهذا 
جهود الفريق الحقيقية التي بذلها كافة اأع�صاء مجموعة �صركة هينو.

في �صبيل الإعداد لهذا ال�صباق، تم اإجراء تعديالت جديدة على �صاحنات هينو المخ�ص�صة 
 ”J08C“ لرالي داكار*2. تم تجهيز ال�صيارة 1، التي قادها يو�صيما�صا �صوغاوارا، بالمحرك

)ال�صكة الم�صتركة( الذي يتم التحكم به اإلكترونًيا )7.961 لتر(—حيث يعد الأول من 
نوعه بالن�صبة لهينو عبر تاريخها في رالي داكار. كانت الغاية التي �صعى الفريق اإلى 

تحقيقها اأن يتم تح�صين اأداء عزم المحركات في النطاقات المنخف�صة اإلى المتو�صطة، وهو 
اأمر هام لعبور الكثبان الرملية وغيرها من الت�صاري�ص القا�صية. تمت موائمة تعليقها بمحور 

تم تجهيزه باآلية خف�ص المحور )اآلية يتم بوا�صطتها دمج ترو�ص التخفي�ص مع محاور 
العجالت بهدف زيادة الخلو�ص الأر�صي—وهذه ُتعد خا�صية �صرورية للقيادة على 
الت�صاري�ص القا�صية(. بعد ذلك تم تثبيت هذا المحور مع مكابح الأقرا�ص وعجالت 

الألمنيوم وذلك لتعزيز اأداء التوجيه وتخفي�ص الوزن. تم تركيب الهيكل الخلفي لكال 
ال�صاحنتين مبا�صرًة على اإطار ال�صا�صي، حيث تم التخل�ص من بنية الإطار الثانوي والوزن 

الزائد الذي ي�صحبه.
اأ�صف اإلى ذلك اأن مفا�صل الإطار قد �صممت بحيث تكون متحركة لكي تكون قادرًة على 

امت�صا�ص القدر الأكبر من تاأثير ال�صدمة على الطريق. في العام الما�صي، تمت �صناعة 
الج�صم من األواح كربونية وغطاء كتاني.

مرًة اأخرى هذا العام، وّظف فريق �صوغاوارا من هينو كل ما امتلكه من اإمكانيات تقنية 
وذلك ال�صغف الذي �صيطر عليه لمجابهة التحديات التي ت�صاحب هذا الرالي. فقد تمكنت 

�صاحنتا HINO500 Series اللتان خا�صتا ال�صباق في ظل هذه الظروف القا�صية من اجتياز 
خط النهاية للمرة الثانية والع�صرين على التوالي منذ ا�صتراك ال�صركة في ال�صباق*3.

جاءت ال�صيارة 2، التي يقودها تيروهيتو �صوغاوارا، في المرتبة التا�صعة ع�صر من مجمل 75 
�صاحنة، تلك ال�صاحنات التي كان معظمها مجهًزا بمحركات ذات �صعة تزيد عن �صعف �صعة 

محركات هينو، كما اأنه فاز في بطولة الفئة التي تقل عن ع�صر لترات. كان هذا النجاز 
الرائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى المرة الرابعة التي حقق فيها الفريق البطولة في هذه 

الفئة. احتلت ال�صيارة 1 المرتبة الرابعة في الفئة التي تقل عن ع�صر لترات واأحرزت المرتبة 
الحادية والثالثين �صمن كافة الم�صتركين. من خالل تجاوزها لما يعادل 16 �صاحنة في 

قطاع الكثبان الرملية في المرحلة 4، اأعطتنا ال�صاحنة لمحًة عن ماهية القدرات التي امتاز 
بها المحرك الذي تم تعديله من اأجل �صباق العام المقبل. ُيرجى زيارة موقع هينو العالمي 

Hino-Global لالإلمام بكافة التفا�صيل التي ُعر�صت عن هذا ال�صباق القا�صي.

ت�صل ال�صيارة 1 اإلى المن�صة.

يتم ت�صليح الج�صم الخلفي لل�صيارة 1.

حازت ال�صيارة 2 على البطولة في الفئة التي تقل عن ع�صر لترات.

ي�صافح كل من يو�صيما�صا )الي�صار( �تير�هيتو �صوغا�ارا )اليمين( يد رئي�ص مجل�ص 
اإدارة هينو كاز�ؤ اأ�كاموتو )الو�صط(، الذي كان حا�صًرا ليقدم التهاني للفريق.

تكمل �صاحنات الفريق المراحل الجبلية التي نظمت قرب كورد�با �هي في هيئة جيدة.

نحن على ثقة باأن المناف�صة ال�صديدة في رالي داكار والذي يتم تنظيمه في �صهر يناير من كل 
عام قد األهبت الحما�ص في �صفوف العديد من القراء. ا�صتركت هينو في �صباق رالي داكار 

للمرة الأولى في عام 1991. وقد اأقدمت ال�صركة على اإ�صراك ثالثة �صاحنات في عام 1997 
في ال�صباق واأ�صبحت اأول �صركة في تاريخ الرالي تتمكن من الفوز بالمراكز الثالثة الأولى 

�صمن هذه الفئة. وبالتالي، فاإن هينو قد فازت بالبطولة اثنتي ع�صر مرة على مدى ثالثة ع�صر 
�صنة م�صت في الفئة التي تقل عن ع�صر لترات وذلك منذ اأن تم اإطالقها في عام 1996، وقد 

عرفت بقوتها الحقيقية بين مناف�صيها في فئة ال�صاحنات.

�صهد رالي عام 2013، والذي كان المرة الثانية والع�صرين التي ت�صارك ال�صركة فيها بال�صباق، 
الذي بداأ في 5 يناير وانتهى في 20 يناير من عام 2013، ت�صاُبق المناف�صين بدًءا من نقطة 
النطالق في البيرو مروًرا بالأرجنتين وو�صوًل اإلى ت�صيلي. كما هي العادة، كانت المناف�صة لهذا 
العام تجري على اأ�صدها في رالي داكار—الذي ُعرف باأنه اأكثر ال�صباقات اإنهاًكا في العالم. 
لقد ات�صم ال�صباق ب�صعوبته حيث كان على كل فريق اجتياز اإحدى اأكبر ال�صحاري من بداية 
ال�صباق، ومن ثم اإكمال طريقه عابًرا جبال الأنديز مرتين في المرحلة المتو�صطة من ال�صباق، 
اأكثر البقاع جفاًفا على وجه الكرة  اأنها  ُيقال  اأتاكاما—التي  وبعدها يجب اجتياز �صحراء 
العام ما  المناف�صة في �صباق هذا  النهاية. خا�ص غمار  اإلى خط  الو�صول  الأر�صية— قبل 
مجموعه 449 متناف�ص، من �صمنهم الدراجات النارية وال�صيارات والدراجات الرباعية و 75 
�صاحنة. مرًة اأخرى هذا العام، عاودت هينو الن�صمام اإلى غيرها من المناف�صين ممثَلًة بفريق 
اللذين �صوغاوارا،  وتيروهيتو  يو�صيما�صا  والبن،  الأب  القيادة  فريق  راأ�صه  وعلى   �صوغاوارا 
�صاحنات من  اثنتين  ال�صباق  في  هينو  واأ�صركت  هينو،  من  �صوغاوارا  بفريق  ُعرفا 

فريق �صوغ�وارا من هينو
يحرز ن�صًرا �ص�حًق� في بطولة ال�ص�حن�ت للفئة التي تقل عن

ع�صر لترات للمرة الرابعة على التوالي.
يحقق فوًزا للمرة الث�نية والع�صرين على التوالي ويجت�ز خط

نه�ية رالي داك�ر لع�م 2013 لفئة ال�ص�حن�ت.

ي�صتمر العمل حتى �صاعة متاأخرة من الليل في مع�صكر فريق هينو.

يجتمع الميكانيكيون �صوًيا في لقاء تخطيطي.

ا  �صديًدا لدى قيادتهم في  ُيظهر فريق القيادة حر�صً
المراحل المنظمة في بير�.

اأف�صل �األمع ميكانيكيي هينو.

ي�صل تير�هيتو �صوغا�ارا اإلى المع�صكر المقام في كاالما.

*1:  تم ت�صجيل يو�صيما�صا �صوغاوارا بهدف ال�صتراك في �صباق عام 2008 الذي تم اإلغاوؤه ب�صبب 

ال�صطرابات ال�صيا�صية، ولهذا اعترف منظمو ال�صباق باأن يو�صيما�صا قد ا�صترك في �صباق ذلك العام.
ا تم اإجراوؤه فقط من اأجل مركبات ال�صباق، وهو غير متوفر لمركبات الإنتاج ال�صامل. *2:  ُيعد هذا تعدياًل خا�صً

*3:  لقد مثل هذا ال�صباق المرة الثانية والع�صرين ل�صتراك ال�صركة في ال�صباق منذ 1991، با�صتثناء �صنة 

2008 التي األغي فيها ال�صباق.



اإَن هذا عدٌد خا�ص اأُعد من اأجل �صوق اأمريكا 
ال�صمالية، حيث �صّلط ال�صوء على المقابالت التي 

اأجريت مع موزعي �عمالء هينو المحليين. في 
�صفحة تكنولوجيا هينو، عر�صنا ق�صة �صاحنة هينو 

التي قا�صت الوقت الذي اأخذه قطع م�صافة 2.73 
مليون كيلومتر، �ذلك من اأجل تو�صيح م�صتوى 

الدقة الذي تمتاز بها �صاحنات هينو.

 بف�صل الدعم المتوا�صل الذي يمدن� به عملوؤن�،
 فقد �صدر هذا العدد ليمثل العدد 20 من مجلة

HINO Cares )عن�ية هينو(.
 نود اغتن�م هذه الفر�صة لنلقي نظرًة على ال�صت

�صنوات الم��صية.
بف�صل منا�صرتكم لنا، فقد �صدر هذا العدد ليمثل العدد الع�صرين من 

مجلة HINO Cares )عناية هينو(. لقد اأ�صدرنا اأول عدد تذكاري من 
المجلة في عام 2007، وخالل فترة ال�صت �صنوات التي تلت ذلك قمنا 

بطباعة ما مجموعه 19 عدًدا لعمالئنا المنت�صرين في كافة اأنحاء 
العالم. ما هي روؤية هينو؟ ما هي الأفكار التي حملتها تقنيات هينو 

المطابقة للمعايير العالمية؟ ما هي الطريقة التي تتطور بها خدمات 
هينو؛ تلك الخدمات التي انبثقت عن فل�صفتنا ال�صمولية وهي فل�صفة 

“العميل اأوًل”؟ من هم هوؤلء العمالء الذين ينا�صرون مركبات هينو؟ 
هذه هي بع�ص النواحي التي اأخذنا نكت�صفها عبر رحلتنا وذلك من خالل 

الدعم الرائع الذي قدمه لنا العديد من النا�ص. في حين اأن العدد 
الع�صرين لي�ص اإل اأحد الإنجازات المتوا�صعة، لكننا نوؤمن باأن التاريخ 
الذي �صنعته مجلة HINO Cares )عناية هينو( يمثل اأحد الروابط 
القوية التي وثقت عالقة هينو بعمالئنا. ن�صكر لكم دعمكم المتوا�صل 

لمجلة HINO Cares )عناية هينو(.

بما يتما�صى مع ر�ؤية هينو فيما يتعلق بزيادة 
المبيعات في اأ�صواق اأمريكا الالتينية، اأعددنا 

تقريًرا حول اإطالق �صاحنة المهام الخفيفة في 
المك�صيك باالإ�صافة اإلى اأ�ل موؤتمر يعنى 

بالقيادة االقت�صادية الرفيقة بالبيئة الذي ُعقد 
في بنما. كما تم تقديم �صاحنات هينو الهجينة 

في �صفحة منتجات هينو من بيك اأب!

Issue 002
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كانت �صاحنة HINO300 Series - التي 
�صكلت قرة عين هينو- محور االهتمام في هذا 

العدد. في �صفحة تكنولوجيا هينو، �صلطنا 
ال�صوء على ر�ح م�صممي هينو الذين ا�صتغرقوا 

في التفكير للو�صول اإلى معايير دقيقة بهدف 
تحقيق الكفاءات المثلى في التحميل.

Issue 007

اإَن هذا عدد خا�ص برالي داكار. اجتازت هينو 
في عام 2009 خط رالي داكار للمرة 18 على 

التوالي. في هذا العدد، اطلعنا على االأ�صباب 
التي دفعت بهينو اإلى متابعة اال�صتراك في 

داكار، كما اأننا نظرنا اإلى التفا�صيل المتعلقة 
ب�صاحنات ال�صباق التي تم اإعدادها لخو�ص رالي 

داكار.

Issue 008

ت�صمن هذا العدد عموًدا جديًدا بعنوان “ر�ؤية 
هينو”. لقد اأجرينا مقابلة مع رئي�ص هينو 

ال�صيد يو�صيو �صيراي الذي بد�ره حدثنا عن 
التحديات التي �اجهتها هينو في �صبيل 
المحافظة على التزام ال�صركة ب�صعارها 

“هينو، العالمة التجارية العالمية لكافة 

العمالء!”

Issue 009

األقى هذا العدد، الذي كان عنوانه االأبرز “ت�صتمر 
هينو في مجابهة تحديات جديدة” نظرة على 

الخطى التي تتبعتها هينو لمواكبة مجال 
التقنيات الحديثة التي تتعلق باالهتمامات 

�ال�صالمة البيئية، اأ�صف اإلى ذلك االأد�ار التي 
لعبتها البحوث التقنية التي اأجرتها هينو � 

H.Q.S )خدمة الجودة من هينو(.

Issue 010

دار مو�صوع هذا العدد الخا�ص من المجلة 
حول تفاني هينو المتوا�صل لتحقيق 

الموثوقية، حيث تركز االهتمام على مقاالت 
كان مو�صوعها االأ�صا�صي العناية بالعمالء، 

االأمر الذي ُيعد جوهر اأعمال هينو، كما اأنها 
ركزت على الد�ر الذي تلعبه القطع ذات 

الجودة في م�صاعفة اإمكانيات منتجات هينو.

Issue 011
اأ�صبحت هينو في عام 1995 اأ�ل ُم�صنع 

لل�صاحنات يقدم للعالم نظام حقن �قود ال�صكة 
الم�صتركة الذي يتم التحكم به اإلكتر�نًيا �الذي 

تم تجهيز محرك �صاحنة المهام المتو�صطة 
)محركات J-Series( به. لقد عملنا على توثيق 

االبتكارات الم�صتمرة التي ما لبثت هينو تقدمها 
بهدف تطوير محركات عالية االأداء.

Issue 006

ان�صب تركيز العدد على عر�ص ال�صيارات الذي 
انعقد في اليابان، باالإ�صافة اإلى العمليات التي قام 

بتنفيذها ق�صم العالقات العامة �ال�صوؤ�ن الخارجية 
في هينو. كما اأنها قدمت �صرًحا عن العمليات التي 
اأجريت في ق�صم قطع الغيار �الخدمات الخارجية، 

الذي ُيعد قاعدة االأ�صا�ص لخدمات هينو عالية 
الجودة �التي يتم تقديمها بعد عملية البيع.

Issue 003

في هذا العدد، كان تركيزنا من�صًبا على 
االهتمام الذي اأ�لته هينو لنقل الجودة، 

اإ�صافًة اإلى معر�ص النقل الذي تم تنظيم 
فعالياته في ت�صيلي �الذكرى ال�صنوية 

الخام�صة �الع�صرين الخا�ص في PT. هينو 
 .PT موتورز مانوفاكت�صرنغ اند�ني�صيا و

مبيعات هينو موتورز اند�ني�صيا.

Issue 004
لقد عر�صنا في �صفحة تكنولوجيا هينو ت�صميم 

�صاحنات هينو التي كانت ثمرة �صعينا �راء 
“تقنيات توفير الوقود.” احتوت �صفحات هذا 

العدد على اأ�ل حلقة من حلقات �صل�صلة “القيادة 
االقت�صادية في ا�صتهالك الوقود” التي توالت 

االأعداد المتالحقة في تقديمها.

Issue 005

جاء هذا العدد ليتحرى مدى اإخال�ص هينو 
لفل�صفتها “العميل اأ�اًل” �كيف انعك�صت هذه 

 .HINO700 Series الفل�صفة على تطور �صاحنة
كما اأنه ا�صتمل على مقاالت دار مو�صوعها حول 

اأن�صطة دعم العمالء �اأحد اأكبر مراكز تقديم 
الخدمة في العالم )اإذ ذاك( الذي افُتتح في ُعمان.

Issue 012

حمل هذا العدد بين ثناياه تقارير عن ر�ؤية 
“المركبة المثلى للمنطقة” التي ا�صتحدثت من 
اأجل تز�يد كل �صوق ُقطري بال�صاحنة المثالية، 

ا  عدا عن مركز العمالء التقني الذي يوفر فر�صً
الختبار قيادة المركبات التي تبنت اأحدث تقنيات 

هينو.

Issue 013

ان�صب التركيز هنا على التفاني الدائم الذي ُتبينه 
هينو لتحقيق الجودة �كيف اأن هينو توا�صل تلبية 
احتياجات عمالئها من خالل تقديمها لمنتجات 
ا على  عالية الجودة. احتوت �صفحات العدد اأي�صً

تقارير حول ت�صكيلة متنوعة من الن�صاطات التي 
تقوم هينو بتنفيذها من اأجل تح�صين خدماتها التي 
تقدمها بعد عملية البيع �دعمها للعمالء ب�صكل كلي.

Issue 014

لقد مثل هذا العدد ثاني اأعداد رالي داكار 
الخا�صة. لقد اأكملت هينو ال�صباقات الع�صرين 

كاملًة التي ا�صتركت بها، �ذلك منذ اأ�ل ا�صتراك 
لها في ال�صباق في عام 1991. لقد عدنا 

بالذاكرة اإلى الع�صرين �صباق، �اأمعنا النظر في 
المعاني التي ج�صدها رالي داكار بالن�صبة لهينو.

Issue 015

ا األقى ال�صوء على �صاحنة  كان هذا عدًدا خا�صً
“HINO300 Series الجديدة” من هينو. 

قدم هذا العدد تقريًرا كاماًل عن �صاحنة 
HINO300 Series الجديدة، �هي 

المركبة التي اجتمع فيها �صغف هينو �اأحدث 
التقنيات.

Issue 016
برزت في هذا العدد اأن�صطة دعم العمالء، 

باالإ�صافة اإلى تلك المقاالت التي تحدثت عن 
مختلف الن�صاطات التي كانت هينو، بناًء على 
فل�صفة “العميل اأ�اًل”، تنفذها في كافة اأرجاء 

المعمورة بهدف تقوية اأ�ا�صر الثقة التي جمعت 
هينو بعمالئها.

Issue 017
لقد جرت بع�ص التغييرات على هذا العدد 

من مجلة HINO Cares )عناية هينو(. اإذ 
كان هذا اأ�ل عدد يلقي ال�صوء على اإ�صدار 
�صفحة “�صوت مالكي هينو”، �هو اإ�صدار 

�صيمتد عبر غيره من االأعداد.

Issue 018
ا رّكَز على موؤتمر هينو  لقد كان هذا عدًدا خا�صً

العالمي لعام 2012. احتوى هذا العدد على 
تقارير حول الموؤتمر، المنعقد في اأكتوبر عام 

2012، �الد�ر الذي لعبه في م�صاطرة ر�ؤى هينو 

�ا�صتراتيجياتها.

Issue 019

Issue 001



توفر �صركة يوو لي �صبالي ت�صين ليميتد �صل�صلة توريدات وترتيبات لوج�صتية تجري بين 
هونغ كونغ والقارة ال�صينية. يندرج على قائمة اأهم عمالئها العديد من ال�صركات 
اليابانية الكبيرة، وذلك لأنها تمثل مزود خدمات النقل الذي قاموا باختياره لنقل 

منتجات عالية التقنية في هونغ كونغ. في �صعيها لمطابقة المعايير ال�صارمة لت�صليم 
منتجات عالية التقنية، يتوجب على �صركة يوو لي اأن تجري تحديثات على اأ�صطولها 

 HINO700 با�صتمرار. في بداية هذا العام، قامت ال�صركة ب�صراء وحدتين من قاطرات
Series Euro 5 الجديدة كلًيا، اإذ اأنها عززت خدماتها اأكثر بهدف تلبية احتياجات 

عمالئها.

�صّرح ال�صيد لو واي لووين، وهو المدير الإداري في �صركة يوو لي �صبالي ت�صين ليميتد، 
قائاًل: “تنبع الثقة التي و�صعناها في منتجات هينو من التجارب المذهلة التي ع�صناها 

لدى ا�صتخدامنا لمنتجات هينو في عملنا. بف�صل المتانة التي تمتاز بها �صاحنات هينو، 
فاإنها ت�صاهم في اإبقاء تكاليف ال�صيانة والت�صغيل منخف�صة اإلى حد كبير.” ا�صتمر ال�صيد 

لو في حديثه قائاًل، “اإن ما يزيد على 80-90% من عمالئنا هم �صركات يابانية، ولديهم 
متطلبات �صارمة فيما يخ�ص معايير الأ�صطول. وقد تمكنت هينو، بو�صفها اأحد الماركات 

المعروفة التي تتمتع بجودة ا�صتثنائية، من تلبية احتياجاتهم. وهذا ُيقدم تف�صيًرا 
لالأ�صباب التي دفعتهم كي يطلبوا منا ا�صتخدام �صاحنات هينو اأي�ًصا.”

نحن واثقون من مقدرة �ص�حن�ت هينو على نقل المنتج�ت ع�لية 
التقنية والقّيمة وخيول ال�صب�ق�ت.

ال�صيد ال� �اي لو�ين

�صركة يوو لي �صبلي ت�صين ليميتد هونغ كونغ

1�صوت م�لكي هينو

ال�صيد ال� �اي لو�ين / 
المدير االإداري

لقد انخرطت �صركة يوو لي �صبالي ت�صين ليميتد في تقديم خدمات احترافية في نقل 
منتجات عالية التقنية، بما في ذلك القطع الإلكترونية، ونظارات الدقة، عدا عن 

ا  المعدات الطبية. عالوًة على ذلك، قام نادي �صباق الخيل في هونغ كونغ باختيارها اأي�صً
من اأجل نقل واحد من اأكثر الحيوانات الجالبة للثروة، وهي خيول ال�صباقات، بين هونغ 
كونغ والقارة ال�صينية. وهكذا، تمتاز المتطلبات المفرو�صة من اأجل نقل هذه المعدات 

باأنها اأكثر �صرامًة من غيرها. بهدف المحافظة على قدرتها التناف�صية في نقل 
المنتجات القّيمة، قام ال�صيد لو ب�صراء قاطرات HINO700 Series Euro 5، التي تم 
تجهيزها جيًدا بنظام تعليق هوائي وناقل حركة يدوي �صبه تلقائي. ُيعد الثبات في قيادة 

القاطرة الذي يوفره ممت�ص ال�صدمات اأمًرا غايًة في الأهمية لنقل المنتجات القّيمة مثل 
المنتجات عالية التقنية وخيول ال�صباقات. يمكن للموديل الجديد من هينو اأن يلبي 

احتياجات كليهما.

يوؤمن ال�صيد مان وهو �صائق متمر�ص يعمل في �صركة يوو لي �صبالي ت�صين ليميتد باأن 
الموثوقية هي القيمة الأ�صا�صية ل�صاحنات هينو. فهو ي�صتطيع الآن القيادة ب�صهولة بف�صل 

 .HINO700 ناقل الحركة اليدوي �صبه التلقائي الجديد كلًيا الذي امتازات به �صاحنة
حيث عّلق قائاًل، “يمكنني الآن التركيز على ظروف الطريق كي اأَ�صمن ال�صالمة وفي 

الوقت ذاته ل اأزال اأ�صعر بالطاقة ت�صري في عروقي بعد القيادة طوال اليوم.”

يقدم لنا الموقف الذي اتخذته �صركة يوو لي �صبالي ت�صين ليميتد دلياًل ثابًتا على اأن 
هينو هي �صركة ين�صب جل اهتمامها على النا�ص، حيث اأنها قدمت لعمالئها الكثير من 

القيم الرائعة مثل ال�صالمة والراحة والموثوقية مجتمعًة في مركبة واحدة.

يقدم الطراز Euro 5 الجديد اأداًء يتميز بالجودة اإلى العمالء.

من الي�صار:
ال�صيد ر�ي ت�صيو / مدير عمليات الت�صغيل،

ال�صيد ال� �اي لو�ين / المدير االإداري،
ال�صيد مان / �صائق.

ُتقدم �صركة يو� لي خدمات احترافية في نقل المنتجات عالية التقنية.

نطمح اإلى جعل HINO Cares )عن�ية هينو(
المجلة التي تربط عملءن� بهينو.

احتف�اًل ب�إ�صدار العدد 20 من المجلة، نود اأن نقدم لكم هيئة التحرير 
في مجلة HINO Cares )عن�ية هينو(.

ين�صب تركيز هينو على اإن�صاء نظام هدفه تقديم دعم �صامل )دعم كلي( اإلى 
عمالئنا. بعبارة اأخرى، تنبع قوة ماركة هينو من �صعينا اإلى تح�صين الكفاءة 
التي تتمتع بها �صركات عمالئنا من خالل المركبات التجارية. برزت مجلة 

HINO Cares )عناية هينو( كواحدة من الو�صائل التي تعبر عن مبداأ الدعم 

الكلي هذا. تج�صد الهدف الذي نطمح اإليه في اإيجاد مجلة ثنائية التجاه 
ت�صاعدنا على التوا�صل مع عمالئنا.

ما�صا�صي اأيما�ؤكا / ق�صم التخطيط الخارجي في هينو

اأحد الأمور التي اأده�صتني لدى زيارتي لمراكز تقديم الخدمات وعمالء هينو 
المنت�صرين في كافة اأنحاء العالم هي ا�صتمتاع الجميع - عمالء وموظفي هينو 
على حد �صواء - بالعمل الذي يقومون به. يتوجه عمالوؤنا اإلينا بطلبات معينة، 
وي�صتجيب موظفو خدمات هينو لهذه الطلبات من خالل اتخاذ اإجراءات دعم 

معينة. وقد تكونت لدي في منا�صبات عديدة قناعة باأن هذه التعامالت 
الم�صتمرة قد باتت اأمًرا �صرورًيا في تقوية اأوا�صر الثقة بين هينو وعمالء هينو. 

وناأمل في الأعداد القادمة اأن نبرز اأهمية العديد من هذه العالقات القوية.

ماريكو نيوا / ُمعد مجلة HINO Cares )عناية هينو(

تتم حالًيا ترجمة مجلة HINO Cares )عناية هينو( اإلى خم�ص لغات مختلفة، 
وذلك منذ اأن تم اإ�صدار العدد الأول من المجلة. كلي اأمٌل باأن ي�صل الم�صتوى 

الذي ارتقت اإليه تقنيات وخدمات هينو بالإ�صافًة اإلى الفل�صفة التي طبقتها 
هينو، وهي فل�صفة العميل اأوًل، اإلى اأكبر عدد ممكن من العمالء. اإن �صعادتي 

تبلغ اأق�صى حدودها عندما اأرى هذه المجلة تقف كحلقة و�صل تعمل على تقوية 
العالقات بين هينو والعمالء، بما في ذلك معجبي هينو واأولئك الأ�صخا�ص 

المنت�صرين في كافة اأنحاء العالم والذين لم ياألفوا �صاحنات وحافالت هينو.

�اكاكو مات�صو�ؤ / ق�صم التخطيط الخارجي في هينو

لقد واظبت على اإعداد المقالت لمجلة HINO Cares )عناية هينو( منذ 
�صدور اأول اأعدادها، وقد فهمت من خالل عمليات جمع المعلومات والكتابة 

اأن كل ما ُتبادر هينو اإلى القيام به قد تمَّ بناًء على “فل�صفة العميل اأوًل.” 
ينطبق هذا على التقنيات التي تبنتها هينو في تطوير منتجاتها وكل مهمة 

فردية تنطوي على تقديم خدمة ما. وقد تر�صخ لدي اعتقاد باأن المعلومات 
التي نقدمها في مجلة HINO Cares )عناية هينو( ما هي اإل دليل حّي 

على فل�صفة هينو المتمثلة في “فل�صفة العميل اأوًل.”

تات�صور� كونو / كاتب في مجلة HINO Cares )عناية هينو(

هيئة تحرير مجلة HINO Cares )عناية هينو( �قد �صمهم اأحد االجتماعات.



“توؤازرن� �ص�حن�ت هينو كثيًرا في الجهود التي نبذله�
لمج�بهة هذه التحدي�ت.” 

ال�صيد تاتا دجوار�صا / 
مدير تطوير االأعمال �التخطيط اال�صتراتيجي

تاأ�ص�صت �صركتنا التي تمركزت اأعمالها حول مجال FMCG )اأي الب�صائع ال�صتهالكية 
�صريعة الدوران( في �صبتمبر من عام 2005. نحن نقوم يومًيا بنقل كميات هائلة من 

المواد التي ُيعد ا�صتخدامها جزًءا من مجريات الحياة اليومية للم�صتهلكين، مثل 
منتجات الألبان، وم�صتلزمات التجميل، اإ�صافًة اإلى ال�صكر والقهوة. يبلغ عدد الطلبات 

التي نتلقاها حوالي 3,500 وفي بع�ص الأحيان ت�صل اإلى 3,700، وبهذا ي�صل عدد 
الطلبات اإلى ما يزيد عن اإجمالي 42,000 طلب �صنوًيا.

ال�صيد تاتا دجوار�صا

تتم في مركز الت�صغيل مراقبة اأ��صاع النقل لل�صاحنات على مدار 24 �صاعة، كما يجري 
التخطيط لنقل ال�صحنات في رحلة العودة قبل اأن ت�صل ال�صاحنات اإلى الوجهات التي 

تق�صدها.

�صركة بي تي بنت�نغب�رو راي� اندوني�صي�

2�صوت م�لكي هينو

ن�صتعمل حالًيا  ما يُعادل 250 �صاحنة وت�صكل �صاحنات HINO500 Series FL ما 
ن�صبته حوالي 95% منها. لقد اعتدنا على ا�صتعمال �صاحنات ا�صتريناها من 

ا، اإل اأننا قررنا �صراء �صاحنات هينو لإمكانية الح�صول  م�صنعين اآخرين اأي�صً
عليها ب�صهولة اأكبر. ت�صهد �صناعة النقل الندوني�صية حالًيا تطوًرا �صريًعا جًدا. 

بال�صتناد اإلى هذا النوع من تو�صع ال�صوق بالإ�صافة اإلى خطط العمل التي 
و�صعناها، فاإننا نجد اأنف�صنا اأحياًنا في مو�صع الحاجة ل�صراء 100 �صاحنة خالل 

�صنة واحدة. في هذا ال�صدد، نحن لدينا ثقة كاملة في هينو وذلك لأن ال�صركة 
تقوم بتو�صيل ال�صاحنات وفًقا لجدولنا. اأحد الأ�صباب الهامة الأخرى التي تدفعنا 

لأن ن�صتمر في ا�صتعمال �صاحنات هينو هو �صهولة �صيانتها. �صيجعل امتالك اأ�صطول 
كبير من �صاحنات هينو الأمور اأكثر �صهولة بالن�صبة للميكانيكيين، بالإ�صافة اإلى اأننا 

ن�صتطيع تعزيز ما نملكه من مخزون من قطع الغيار لتحقيق كفاءة اأكثر. بالطبع، 
لي�صت هذه هي الأ�صباب الوحيدة التي تدفعنا اإلى ال�صتمرار في ا�صتعمال �صاحنات 

هينو. يمتاز �صا�صي �صاحنة HINO500 Series FL بطوله، الأمر الذي يمنحنا �صعة 
تحميل اأكبر. فكلما ازداد الحمل الذي يمكننا نقله بكفاءة، ازدادت اإمكانية تخفي�ص 

تكاليف الوحدات الخا�صة بنا. ُيعد توفير التكاليف هذا جزًءا هاًما من الخدمات 
التي نقدمها لعمالئنا. ولأن تكاليف النقل تنعك�ص في نهاية المطاف على �صعر 

المنتج، فاإن هذا �صي�صب في م�صلحة الم�صتخدمين النهائيين، اأولئك هم من يقدم 
عمالوؤنا لهم الخدمات. يكمن التحدي الذي نجابهه في تلبية احتياجات عمالئنا 
بطريقة تت�صم بالإخال�ص قدر الإمكان من خالل توفير فعالية التكلفة وم�صتويات 
اأف�صل من الخدمة. توؤازرنا �صاحنات هينو كثيًرا في الجهود التي نبذلها لمجابهة 

هذه التحديات.

تتلقى �صركة بي تي بنتانغبار� رايا 3500-3700 طلب �صهرًيا.

يتولى كافة ال�صائقين اإجراء عمليات ال�صيانة يومًيا �يتعاملون مع 
�صاحناتهم بعناية.

.TMS � GPS صهدت ال�صركة نمًوا بمعدل 50% �صنوًيا منذ اأن بداأت ا�صتخدام اأجهزة�

ال�صيد اأندري �صولي�صتيان )الي�صار(، مجل�ص المفو�صين.

تعهدت ال�صركة بتقديم خدمات خال�صة �احترافية.

.HINO500 Series FL 95% من ال�صاحنات المملوكة لل�صركة حالًيا �التي يبلغ عددها 250 �صاحنة هي �صاحنات 



اإلى التقنيين، كان من بين الح�صور مدراء الخدمة وروؤ�صاء الور�ص العاملين في هذه الوكالت، 
عدا عن عمالئنا وال�صيد كايانوكي، وهو الم�صئول الإداري عن المبيعات الخارجية والت�صويق 

وقطع الغيار والخدمات في هينو. هذا ما اأعطانا موؤ�صًرا على مدى اأهمية هذه الم�صابقة، كما 
اأنه يقدم لنا لمحًة عن الجهود التي تبذلها هينو في عدة دول لالرتقاء بم�صتويات الخدمة التي 

تقدمها للعمالء. 

�صملت الم�صابقة، التي بداأت عند 9 �صباًحا، على ثالث مهام عملية متبوعة باختبار كتابي 
حول معرفة ال�صيانة الأ�صا�صية. انطوت اأولى المهام العملية على ا�صتبدال �صدادة منع ت�صريب 

الزيت من المحور الأمامي في �صاحنة HINO300 Series. يعتمد التقييم على قدرة 
التقنيين على القيام بالمهام وفًقا للكتيب، واإذا ما كانوا ي�صتخدمون مفتاح العزم وغيره من 

الأدوات ا�صتخداًما �صحيًحا، من بين المعايير الأخرى. كانت ثاني المهام العملية اإجراء 
فح�ص يومي ل�صاحنة HINO700 Series والقيام بعمليات الت�صخي�ص بوا�صطة ا�صتخدام 

نظام الت�صخي�ص “HINO-DX”. اعتمدت عمليات التقييم في هذه المهمة على الطريقة التي 
 HINO-DX اتبعها التقنيون لإجراء العملية الت�صخي�صية، واإذا ما كانوا يتعاملون مع نظام

ب�صكل �صحيح، واإذا ما كانوا قادرين على تحديد الم�صكلة �صريًعا وحل مثل هذه الم�صاكل 
بكفاءة وطريقة اآمنة اعتماًدا على المعرفة ال�صحيحة لديهم. 

اأما ثالث المهام العملية فقد كانت اإجراء عملية قيا�ص لقطع الغيار با�صتخدام قدمة ذات 
الورنية واآلة قيا�ص بقر�ص مدرج وغيرها من اأجهزة القيا�ص. فحتى ُيعد اأحدهم تقنًيا يتمتع 

بقدٍر عاٍل من المهارة، على التقني اأن يتمتع بالقدرة على التحديد ال�صحيح ما اإذا كان 
يتوجب ت�صليح اأو ا�صتبدال القطع اأم ل بال�صتناد اإلى قيا�صات دقيقة. كان الهدف من هذا 
الختبار هو تقييم مدى قدرة التقنيين على اإجراء عملية قيا�ص دقيق لقطع الغيار وتحديد 

مدى نفعها اأو ل من ذلك. لدى خو�صهم غمار هذه التحديات، ان�صب تركيز جميع التقنيين 
الم�صاركين ب�صكل كامل على كافة المهارات التي �صقلوها عبر ال�صنين وحر�صوا على 

اإظهارها. كما يمكنك اأن تت�صور، لقد لقي الجميع ت�صجيًعا بحما�ص وا�صح من قبل مدراء 
الخدمة ومدراء الور�ص خا�صتهم. اأما فيما يخ�ص الختبار الكتابي، فقد ا�صتمل على 50 

�صوؤال حول اأ�صا�صيات علم ال�صيانة �صيانة مركبات هينو. اأجري هذا الختبار لتقييم مدى 
فهم التقنيين لآليات ووظائف مركبات هينو ب�صكل كامل، ولمعرفة اإذا ما اكت�صبوا المعرفة 

المالئمة ل�صمان تنفيذ مهام الخدمة ب�صكل �صحيح على نحو ي�صمن فوز ثقة العمالء.

بال�صتناد اإلى اإجمالي النقاط، كانت الجائزة الأولى من ن�صيب ال�صيد ريبال �صاكر من 
�صركة ميدل اإي�صت ديفلوبمنت ا�ص. ايه. ال. )لبنان(، والجائزة الثانية كانت من ن�صيب 
ال�صيد �صانديب مانوهار ريناكي من �صركة �صعود باهوان لل�صيارات ذ.م.م )ُعمان(، في 

الفائز هو ال�صيد ريبال �صاكر من لبنان.
تم منحه جائزة �هي عبارة عن رحلة ل�صخ�صين 
.KTC اإلى اليابان اإ�صافة اإلى طقم اأد�ات الت�صليح

حظينا بزيارة �دية من قبل االإدارة العليا لمطار ال�صارقة الد�لي SAIF-Zone حيث يقع كل من 
اجتمع كافة الم�صتركين اللتقاط �صورة جماعية في نهاية حفلة التعارف.مكتب هينو ال�صرق االأ��صط �مركز التدريب.

كان كافة التقنيين على درجة عالية من الجدية اأثناء الم�صابقة. ا. �صجع ال�صيوف التقنيين بحما�ص اأي�صً

قدمت هذه الفعالية فر�صًة لالأفراد اأ�صحاب المنا�صب االإدارية في 
مجال الخدمات في الد�ل المجا�رة اأن يتوا�صل مع بع�صهم البع�ص.

ا�صتمل هذا االختبار على عمليات الفح�ص ال�صاملة ل�صاحنة 
HINO700 Series اإ�صافًة اإلى عمليات ت�صخي�صية تجرى 

.HINO-DX تاألف االختبار الكتابي الذي ا�صتغرق 60 دقيقة من 50 �صوؤال.با�صتخدام

في 28 نوفمبر 2012 انعقدت م�صابقة مهارات في مكتب هينو موتورز في ال�صرق الأو�صط 
)بالتعاون مع مركز التدريب( وبال�صتراك مع وكالت هينو في ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا. تم اإن�صاء مركز التدريب في عام 2009 بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها 

الوكالت للعمالء في ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، وقد اأ�صبح اأحد مراكز التدريب الهامة 
بالن�صبة لهينو اإذ مّثل قاعدة لتدريب التقنيين الذين ات�صموا باأنهم على درجة عالية من 

المهارة. خالل ال�صنوات القليلة التي م�صت على اإن�صائيه قام مركز التدريب بتنظيم ما يزيد 
على 100 برنامج تدريب، لذا ل ُيعد اأمًرا مفاجًئا اأن تكون هذه الم�صابقة من�صة تنطلق منها 

مناف�صة �صديدة بين تقنيين كانوا على درجة عالية من التدريب مّثل كل منهم وكالة ما.

لطالما وجهت هينو الجهود التي تبذلها اإلى تطوير مهارات وطموح التقنيين العاملين في 
الخطوط الأمامية لخدمة عمالئها، كما اأنها تعقد م�صابقات مهارات م�صابهة في العديد من 

الدول المنت�صرة في كافة اأنحاء العالم بهدف الرتقاء بم�صتوى خدمة العمالء. كانت 
الم�صابقة التي جرى تنظيم فعالياتها في ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا اأول م�صابقة مهارات 
تعقدها هينو على م�صتوى اإقليمي �صم جن�صيات متعددة. لقد ا�صترك في الم�صابقة ثمانية من 

التقنيين الذين وقع عليهم اختيار الوكالت الواقعة في ثمانية دول وهي: الجزائر والبحرين 
وم�صر ولبنان وُعمان والمملكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن. اإ�صافًة 

حين فاز بالجائزة الثالثة ال�صيد بارفيز محمد حنيف ناغري من �صركة موتور�صيتي 
)البحرين(. في وقٍت لحق من ذلك اليوم، انتقل الم�صاركون في الفعالية اإلى فندق حياة، 

حيث اأقيمت ماأدبة م�صائية وحفلة تعارف ح�صرها ما مجموعه 80 �صيًفا، بما في ذلك 
م�صتخدمو الأ�صطول القادمون من الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا مدعوين لي�صهدوا 

هذا الحدث. في الماأدبة �ُصمع اأحد التقنيين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالجائزة 
يقول، “بالتاأكيد �صاأ�صعى اإلى الح�صول على الجائزة في ال�صنة المقبلة!” يمكننا القول بثقة 

اأن م�صابقة المهارات الإقليمية في ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا لم تمثل فر�صة كبيرة 
ا كافة اأع�صاء  لتعزيز الدوافع لدى الوكالت التي ا�صتركت في الم�صابقة فح�صب، بل اأي�صً

فريق الخدمة الذين كان لهم دور في اأن�صطة الدعم الكلي. يجري الآن و�صع الخطط 
لم�صابقة المهارات الثانية التي �صيتم عقدها في دي�صمبر 2013. كذلك �صت�صتمل البرامج 
الم�صتقبلية على اأمور تم تحديدها في هذه الم�صابقة من اأجل اإحراز مزيد من التطور في 
هذه الم�صابقة. ُتعد هذه الجهود غير المنقطعة في مجال تدريب التقنيين على نحو موؤكد 

اأحد العوامل الم�صاعدة في الجهود التي نبذلها لتحقيق عمليات ت�صليح لمرة واحدة والحد 
من عدد مرات تعطل المركبة، وفي النهاية ين�صاأ نظام خدمات بقواعد ثابتة يمكن لعمالئنا 

اأن يعتمدوا عليه.

يمثل هوؤالء التقنيون الوكاالت التي يعملون فيها �الواقعة في )من الي�صار اإلى اليمين( 
الجزائر �البحرين �م�صر �لبنان �ُعمان �المملكة العربية ال�صعودية �االإمارات العربية المتحدة �اليمن.

م�ص�بقة �صي�رات هينو االأولى للمه�رات االإقليمية  
انعق�د م�ص�بقة المه�رات االإقليمية في ال�صرق االأو�صط و�صم�ل 

اأفريقي� في ع�م 2012.


