
كجزء من جهودنا لم�ساعدتك على القيادة باأمان، نود تقديم مبادئ القيادة الآمنة.
�سنناق�ش اليوم المخاطر المحتملة على الطرقات في ظل حركة مرور خفيفة.

اأي  في  واحد  بم�سرب  مجهز  طريق  على  �ساحنتك  تقود  اأنك  نقول  دعنا 
اتجاه. الطريق م�ستقيم ول ترى حركة مرور مقتربة. ويوجد اأمامك تقاطع 
على �سكل حرف T مع طريق اآخر قادم من الجهة الي�سرى. ل توجد اإ�سارة 
مرور في هذا التقاطع. وت�سطف الأ�سجار على الطريق ب�سكل يعيق روؤيتك، 
هي  ما  الي�سرى.  الجهة  من  القادم  للطريق  وا�سح  روؤية  خط  تمتلك  ول 

الأخطار المحتملة في مثل هذه الحالة؟

مما  روؤيتك  تعيق  التي  الأ�سجار  وجود  حقيقة 
قد يعني باأن اأي �سائق قادم من الطريق الآخر 

ا. لن يكون بمقدوره روؤيتك اأي�سً

عند القيادة على الطرقات في ظل حركة مرور خفيفة اأو خالل �ساعات الركود، فاإنه يعد من ال�سروري للغاية اأّل تفتر�ش عدم وجود مركبات اأخرى محيطة. �سع 
في الح�سبان باأنه يوجد العديد من الأخطار المحتملة على الطريق، وابق متيقًظا خالل القيادة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، قد تمنحك الطرقات ذات حركة 
المرور الخفيفة اإح�سا�ًسا خاطًئا لل�سرعة، الذي غالًبا 
به.  الم�سموح  من  اأكبر  ب�سرعة  تقود  يجعلك  ما 
زيادة  على  تعمل  فاإنك  اأعلى،  ب�سرعة  وبقيادتك 
مع  التجاوب  على  قدرتك  بعدم  المتمثل  الخطر 
الحالت الخطيرة في الوقت المنا�سب. تاأكد من عدم 
العتماد في �سرعتك على مقدار حركة المرور على 
مع  التجاوب  على  عدمها  اأو  قدرتك  من  بل  الطريق 

الأخطار المفاجئة بطريقة منا�سبة.
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نود توجيه ال�سكر لكل من اأر�سل لنا �سوًرا لم�سابقة الت�سوير
الفوتوغرافي تحت عنوان  “طريقي المف�ضل”.

�سنقوم باإعالن اأ�سماء الفائزين في عددنا القادم، لذا نرجو اأن تبقى على اطالع! 
في عددنا القادم...

بلدك. في  القوانين  تختلف  قد  الطريق.  من  الأي�سر  الجانب  على  ت�سير  وهي  مركبات  يعر�ش  التو�سيحي  الر�سم  مالحظة: 

بلدك. في  القوانين  تختلف  قد  الطريق.  من  الأي�سر  الجانب  على  ت�سير  وهي  مركبات  يعر�ش  التو�سيحي  الر�سم  مالحظة: 
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الق�سة في  �سفحة 6.

اأ�ضاليب القيادة المراوغة-
تذكر دائًما باأن هناك العديد من المخاطر على الطريق.

وبذلك قد يفتر�ش ال�سائق عدم وجود مركبة اأخرى على الطريق 
وقد يقرر دخول ذلك التقاطع دون التوقف للتحقق من الأمان )انظر 

النارية  الدراجات  تتوقف  ل  قد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  التو�سيحي(.  للر�سم 
والهوائية حتى مع وجود اإ�سارة توقف، في هذه الحالة قد ل تالحظ وجودهم 

اإلى في اللحظة الأخيرة، مما يوؤدي ذلك اإلى وقوع حادث خطير.
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ل�سمان تقدير العمالء لعالمتنا التجارية ل�سنوات قادمة، فاإنه من الواجب تقديم خدمات 
ذات جودة متميزة اإلى جانب منتجات تت�سم بالجودة العالية. بالن�سبة لل�ساحنات والحافالت 
التي تعمل في ظل ظروف قا�سية يوًما بعد يوم، فاإنه من البديهي اأن تكون الخدمات التي تت�سم 

بال�سرعة والدقة والإتقان وذات الجودة العالية كلها اأكثر حيوية.

وب�سفتها �سانعًة لالأ�سول المنتجة —على �سبيل المثال، المركبات التجارية—ل تعتبر هينو 
نف�سها مجرد ال�سانع لمجموعة من المنتجات فح�سب، بل تعد نف�سها عالمة تجارية ت�سعى 
با�ستمرار للو�سول لر�سى العميل. وتعّد الم�ساهمة في الربحية التي يجنيها عمالوؤها واحدًة 
من اأكبر اأهدافها. ومن اأجل تحقيق هذا الهدف، بذلت هينو جهوًدا لتقديم منتجات ذات 
على  تح�سينات  باإجراء  وقامت  الواقع،  اأر�ش  على  عمالوؤها  يحتاجها  والتي  عالية  جودة 
على  قادرين  عمالئها  جعل  خاللها  من  تهدف  والتي  بها  الخا�سة  الكلي  الدعم  عمليات 

ا�ستخدام منتجات هينو ل�سنوات قادمة بكل راحة بال. 

على النحو الذي حددته هينو، ي�ستمل الدعم الكلي على جميع اأن�سطة الخدمة التي ت�سعى اإلى 
اإطار هذا المفهوم، تتكفل هينو  الم�ساهمة في الأعمال التجارية الخا�سة بعمالئها. وفي 

بهدفين رئي�سين. 

يتمثل الهدف الأول في زيادة العمليات الت�سغيلية اإلى اأق�سى حد، اأو في تقليل اأوقات توقف 
الت�سغيل للعمالء اإلى ما يقرب ال�سفر. وهذا يت�سمن كل �سيء بدًءا من م�ساعدة العمالء 
على اختيار مركبة هينو الأن�سب لأعمالهم التجارية اإلى تقديم عمليات الفح�ش المجانية 
اإلى  بالإ�سافة  بعد،  فيما  الم�ستمرة  العتيادية  الفح�ش  وعمليات  الجديدة  للمركبات 
اأعمال ال�سيانة التي تت�سم بال�سرعة والدقة مروًرا بالتزويد ال�سريع لقطع الغيار الأ�سلية 
اأخرى،  بعبارة  العمالء.  يواجهها  التي قد  الطارئة  للم�ساكل  ال�ستجابة  والجاهزية في 
يكمن الغر�ش من خدمات الدعم هذه اإلى �سمان قدرة العمالء على ا�ستعمال مركباتهم 

في الوقت الذي يحتاجون اإليها حتى تتوا�سل اأعمالهم التجارية ب�سال�سة وبدون انقطاع.

يتمحور الهدف الثاني حول تقليل تكاليف العمر الفترا�سي. تطمح هينو هنا اإلى �سمان 
وجه—اأ�سولهم  اأكمل  على  التجارية  مركباتهم  من  ال�ستفادة  على  عمالئها  قدرة 
بعين  اآخذين  مًعا،  الت�سغيل  وتكاليف  ال�ستهالك  تكاليف  تقليل  خالل  المنتجة—من 
العتبار قيمة اإعادة البيع لمركباتهم. واحدة من هذه الخدمات تتمثل في عقد الندوات 
المتعلقة بالقيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة Eco لدى هينو، والتي تعد �سائعة في جميع 
اأنحاء العالم. ل تتيح ممار�سات القيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة Eco )وهي طريقة 
اأخرى للتعبير عن ممار�سات القيادة ال�سحيحة( للم�سغلين بتعزيز القت�ساد في ا�ستهالك 

ا تعمل على اإطالة  الوقود من خالل تقنيات القيادة الموفرة في الوقود فح�سب، بل اإنها اأي�سً
عمر الخدمة للعديد من قطع الغيار —على �سبيل المثال، عن طريق تقليل اهتراء اأقرا�ش 

الكلت�ش— وبالتالي تقليل التكاليف الت�سغيلية المتعلقة با�ستبدال قطع الغيار. 

بالإ�سافة اإلى هذه الندوات، تقوم هينو كذلك بعقد ندوات تتعلق باأعمال الفح�ش 
اليومية وكيفية اإجراء الح�سابات المرتبطة بتكاليف النقل. وعالوة على ذلك، تلتزم 
قد  التي  الأخرى  التحديات  لمواجهة  الدعم  بتقديم  فاعلة  وب�سورة  ا  اأي�سً هينو 
يواجهها عمالوؤها، مثل تزويد العمالء بالمدة والم�سافة ا�ستناًدا اإلى تحليالت تهدف 

اإلى تح�سين توزيع كفاءة الم�سار.

ما هي المتعة التي ل ت�ساهى لدى هينو؟ 

الذي  الهدف  يتمثل  لعمالئها.”  ال�سعادة  “تحقيق  واحدة،  في جملة  الإجابة  تكمن 
ت�سبو اإليه هينو في ك�سب ثقة عمالئها وباأن ت�سبح �سريًكا موثوًقا بحق حتى يختاروا 

العودة اإلى هينو مرة اأخرى عند قيامهم بعمليات �سراء في الم�ستقبل. 

اأن تقوم به هينو ل�سمان تحقيق ذلك؟ ما الذي يتوجب على هينو  ما الذي يمكن 
عمله؟

بما اأن هينو ل تر�سى بعبارة “جيد بما فيه الكفاية،” فعليك توقع حدوث اأمور عظيمة 
من هينو نظًرا لأنها ل تتوقف عن طرح الأ�سئلة على نف�سها و�سعيها الدوؤوب لتح�سين 

جودة منتجاتها وخدماتها.

تحقيق الر�ضى الدائم لجهة 
العميل. 

هذا هو الدافع وراء الدعم 
الكلي من هينو.

ن�ساط الخدمة المتكامل—الفل�سفة



“هدفنا على الدوام اأن نكون 
المر�سح الأول في ميدان 

المركبات التجارية في معايير 
الجودة والموثوقية والأمان.”

الآلية  للمركبات  الأ�سا�سية  الوظائف  هذه  تعد  ل  والتوقف:  والنعطاف  القيادة 
على  القدرة  المركبة  لدى  هل  اأهمية.  الأكثر  تعد  ا  اأي�سً ولكنها  فح�سب، 
المحافظة على ثبات القيادة العتيادي خالل الظروف المتعددة لحالة الطق�ش 
والطريق؟ هل بمقدور ال�سائق التحكم بالمركبة وبتجنب الظروف الخطرة بكل 
الكبح  عند  حتى  واآمن  �سحيح  ب�سكل  التوقف  المركبة  بمقدور  هل  اأمان؟ 
الوقود  ا�ستهالك  المركبة متطورة من حيث القت�ساد في  ال�سديد؟ مهما كانت 
اأو في التكنولوجيا المبتكرة، فاإذا لم ترتقي هذه الوظائف الأ�سا�سية—القيادة 
العتماد  يمكن  ل  المركبة  فاإن  المطلوب،  الم�ستوى  والتوقف—اإلى  والنعطاف 
كال�ساحنات  التجارية،  للمركبات  بالن�سبة  �سحة  اأكثر  الأمر  هذا  يعد  عليها. 

عليها  لي�ش  التي  والحافالت  يوم،  بعد  يوًما  قا�سية  ظروف  ظل  في  تعمل  التي 
ا.  فقط نقل الركاب ولكن يجب اأن ت�سهم في �سالمتهم اأي�سً

على  هينو  تعمل  التي  الخا�سة  التكنولوجية  البتكارات  بع�ش  هي  فما  اإًذا، 
ال�سيد  مع  تحدثنا  ذلك،  لمعرفة  الأ�سا�سية؟  الوظائف  هذه  لتح�سين  تطويرها 

النظم. ال�سا�سي وهند�سة  لق�سم قطع  العام  المدير  اإيوا�ساكي،  تاكي�سي 

بدًءا  بالأمان،  تتعلق  التي  المجالت  فاعل في مختلف  ب�سكل  ملتزمين  كنا  “لقد 
المهام  مركبات  على  قيا�سية  كميزة   ABS الهواء  اأكيا�ش  نظام  اإدخال  من 
من  متنوعة  لمجموعة  المطورين  اأوائل  اأحد  غَدونا  اأنه  عن  ف�ساًل  ال�ساقة، 
قيا�سية  كميزات  لتوفيرها  بن�ساط  العمل  ووا�سلنا  الأخرى  الأمان  وظائف 

لزيادة توظيفها من خالل مجموعة الموديالت الخا�سة بنا.

 “كنا اأول م�سّنع في ال�سوق اليابانية بتقديم نظام PCS )مكابح الأمان ما 
قيا�سية  كمزايا  المركبة(  ثبات  في  )التحكم   VSC ونظام  الت�سادم(  قبل 
انعكا�ًسا  هذا  والحافالت—يعد  ال�ساقة  المهام  �ساحنات  على 
ال�سناعة  هذه  لقيادة  ِقبلنا  من  المبذول  للجهد  وا�سًحا 

ال�ضيد تاكي�ضي اإيوا�ضاكي
المدير العام

ق�سم قطع ال�سا�سي وهند�سة النظم

الأمان  لوظائف  التج�سيد  تعزيز  مجال  في 
على نطاق وا�سع. في فبراير من العام 2006، 
يقدم  العالم  م�ستوى  على  اأول م�سّنع  اأ�سبحنا 
اأدرجنا  التجارية عندما  للمركبات   PCS نظام 
المهام  �ساحنات  موديالت  على  النظام 
من  يوليو  منذ  الياباني.  ال�سوق  في  ال�ساقة 
كميزة  النظام  هذا  تزويد  تم   ،2010 العام 
ال�ساقة  المهام  �ساحنات  جميع  على  قيا�سية 
الياباني. نحن  لل�سوق  بنا  الخا�سة  والحافالت 
النظام  وظائف  تنمية  على  حالًيا  نعمل 
بتو�سيع  كذلك  ونخطط  اأدائه،  وتح�سين 
ذلك  في  بما  اأخرى،  نماذج  على  تطبيقها 

للت�سدير.” الخا�سة  الموديالت 

من  وا�سعة  لمجموعة  ال�ساحنات  تخ�سع 
والمنطقة  البلد  على  اعتماًدا  الظروف 
التي  هينو  روؤية  تعد  فيه.  تعمل  الذي  والو�سع 
لل�سوق”  مالئمة  الأكثر  “المركبة  في  تتمثل 
نحو  ال�سركات  ت�ساوؤلت  على  الأجوبة  بمثابة 
تختلف  والتي  المتفاوتة،  عمالئها  احتياجات 
بعين  هذا  اأخذ  مع  اآخر.  اإلى  �سوق  من 
خالل  من  ترتقي  اأن  لهينو  كيف  العتبار، 

�سوق  بلدان  تالئم  التي  المحور  وحدات  توفير  اأجل  من 
المتعلقة  التقييمات  باإجراء  هينو  تقوم  المركبة،  وفئات  محدد 

بالتطوير على كل المعايير الخا�سة بالوحدة كالموثوقية والمتانة وتقليل 
ظروف  لمختلف  متعددة  مجموعة  اإلى  التقييمات  هذه  ت�ستند  الوزن. 

القيادة ل�سمان قدرة هذه الوحدات على تلبية احتياجات عمالئها.

 )HDT( الر�سوم التو�سيحية هذه هي نتاج التقييمات المتعلقة بالقوة الخا�سة بتعليق مرتكز الدوران الم�ستخدم في �ساحنات المهام ال�ساقة من هينو
لأ�سواق الإن�ساءات والتعدين. تبين الر�سوم التو�سيحية هذه الظروف اثناء قيادة ال�ساحنات على طرق متعرجة.

والتوقف— والنعطاف  اآنًفا—القيادة  المذكورة  الأ�سا�سية  الوظائف  تعزيز 
لتتنا�سب مع تنوع الظروف لمختلف الأ�سواق؟ 

والنظم  الآليات  عن  م�سوؤولون  النظم  وهند�سة  ال�سا�سي  قطع  ق�سم  في  “نحن 
في  اخت�سا�سنا  يتمثل  والتوقف.  والنعطاف  القيادة  اأ�س�ش  ت�سكل  التي  الدقيقة 
لال�ستهالك  القابلة  القطع  با�ستثناء  لمركباتنا،  الخدمة  فترات  وتقييم  ت�سميم 

وال�ستبدال.

“وقبل اأن نقوم بعر�ش منتج جديد في اأ�سواق جديدة، فاإننا في بع�ش الحالت نقوم 
على  الم�سلطة  المختلفة  ال�سغوط  وقيا�ش  لل�سوق  زيارة  بعمل  الواقع  اأر�ش  على 
الأجزاء المختلفة تحت ظروف الت�سغيل الفعلية التي �سي�ستخدم العمالء ال�ساحنة 
فيها. وبناًء على هذه البيانات، نجري تقييمات على الت�سميم با�ستخدام تكنولوجيا 
لمن�سة  الالزمة  ال�سروط  وتحديد  الحا�سوب(،  بم�ساعدة  )الهند�سة   CAE
باإجراء  ا نقوم  اأي�سً بالمتانة. نحن  تتعلق  التي  التقييم  وتنفيذ عمليات  الختبارات 
ظل  في  والتقييمات  للمنتج  الفردية  الفروقات  بالح�سبان  تاأخذ  التي  التقييمات 
في  الغيار  قطع  مدى  لتحديد  التلف‘  حتى  ’الختبار  وتقييمات  الأق�سى  الظروف 
امتالك عوامل ال�سالمة الخا�سة بها وهوام�ش تعزيز ال�سالمة والكيفية التي �ستتلف 
بها على اأر�ش الواقع. في هذا الإجراء، نحن نعمل من اأجل تح�سين المواد وال�سكل 
وب�سورة  لتحقيق  وذلك  التعليق  واأنظمة  المحاور  مثل  ال�سا�سي  مكونات  وبنية 
متزامنة كٍل من خفة الوزن والمتانة—التي تمثل ال�سمات التي تعد جوهرية لهذه 

المكونات. 

تطوير  اإلى  بالكامل  ال�سيارة  تطوير  مفهوم  من  النتقال  ب�سدد  الآن  نحن  “واإذ 
هذه  تعمل  �سوف  التي  المختلفة  الأ�سواق  فهم  على  نعمل  نحن  الجزئي،  المكون 
المكونات الجزئية بها وخ�سائ�ش العديد من الموديالت التي �ست�ستخدم فيها، 
تنفيذ  من  نتمكن  حتى  الجودة  واأهداف  المطلوبة  الختالفات  لتحديد  ا  واأي�سً
اأق�سر،  زمنية  فترات  على  كوحدات  الجزئية  المكونات  على  التحقق  عمليات 
تطوير  عند  المثال،  �سبيل  على  الموثوقية.”  من  اأعلى  وبم�ستويات  اأدق  بنحو 
الم�سممون  يزور  قد  التعدين،  مثل  �سوقية،  لفئة  اأو  جديد  ل�سوق  جديدة  مركبة 
ا�ستخدام  كيفية  على  عملية  درا�سة  لإجراء  الأ�سواق  هذه  بلدان  اأنف�سهم 
تحقيق  ل�سمان  والتقييمات  الت�سميم  على  نتائجهم  وترجمة  المركبات، 

الجودة. المطلوبة من  الم�ستويات 

المتعلقة  الت�ساميم  لتقييم  متطورة  تقنيات  ا�ستخدام  �سيتم  ذلك،  اإلى  اإ�سافًة 
ثبات  في  )التحكم   VSC و  الت�سادم(  قبل  ما  الأمان  )مكابح   PCS باأنظمة 

الأخرى. المركبة( والبتكارات 

نظام  ال�سيطرة—مثل  اأنظمة  تطوير  مجال  “في  اإيوا�ساكي:  ال�سيد  واأ�ساف 
النزلق  من  الحد  خالل  من  للمركبة  ال�ستقرار  بتحقيق  ي�سهم  الذي   ،VSC
تقييم  علينا  المنعطفات—يجب  خالل  القيادة  عند  والدوران  الجانبي 
المركبات  لختبار  جًدا  خطرًة  تعد  التي  الق�سوى  الظروف  ظل  في  الت�سميم 
التقييم  عمليات  محاكاة  نظام  بتقديم  قمنا  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  الفعلية. 

لتقدير هذه الحدود والتاأثيرات الناجمة عن الت�سغيل في ظل هذه الظروف. 

الم�سافة  اختالف  ذلك  في  بما  المتغيرات،  من  العديد  تظهر  ال�ساحنات  “لأن 
ال�ساحنات  تقييم  للغاية  ال�سعب  من  فاإنه  الب�سائع،  وحمولة  العجالت  بين 
عدد  بال�سرورة  تتطلب  �سوف  الختبارات  لأن  الفعلية،  المركبات  با�ستخدام 
كبير من المركبات و�ساعات ل يمكن قيا�سها من الأداء. ولكن من خالل اأنظمة 
في  الفح�ش  عمليات  تنفيذ  باإمكاننا  اأ�سبح  هذه،  التقييم  عمليات  محاكاة 
المركبات  اأجريت على  التي  النهائية  الختبارات  واإلى جانب  الت�سميم.  مرحلة 
ولنتقدم  الموثوقية.  من  عالية  درجة  �سمان  بمقدورنا  اأنه  نوؤمن  فاإننا  الفعلية، 
في  لي�ش  التقييم  عمليات  محاكاة  اأنظمة  دمج  ننوي  فاإننا  الأمام،  نحو  خطوة 
باأداء  المتعلقة  الت�سميمات  في  ا  اأي�سً بل  فح�سب  التحكم  اأنظمة  تطوير  حقل 

المركبة، بما في ذلك ثبات التوجيه.” 

عر�سها  تم  التي  كتلك  المطورين  و�سغف  الدوؤوب  الجهد  على  لرتكازها  ونظًرا 
العالم  اأنحاء  جميع  في  ال�سركة  عمالء  تمّكن  هينو  مركبات  موثوقية  فاإن  هنا، 

ا�ستخدام منتجات هينو بكل ثقة. موا�سلة 

يريد  ر�سالة  اأي  لديه  كان  اإذا  اإيوا�ساكي  ال�سيد  �ساألنا  المقابلة،  نهاية  وفي 
العالمي.  ال�سعيد  على  للعمالء  اإي�سالها 

لكافة  مركبات  تقديم  بهدف  وذلك  دوًما،  اهتمامنا  على  التطوير  “ي�ستحوذ 
والنعطاف  القيادة  ناحية  من  الأ�سا�سية  وظائفها  في  تتفوق  والتي  عمالئنا 
ا  اأي�سً نلتزم  نحن  بالثقة.  دائًما  تتمتع  مركبات  اأخرى،  والتوقف—وبعبارة 
بتركيز طاقاتنا على تطوير تقنيات جديدة تهدف اإلى الحد من الحوادث بحيث 

يثق العمالء في جميع اأنحاء العالم من ت�سغيلهم لمركبات اآمنة.”

هينو تقنية 



“قمنا اأول ب�سراء اأربع حافالت من هينو. كنا �سعداء للغاية بمدى �سهولة 
�سيانتها اإلى جانب الدعم الذي نحظى به من الوكيل لدينا، ومنذ ذلك 

الحين ونحن نقوم ب�سراء حافالت هينو. 

“يقدم لنا وكيلنا خدمات تتعدى كونها دعًما اعتيادًيا. دعني اأ�سرب لك 
مثاًل: واجهنا موقًفا طارًئا ي�ستدعي وجود قطعة معينة—وهذه القطعة لم 
اأحد  حينها  الوكيل  اأر�سل  ال�سرقية.  جاوة  مقاطعة  في  متوفرة  تكن 
يدفعنا  الذي  اإن  القطعة.  لنا  ليح�سر  جاكرتا  مدينة  اإلى  الأ�سخا�ش 
لموا�سلة التعامل مع �سركة هينو على مدى 25 عاًما، هو بف�سل هذا النوع 

من الخبرات.”

“تقوم �سركتنا بت�سغيل حافالت النقل للم�سافات الطويلة. نوفر 
يومًيا رحالت كاملة ذهاًبا واإياًبا بين مدينتي مالنغ و�سورابايا، 
والتي تعد ثاني اأكبر مدينة في اإندوني�سيا، وتقع في مقاطعة جاوة 
ال�سرقية. اإن اأطول م�سافة نقطعها يومًيا عبر حافالتنا هي 620 
وكان  واحدة فقط  بحافلة  �سركتنا  بداأت  واإياًبا.  كيلومتر ذهاًبا 
ذلك في عام 1985، وقد نمت اأعمالنا اإلى اأن و�سلنا اإلى ما نحن 
عليه الآن حيث نقوم بت�سغيل اأكثر من 200 مركبة من حافالت 

هينو لوحدها. 

“عمدنا في البداية اإلى �سراء حافالت هينو منذ حوالي العام 1990 
تقريًبا. وقد قمنا بعمليات ال�سراء الخا�سة بنا بناًء على ما �سمعناه 

من �سركة حافالت اأخرى: باأنها اآلت قوية ويمكن الإعتماد عليها.  ال�ضيد اإيكات�ضاي نيتيكورنواراكول، الرئي�س �ضركة كيتيبات للخر�ضانة المحدودة، تايالند | 

مزرعة  اأدير  كنت  اأن  منذ  هينو  �ساحنات  ا�ستخدم  كنت  “لقد 
لإنتاج ق�سب ال�سكر. ولكن نظًرا لجتماع عاملي نق�ش العمالة 
و�سغر م�ساحة حقولي الخا�سة والتي حالت دون ا�ستخدام اآلت 
م�س�ش  على  قرار  لتخاذ  ذلك  دفعني  مما  الكبيرة،  الح�ساد 

بتقلي�ش م�ساحة المزرعة الخا�سة بي.

لتوظيف  اأخرى  ا�ستخدامات  اإيجاد  علي  كان  لذلك،  “ونتيجة 
ممثلي  اأحد  مع  بالتحدث  وقمت  اأمتلكها.  التي  هينو  �ساحنات 
وكيل هينو لدينا، هينو كانت�سانابوري، ب�ساأن كيفية ال�ستفادة من 

ال�ساحنات بطريقة تعود علينا بالنفع. 

التي  الأبحاث  اإلى  ا�ستناًدا  لي  الن�سيحة  بتقديم  قاموا  “لقد 
اأُجريت على اأ�سواقهم، فوجدوا اأنه قد يكون من الأف�سل كفكرة 

البدء باإن�ساء �سركة للخر�سانة. وبهذا اأب�سرت �سركتنا النور. 

ال�ضيد كري�ضتيان هادي ويجايا، المالك بي اأو ري�ضتو، اإندوني�ضيا | 

القديمة  المركبات  بتجديد  “قمنا 
الخالطة  ك�ساحنات  بنا  الخا�سة 
ا. كما  اأي�سً و�سراء �ساحنات جديدة 
عقد  على  الح�سول  ا�ستطعنا  اأنه 
النطاق،  وا�سع  م�سروع  لإقامة 
اأعمالنا  �سهدت  كله،  ذلك  وبف�سل 
نمًوا  الإ�سمنت  مجال  في  التجارية 
ب�سكٍل  تزايد  النمو  هذا  �سريًعا. 
لجني  فر�سة  لنا  هيئ  مما  ُمّطرد، 

الأرباح.

“اإن عالقاتنا مع هينو كانت�سانابوري ذهبت اإلى ما هو اأبعد من كونها �سريًكا تجارًيا فقط. 
لم اأكن اأحلم اأبًدا باأن يقدموا لي فكرة لإن�ساء عمل تجاري جديد اأو حتى تقديم التدريب 
الم�ست�سار  باأنها  اأعرفهم  من  باإبالغ  حالًيا  واأقوم  ال�سركة.  لتد�سين  خطوة  في  العملي 

التجاري التي تحتل المرتبة الأولى �سمن قائمتي الخا�سة. 

“نحن نتلقى الدعم ال�سادق والجدير بالثقة من هينو كانت�سانابوري. فاأنا غالًبا ما اأ�سعر 
باأني ل اأقوم باإدارة هذا العمل التجاري بمفردي، بل اأم�سي قدًما وجنًبا اإلى جنب مع هينو 

كانت�سانابوري.”

صوت مالكي هينو

ال اأقوم على اإدارة هذا العمل التجاري بمفردي، بل 
اأم�ضي قدًما وجنًبا اإلى جنب مع هينو.

بداأنا ب�ضراء حافالت هينو بناًء على ما �ضمعناه من ال�ضركات االأخرى.



ال�ضيد اإيمير ميغيل باال�ضيو�س ياوري، المدير االإداري ترانزكو�ضي�ضيه اإ�س اإيه �ضي، البيرو  | 

�ضاحنات هينو لم تخذلنا اأبًدا.

واللفائف  الخ�سبية  المن�سات  نقل  حول  وظائفها  تتمحور  نقل  �سركة  “نحن 
الأ�سطوانية. تعد �ساحنة هينو اأول �ساحنة قمنا ب�سرائها عندما تاأ�س�ست ال�سركة. 

“نمتلك حالًيا خم�سة �ساحنات من هينو. قمنا في وقت لحق ب�سراء �ساحنات من 
اكت�ساف  اإلى  دفعتنا  الحقيقة  في  اأنها  اإل  اأخرى،  تجارية  عالمة  ذات  �سركات 
الجودة التي تتميز بها �ساحنات هينو—لذا نعتزم �سراء الموديل FM الجديد هذا 
العام. وكجزء من ا�ستعرا�ش عملية ال�سراء الأولية، قمنا ب�سوؤال ال�سائقين لدينا 

عن وجهة نظرهم حول ذلك، وكانت معظمها تقريًبا قد �سوتت ل�سالح هينو. 

من النقاط الفا�سلة الأخرى بالن�سبة لنا هي �سهولة نقل الب�سائع  ذات الكمية 
مما  قوية،  بمحركات  هينو  �ساحنات  تمتاز  هينو.  �ساحنات  بوا�سطة  الكبيرة 
يجعلها تعبر التالل بكل �سهولة. وهي تحتوي على م�ساحات رحبة لتحميل الب�سائع 

كما اأنها تمتاز بخا�سية القت�ساد في ا�ستهالك الوقود. كما اأننا 
ُنقّدر الخدمات الرائعة التي نحظى بها من هينو. 

باأعمالنا— للقيام  الأمثل  خيارنا  هي  هينو  "�ساحنات 
فنحن ن�سع جل ثقتنا فيها. اأنا متاأكد من اأن هناك المزيد 

والمزيد من القائمين على الأعمال التجارية �سيلحظون 
�ساحنات  �سراء  عملية  في  و�سي�سرعون  قوتها  مدى 

هينو. 

في  يكمن  التجاري  عملنا  نجاح  باأن  اأوؤمن  “اأنا 
بال�ساحنات  العناية  في  اهتمامنا  جل  و�سع 

الخا�سة بنا على نحٍو جيد. ففي كل �سباح، 
ال�ساحنات  اأجل كل �ساحنة من  اأ�سلي من 

الخا�سة بنا. دائًما ما نحر�ش على بذل 
لما  اأنف�سنا  وتكري�ش  جهودنا  اأق�سى 

الم�ساعدة  وتقديم  باإنجازه  نقوم 
كوننا  من  بالرغم  البع�ش.  لبع�سنا 

فريق �سغير، اإل اأننا نوؤمن باأنه ل يوجد 
�سيء نعجز عن فعله.”

“نقوم بنقل ورق المراحي�ش والمنتجات ال�ستهالكية ال�ساملة الأخرى اإلى كافة اأرجاء 
البيرو،  مع التركيز على منطقة العا�سمة ليما. حيث نقوم حالًيا بت�سغيل ع�سرين �ساحنة 

 .HINO500 Series  من �سل�سلة �ساحنات

“لقد �سمعنا عن �ساحنات هينو من خالل وكيلنا منذ حوالي العام 2003. كان لدينا 
اإلى تميزها بقدرات تحميل كبيرة  والتي من  اأ�سعارها تناف�سية بالإ�سافة  باأن  �سعور 
�ساأنها زيادة هوام�ش الربح لدينا. لقد اأدركنا بعد القيام بعملية ال�سراء الفعلية لهذه 
ا تتوفر فيها  ال�ساحنات باأنها ل تقت�سر على كونها مريحة عند قيادتها فح�سب، بل اأي�سً
م�ساحات رحبة لتحميل الب�سائع مما ي�سمح لنا بالقيام بعمليات نقل تفوق ما كنا نحققه 

في الما�سي. 

“اإن ما �ساندنا—ودفعنا لنكون مرتاحي البال لدى ت�سغيل �ساحنات هينو—هو مايقف 
وراء قدرة  اأحد �سائقي �ساحنات هينو لدينا على القيادة في ظروف طريق �سعبة والذي 

ُيعد بحد ذاته عائًقا اأمام م�سنعي  ال�ساحنات الآخرين. 

القيادة في ظروف طريق  على  القدرة  لها  متفوقة.  بمحركات  �ساحنات هينو  “تعمل 
مختلفة، كما اأن لديها القدرة على تحميل كمية كبيرة من الب�سائع. اإن كل هذه الميزات 

قد عززت من زيادة الربحية الناتجة عن عمليات الت�سغيل التي نقوم بها. 

مزايا  عن  �سرًحا  لنا  قدموا  فقد  لدينا.  هينو  وكيل  مع  رائعة  بعالقة  ا  اأي�سً “نحظى 
ال�ساحنات ككل، ودائًما ما يكون ممثل هينو لدينا على اأهبة ال�ستعداد لتقديم يد العون 
لنا. حتى اأنني فوجئت لدى قيامهم بم�ساعدتنا في ترتيب ال�سور الفوتوغرافية الخا�سة 

بق�سم الت�سويق التابع ل�سركتنا. 

“دائًما ما يترقب مناف�سونا حول ما نقوم به،حتى و�سل العديد منهم اإلى القناعة بمزايا 
�ساحنات هينو، وبالتالي لم يتوانو للحظة عن �سرائها. اإن كل ما هو جيد يمتاز ب�سرعة 

النت�سار. 

“�ساحنات هينو تلبي جميع احتياجاتنا، فهي لم تخذلنا اأبًدا.”

تي فاتيما، البيرو | 
 ال�ضيدة روزا ماريا هوايتان، المالك والمدير االإداري

�ضاحنات هينو هي خيارنا االأمثل 
للقيام باأعمالنا— فنحن ن�ضع جل 

ثقتنا فيها.



اليابان الرائعة: م�سقط راأ�ش هينو

الواغاشي حلوى  الملف4: 
ما هي اأنواع الحلويات ال�ضائعة في بلدك؟

تعّد اليابان، والتي تمثل م�ضقط راأ�س هينو 
موطن نوع من الحلوى ُيدعى واغا�ضي، وهي 

عبارة عن حلويات م�ضنوعة بالطريقة 
التقليدية من القرون القديمة.

ف�سل الخريف، والتي تحاكي الجبال ذات الألوان المتغيرة؛ وفي 
ف�سل ال�ستاء، الم�ساحات المك�سوة بالثلوج اله�سة والباردة اأو دفء 

اأ�سعة ال�سم�ش التي تنبعث عبر الأ�سجار العارية. 

الخا�سة  المنا�سبات  في  هاًما  دوًرا  ا  اأي�سً الواغا�سي  حلوى  تلعب 
طوال حياتنا ال�سخ�سية، كاأعياد الميالد واللتحاق اأو التخرج من 
وقدوم  الزفاف  وحفالت  الر�سد  �سن  بلوغ  واحتفالت  المدر�سة 
مولود جديد، بالإ�سافة اإلى الجنائز وحفالت التاأبين والحتفالت 

الأخرى المكر�سة اإلى اأ�سالفنا. 

لدى حلوى الواغا�سي تاريخ طويل لكونها ن�ساأت اإلى جانب الثقافة 
ا. فقد  والتقاليد اليابانية الفريدة، ومن خالل براعة �سّناعها اأي�سً
ومذاقها  قوامها  الواغا�سي—لي�ش  حلوى  عنا�سر  باأن  ت�سعر 
ا األوانها و�سكلها وجمالياتها الخا�سة، اإ�سافًة اإلى  فح�سب، بل اأي�سً
طباع  تعك�ش  بها—والتي  تت�سارك  التي  كالأحا�سي�ش  التفا�سيل 
ال�سعب الياباني واإبداعه. هذه هي الروح التي يت�ساطرها المطورون 
لدى هينو في �سعيهم نحو الجودة المميزة وال�سارمة، مهما كان 

المكون اأو القطعة �سغيرة الحجم.

انتهز  اليابان،  في  الوقت  بع�ش  بق�ساء  الفر�سة  لك  اأتيحت  اإذا 
الفر�سة لزيارة اأحد متاجر حلوى الواغا�سي. �ستالحظ باأن الحلوى 
مع  ن�سبًيا  ق�سيرة  زمنية  فترة  ظرف  في  �ستتغير  المعرو�سة 
بحد  متعًة  تعّد  الغنية  واأحا�سي�سها  تنوعها  اإن  الف�سول.  اختالف 

ذاتها.

من  المختلفة  لالأنواع  �سغير  مثال  تقديم  نود  التالي،  الق�سم  في 
حلوى الواغا�سي وارتباطها بالف�سول المختلفة.

من  مجموعة  بف�سل  الرائع  بمذاقها  الواغا�سي  حلوى  تحظى 
المكونات بخالف ال�سكر، والتي تت�سمن �سراب الن�سا والع�سل. تعّد 
ا�ستخدام  لعدم  منخف�سة  حرارية  �سعرات  ذات  المكونات  هذه 
الزيوت اأو الدهون اإلى درجة كبيرة، وهي في الغالب م�سنوعة من 
اأزوكي(  )مثل  الحمراء  الفا�سوليا  ت�سم  والتي  طبيعية،  اأطعمة 

والقمح والأرز وال�سكر والأغار. 

وك�سكل من اأ�سكال الحلويات التي ين�سب الهتمام بها على التعبير 
الفني كذلك، تبدو حلوى الواغا�سي ذات �سكل مغمور بالأحا�سي�ش 
�سّناع  مهارة  ب�سبب  ذلك  كل  اليابانية،  الثقافة  من  ينبع  الذي 
الجمالية  النواحي  لإبراز  بخبراتهم  ي�ستعينون  الذين  الواغا�سي 

والمذاق.

اإن “الواغا�سي” في الواقع لي�ست �سوى م�سطلح جامع. حيث تاأتي 
حلوى الواغا�سي �سمن نطاق وا�سع من الأنواع المختلفة، ويمكن 
ت�سنيفها اإلى ثالث مجموعات ا�ستناًدا لمحتواها من الماء: تلك 
التي تحتوي على 20% اأو اأقل في محتواها من الماء يطلق عليها 
هيغا�سي )حلوى الواغا�سي الجافة(؛ وتلك التي تحتوي على %40 
اأو اأكثر في محتواها من الماء يطلق عليها ناماغا�سي )الواتا�سي 
الطازجة والطرية(؛ اأما التي تقع بينهما فت�سمى هان-ناماغا�سي 
تق�سيمات  بالطبع  هنالك  المخبوزة(.  و�سبه  الطرية  )الواغا�سي 
عديدة تقع �سمن هذه المجموعات ولكن ي�سعب اإدراجها جميًعا 

لعدم وجود �سفحات كافية في هذه المجلة. 

الأ�سكال  العديد من  اإلى  الواغا�سي  تنوع حلوى  وراء  ال�سبب  يعود 
المختلفة اإلى الطريقة التي تطورت من خاللها على مدى القرون 
وبالإ�سافة اإلى الدللت العميقة في ارتباطها مع الف�سول الأربعة 
والمنا�سبات العديدة التي ت�سّكل حياة النا�ش. فعلى �سبيل المثال، 
المتاجر  تقوم  فقد  الربيع،  ف�سل  في  الكرز  اأزهار  تتفتح  عندما 
الواغا�سي  اأخرى من حلوى  واأنواع  �ساكورا موت�سي  بتقديم حلوى 
اأما في ف�سل ال�سيف، فقد  الكرز.  اأزهار  الم�سنوعة على �سكل 
في  اأما  الأنهار؛  مياه  تدفق  تحاكي  التي  الواغا�سي  حلوى  نتناول 



1. �ضاكورا موت�ضي
تتاألف من عجينة فا�سوليا اأزوكي ذات المذاق الحلو المغطاة بقمح �سيروياكي والملفوفة بورقة 

مملحة ل�سجرة الكرز، فقد كانت هذه الحلوى المف�سلة خالل ف�سل الربيع لأجيال عديدة. 

2. كيمي �ضيغوري
يظهر م�سحوق ال�ساي الأخ�سر والذي يعد المكون الأ�سا�سي لهذا النوع من حلوى الواغا�سي 
الرائج كثيًرا من خالل ال�سقوق لعجينتها ذات اللون الأ�سفر، والتي تحاكي براعم ال�سجيرات 

والأ�سجار.

3. كا�ضيوا موت�ضي
تم اإعداد هذا النوع من حلوى الواغا�سي بلفائف من الموت�سي الم�سطح )اأرز مطحون( ملفوفة 
في ورقة بلوط. بما اأن �سجرة البلوط تطرح اأوراقها القديمة بعد ظهور البراعم الجديدة، فاإنه 
اأثناء مهرجان يوم  ُيعتقد باأن لأوراقها دللًة على ح�سن الطالع لأطفالنا، وهي حلوى �سعبية 

الطفل.

اأوغوي�ضو موت�ضي  .1
هذا نوع من حلوى الواغا�سي ُيقّدم اأول ف�سل الربيع والذي يرمز اإلى البلبل الياباني 
)اأوغوي�سو(، الذي ُي�ساع باأنه عالمًة على اقتراب حلول ف�سل الربيع. يتم اإعداده 
من خالل تغليفه بمعجون الفا�سوليا الُم�سّفى مع الغيوهي، ويتم نقعها فيما بعد 

بم�سحوق فول ال�سويا الأخ�سر المجفف.

2. هانابيرا موت�ضي
تعّد هذه حلوى تقليدية وهي ُتقدم فقط خالل عيد راأ�ش ال�سنة لالحتفال بالربيع 
القادم. يتم اإعدادها من خالل تغليف الموت�سي الطري مع معجون المي�سو الأبي�ش 

وجذر الأرقطيون في عجينة غيوهي )�سبيهة بالحلوى التركية.(

1. هو�ضيغاكي
هذه حلوى من الفواكة المجففة التي تحتوي على الكاكا المجففة. 

2. كوري يوكان
ت�سم حلوى الواغا�سي هذه الكثير من الك�ستناء، التي يعد ف�سل الخريف مو�سًما لها. لإعدادها، 

تغلف الك�ستناء المطبوخة بالع�سل في قلب معجون اأزوكي يوكان اأو هالم الفا�سوليا الحلوة. 

3. ت�ضوكيمي دانغو

تقدم الدانغو )كرات الموت�سي( هذه عند اكتمال القمر في ليلة الخام�ش ع�سر من �سهر اأغ�سط�ش وليلة الثالث ع�سر من �سهر 
�سبتمبر ا�ستناًدا اإلى التقويم القمري. ُيقال باأنها ن�ساأت من خالل طقو�ش تكوير م�سحوق الأرز اإلى كرات لتمثل �سكل القمر تعبيًرا عن 

ال�سكر لمو�سم ح�ساد جيد.

الخريف
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1. كينغيوكو
نطاق  على  الأ�سلوب  هذا  ي�ستخدم  الأغار.  لمحلول  ال�سكر  باإ�سافة  اإعدادها  يتم 
تعد  ال�ساحرة  الجودة  اأن  بما  ال�سيف،  ف�سل  في  الناماغا�سي  اإعداد  عند  وا�سع 

مثالية عند محاكاة اأ�سعة ال�سم�ش البراقة اأو برودة الن�سيم بالقرب من الماء.

2. ميزو يوكان
يتم اإعداد هذا النوع من حلوى الواغا�سي باإذابة الأغار بوا�سطة الحرارة، م�ساًفا له 
اأن  اإلى  يبرد  وتركه  وعاء  في  المزيج  �سكب  ثم  وال�سكر،  اأزوكي  فا�سوليا  عجينة 
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تهدف الندوات المنعقدة في 
مركز العمالء التقني اإلى 

دعم االأعمال التجارية 
الخا�ضة بعمالئنا

يحاكي  قيادة  م�سمار  ذلك  في  ال�ساملة—بما  والبرامج  المرافق  وجود  مع 
ظروف القيادة على الطرق العتيادية وم�سمار خا�ش للقيادة الآمنة، وبمركبات 
الحافالت  اإلى  الخفيفة  المهام  �ساحنات  )من  مركبة   38 مجموعها  يبلغ 
التدريب  ودورات  الندوات  لهذه  ا  خ�سي�سً ا�ستخدامها  يتم  التي  الكبيرة( 
المتكاملة التي تتفاوت بين الدورات ال�سفية وبين التدريب العملي على مهارات 
من  واأع�ساء  الختبارات  هذه  مار�سوا  �سابقون  �سائقون  يجريها  التي  القيادة 
الطاقم المخت�ش الذين يتمتعون بخبرة كبيرة—اأ�سبحت الندوات المقدمة في 
المركز رائجة ب�سكل كبير بين الم�ساركين، والتي ت�ستهر بكونها ندوات تثقيفية 
و�سهلة الفهم. ويظهر هذا جلًيا كاأحد الأ�سباب التي تجعل المركز ي�سهد اإقباًل 

من الم�ساركين الذين يعودون لاللتحاق بالبرامج مرة بعد مرة.

في اأحد الأيام قام طاقم Hino Cares بزيارة المركز من اأجل التغطية الإخبارية والتقاط 
و�سركة  المحدودة  دايواكانكوجيدو�سا  �سركة  �سائقي  من  الع�سرات  كان  بينما  ال�سور، 
مييتيت�سو اأونيو المحدودة ي�ساركون في الندوات داخل الموقع. لقد �سارك العديد من �سائقي 
�سركة دايواكانكوجيدو�سا في هذه الندوة قبل ثالث �سنوات. بينما ل تزال �سركة مييتيت�سو 
اأونيو تر�سل �سائقيها لهذه الندوات من مختلف اأق�سام ال�سركة على مدار ال�سنوات، وكان 

ال�سائقون من ق�سم النقل وال�سحن هم من كانوا حا�سرين في المركز لهذه ال�سنة. 

انطلق البرنامج بمنح ال�سائقين الفر�سة للقيادة على م�سمار الختبار كما يفعلون عادًة 
خالل القيادة اليومية، ت�ستخدم �سركة دايواكانكوجيدو�سا الحافالت الكبيرة وت�ستخدم 
في  القت�ساد  قيا�ش  بعد  وذلك  الخفيفة،  المهام  �ساحنات  اأونيو  مييتيت�سو  �سركة 
ا�ستهالك الوقود الخا�ش بهم. واأعقب ذلك محا�سرة �سفية تتعلق بالقيادة القت�سادية 
الرفيقة بالبيئة Eco، وبعد ذلك تمت دعوة ال�سائقين لقيادة المركبات على نف�ش الم�سار 
مرة اأخرى، برفقة اأحد المدربين وبا�ستخدام التقنيات المتعلقة بالقيادة القت�سادية 
الرفيقة بالبيئة Eco التي قد تعلموها للتو. بعد القيادة الثانية، تم قيا�ش القت�ساد في 

ا�ستهالك الوقود الخا�ش بهم مقارنة بالمقايي�ش التي لديهم قبل المحا�سرة. 

بالعودة اإلى المقابالت التي تم اإجراوؤها مع هوؤلء ال�سائقين، وجدنا باأن الكثير منهم 
لم يتمكنوا من اإخفاء ده�ستهم حول مقدرتهم على تح�سين القت�ساد في ا�ستهالك 
بها  القيادة  تمت  التي  الكيفية  حول  الوعي  بمجرد  مقنع  نحو  على  لديهم  الوقود 
وتوظيف عدد قليل من التقنيات الب�سيطة جًدا. قال اأحدهم، “قبل المحا�سرة، كان 
اقت�سادي في ا�ستهالك الوقود يبلغ 2.83 كم/لتر، وتح�سن هذا الرقم اإلى 3.39 
كم/لتر بعد المحا�سرة. �ساأقوم بتطبيق ذلك عملًيا بدًءا من الغد.” وباأخذ حالة هذا 
ال�سائق كمثال، وافترا�ش اأن م�سافة القيادة المقطوعة في �سنة واحدة هي 70,000 
كيلومتر، ف�ستكون كمية الوقود التي يمكن اأن يقوم بتوفيرها من خالل تطبيقه للقيادة 
القت�سادية الرفيقة بالبيئة Eco توؤول اإلى 4,083 لتر �سنوًيا. لنفتر�ش اأن كل �ساحنة 
من �ساحنات �سركته التي يبلغ عددها 43 كان بمقدورها توفير 4,083 لتر في العام، 

�ستكون ال�سركة قد وفرت ما مقداره 175,569 لتر من الوقود �سنوًيا. تخيل فقط: كم 
اأنه من  الرغم  على  بلدك؟  في  الوقود  لأ�سعار  ا�ستناًدا  توفره  اأن  المال ممكن  من 
بما في ذلك  بعوامل مختلفة،  يتاأثر  الوقود  ا�ستهالك  اأن القت�ساد في  به  الم�سّلم 
ظروف الطريق وحمولة الب�سائع، لي�ش هنالك اأدنى �سك في اأن نتمكن جميًعا من 
تقديم م�ساهمات كبيرة لخف�ش التكلفة باأخذ القيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة 

Eco بعين العتبار وو�سع الن�سائح المتعلقة بها مو�سع التنفيذ دائًما. 

ا اإلى الحد من انبعاثات الكربون. عالوة على ذلك،  يوؤدي الحد من ا�ستهالك الوقود اأي�سً
فاإن ممار�سات القيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة Eco تنطوي ب�سكل غريزي على القليل 
من المناورات المفاجئة كالنطالق ال�سريع والت�سارع والكبح العاجل والتحكم المفاجئ. 
وبالتالي فاإن القيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة Eco قد ت�ساعد ال�سائقين والم�سغلين 
القت�سادية  القيادة  اإلى  تنظر  باأن  نفتر�ش  نحن  ا.  اأي�سً الحوادث  اأعداد  تقليل  على 

الرفيقة بالبيئة Eco على اأنها طريقة تجعلك قادًرا على الجمع بين الأمر ونقي�سه.

اإن مركز العمالء التقني ما هو اإل تج�سيد لروح “العميل اأوًل” الذي ي�سري عبر الثقافة 
الخا�سة ل�سركة هينو. بالإ�سافة اإلى تقديم منتجات تتحلى بالجودة العالية، �ست�ستمر 
هينو بتوفير وتعزيز اأن�سطة ’الدعم الكلي‘ ال�ساملة لمعالجة النطاقات المتنوعة من 

احتياجات عمالئها.

اأن�سطة الدعم الكلي

الواقع بجوار م�سنع هامورا هينو في  التقني لهينو  العمالء  قد يكون مركز 
مدينة هامورا في طوكيو ماألوًفا لدى العديد من قّرائنا، والذي تم التطرق اإليه 

في اإ�سدارات �سابقة لمجلة Hino Cares )عناية هينو(. 

تم افتتاح هذا المركز في يونيو من العام 2005 كجزء من جهود هينو لتح�سين 
عملياتها المتعلقة بالدعم الكلي— كمرفق يعمل على تقديم الندوات المجانية 
المتعلقة بالقيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة Eco والقيادة الآمنة، اإلى جانب 
والمركبات  الجديدة  للمركبات  التجريبية  القيادة  لإجراء  الفر�ش  توفير 
منخف�سة النبعاثات ومركبات اأخرى تمتاز باأحدث التكنولوجيات من هينو. 
يقّدم  الذي  والدائم  الأول  المرفق  بكونه  كبيرة  �سهرة  على  المركز  ح�سل 

الندوات للعمالء والذي يديره اأحد م�سنعي ال�سيارات ب�سكل مبا�سر. 

مدعوًما بزيادة الوعي بين العمالء فيما يتعلق بالأمان والبيئة، فقد ا�ستمر 
ازدياد اأعداد الم�ساركين في هذه الندوات �سنوًيا، م�سكاًل مجموًعا تراكمًيا 
لأكثر من 62,000 �سخ�ش حتى نهاية �سهر اإبريل للعام 2015. وي�سّكل العمالء 
الدوليون ن�سبة ملحوظة من الم�ساركين، اإ�سافًة اإلى ممثلين عن وكالء هينو 
وموزعيها في اأجزاء مختلفة من العالم الذين يطمحون اإلى تدريب المدربين 

الذين �سُت�ساق لهم م�سوؤولية عقد الندوات في بالدهم المعنية.

 Eco بالبيئة  الرفيقة  القت�سادية  برنامجين—القيادة  يتقديم  المركز  يقوم 
الندوات  من  كبير  عدد  بتقديم  هينو  روؤية  اإلى  الآمنة—وبال�ستناد  والقيادة 
للم�ساعدة في دعم الأعمال التجارية الخا�سة بالعمالء، �ساعين نحو عالم يتمتع 
بانبعاث منخف�ش للكربون ولتقليل حوادث ال�سير، بالعودة اإلى المبادئ “كن واثًقا 
من خالل القيادة والتعلم وخو�ش التجربة بنف�سك.” تمنح البرامج الختيارية 
والموديالت  الهجينة  للمركبات  تجريبية  قيادة  لإجراء  الفر�سة  الم�ساركين 

ح�سل الم�ساركون على �سهادة الحديثة، بالإ�سافة اإلى اختبار نظام PCS )الأمان ما قبل الت�سادم(. 
عند اكتمال الندوة.



كجزء من جهودنا لم�ساعدتك على القيادة باأمان، نود تقديم مبادئ القيادة الآمنة.
�سنناق�ش اليوم المخاطر المحتملة على الطرقات في ظل حركة مرور خفيفة.

اأي  في  واحد  بم�سرب  مجهز  طريق  على  �ساحنتك  تقود  اأنك  نقول  دعنا 
اتجاه. الطريق م�ستقيم ول ترى حركة مرور مقتربة. ويوجد اأمامك تقاطع 
على �سكل حرف T مع طريق اآخر قادم من الجهة الي�سرى. ل توجد اإ�سارة 
مرور في هذا التقاطع. وت�سطف الأ�سجار على الطريق ب�سكل يعيق روؤيتك، 
هي  ما  الي�سرى.  الجهة  من  القادم  للطريق  وا�سح  روؤية  خط  تمتلك  ول 

الأخطار المحتملة في مثل هذه الحالة؟

مما  روؤيتك  تعيق  التي  الأ�سجار  وجود  حقيقة 
قد يعني باأن اأي �سائق قادم من الطريق الآخر 

ا. لن يكون بمقدوره روؤيتك اأي�سً

عند القيادة على الطرقات في ظل حركة مرور خفيفة اأو خالل �ساعات الركود، فاإنه يعد من ال�سروري للغاية اأّل تفتر�ش عدم وجود مركبات اأخرى محيطة. �سع 
في الح�سبان باأنه يوجد العديد من الأخطار المحتملة على الطريق، وابق متيقًظا خالل القيادة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، قد تمنحك الطرقات ذات حركة 
المرور الخفيفة اإح�سا�ًسا خاطًئا لل�سرعة، الذي غالًبا 
به.  الم�سموح  من  اأكبر  ب�سرعة  تقود  يجعلك  ما 
زيادة  على  تعمل  فاإنك  اأعلى،  ب�سرعة  وبقيادتك 
مع  التجاوب  على  قدرتك  بعدم  المتمثل  الخطر 
الحالت الخطيرة في الوقت المنا�سب. تاأكد من عدم 
العتماد في �سرعتك على مقدار حركة المرور على 
مع  التجاوب  على  عدمها  اأو  قدرتك  من  بل  الطريق 

الأخطار المفاجئة بطريقة منا�سبة.
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نود توجيه ال�سكر لكل من اأر�سل لنا �سوًرا لم�سابقة الت�سوير
الفوتوغرافي تحت عنوان  “طريقي المف�ضل”.

�سنقوم باإعالن اأ�سماء الفائزين في عددنا القادم، لذا نرجو اأن تبقى على اطالع! 
في عددنا القادم...

بلدك. في  القوانين  تختلف  قد  الطريق.  من  الأي�سر  الجانب  على  ت�سير  وهي  مركبات  يعر�ش  التو�سيحي  الر�سم  مالحظة: 

بلدك. في  القوانين  تختلف  قد  الطريق.  من  الأي�سر  الجانب  على  ت�سير  وهي  مركبات  يعر�ش  التو�سيحي  الر�سم  مالحظة: 

العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء Cares
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المو�ضوع: الدعم الكلي من هينو
يهدف �لدعم �لكلي من هينو �إلى تقديم م�ساهمات كبرى في 

مجال �لأعمال �لتجارية �لخا�سة بعمالء هينو. في هذ� �لعدد، 
نو�سح مغزى �لروح �لتي ت�سري عبر جميع �أن�سطة �لدعم �لكلي.

الر�سم التو�سيحي: ال�سيد اإيكات�ساي نيتيكورنواراكول،
رئي�ش �سركة كيتيبات للخر�سانة المحدودة، تايالند.

الق�سة في  �سفحة 6.

اأ�ضاليب القيادة المراوغة-
تذكر دائًما باأن هناك العديد من المخاطر على الطريق.

وبذلك قد يفتر�ش ال�سائق عدم وجود مركبة اأخرى على الطريق 
وقد يقرر دخول ذلك التقاطع دون التوقف للتحقق من الأمان )انظر 

النارية  الدراجات  تتوقف  ل  قد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  التو�سيحي(.  للر�سم 
والهوائية حتى مع وجود اإ�سارة توقف، في هذه الحالة قد ل تالحظ وجودهم 

اإلى في اللحظة الأخيرة، مما يوؤدي ذلك اإلى وقوع حادث خطير.
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