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تجنب المواقف الخطرة
تذكر دائًما باأن هناك العديد من المخاطر المحتملة على الطريق.

اأ�ساليب القيادة الآمنة

التقرير االفتتاحي: مركز الدعم الكلي للعمالء من هينو

الر�سم التو�سيحي: ال�سيد �سوغيو اأوتومو، مالك �سركة هارابان جايا، اإندوني�سيا.

في البدء، دعنا نقول باأنك تقود �ساحنتك 
من  اأّي  في  بم�سربين  مجهز  طريق  على 
اأمامك  المرور  اإ�سارة  االتجاهات. ت�سيء 
ا اأن �سوء  باللون االأخ�سر ولكنك ترى اأي�سً
عند  بالومي�ض.  تبداأ  الم�ساة  اإ�سارة 
للقيام  تنتظر  �سيارة  ت�ساهد  التقاطع، 
اليمين. قبل و�سولك لخط  اإلى  بانعطاف 
اإ�سارة  ت�سيء  متًرا،  بثالثين  التوقف 
عداد  وي�سير  االأ�سفر.  باللون  المرور 
60 كم/�ساعة.  اإلى  بك  الخا�ض  ال�سرعة 
هذه  مثل  في  المحتملة  االأخطار  هي  فما 

الحالة؟

تبداأ  اأو  يبداأ  قد  المرور،  اإ�سارة  في  التغير  المقبلة  ال�سيارة  �سائق  روؤية  بمجرد 
ا اأنك �ستقوم باإيقاف �ساحنتك. عندما ترى  بالقيام بانعطاف اإلى اليمين، مفتر�سً
اأن ال�سيارة قد بداأت باالنعطاف اإلى اليمين، قد يكون االأوان قد فات حتى لو قمت 
بالمركبة  بارتطامك  االأمر  ينتهي  وقد  المكابح،  دوا�سة  على  بال�سغط  الفور  على 
)ال�سكل 1(. فاإذا حدث ذلك في يوم ماطر، قد يتطلب االأمر م�سافة اأكبر الإيقاف 

�ساحنتك، مما يجعل االأمر م�ستحياًل عليك القيام بتوقف اآمن.

اللون  اإلى  ال�سوء  يتحول  اأن  بعد  التقاطع  في  دخولك  يعد  عامة  وب�سورة  بدايًة، 
تبًعا  والقوانين  المرور  اإ�سارات  موا�سفات  للقانون )تختلف  اأمًرا مخالًفا  االأ�سفر 

“المنطقة المع�ضلة”
هي المنطقة التي تكون فيها غير متاأكد اإذا ما 
كان يتوجب عليك التوقف عند خط التوقف اأو 

العبور داخل التقاطع الأن القيام باأي منهما ب�سكلٍ 
اآمن قد يبدو اأمًرا �سعًبا.

المنطقة التي يمكنك عبور 
التقاطع فيها لكونك ال 
 ت�ستطيع التوقف ب�سكل 
اآمن عند خط التوقف.

المنطقة التي يمكنك 
التوقف فيها عند خط 

التوقف ب�سكل اآمن.

خط التوقف

مالحظة: ت�ستند الر�سوم التو�سيحية على اأمثلة للبلدان التي تكون فيها قيادة المركبات على الجهة الي�سرى من الطريق.

نود اأن ن�ضف لكم ما نطلق عليه “اأ�ضا�ضيات القيادة الآمنة” كجزء من م�ضاهمتنا في الح�ضول على قيادة اآمنة. في هذا العدد، �ضنناق�ش الأخطار 
المتعلقة بالتقاطعات.

]ال�سكل 2[ موقع مركبتك عندما تتغير االإ�سارة اإلى اللون االأ�سفر.  ]ال�سكل 1[

60 كم/�ساعة

اأن  المرور على و�سك  اإ�سارة  واأن  الم�ساة يوم�ض  اإ�سارة  راأيت �سوء  فاإذا  للبلد(. 
تتغير اإلى اللون االأ�سفر، ينبغي عليك تخفيف ال�سرعة واال�ستعداد للتوقف. تاأكد 
من قيامك بالقيادة ب�سورة تمكنك من تفادي “المنطقة المع�سلة” )ال�سكل 2(، 
العبور  اإذا ما كان يتوجب عليك  التيقن  التي قد ت�سعر فيها بعدم  وهي المنطقة 
داخل التقاطع اأو التوقف. لذلك يكمن جوهر القيادة االآمنة في اإدراكك ب�سورة 

واعية لهذه المنطقة.

نقدم في هذا العدد مرفق هينو الدائم للندوات في ماليزيا، والذي تم افتتاحه كجزء من جهود ال�شركة 
لتعزيز مفهوم الدعم الكلي من هينو. 

ا، �شنعلن اأ�شماء الفائزين في الم�شابقة الأولى للت�شوير الفوتوغرافي تحت عنوان  وفي هذا العدد اأي�شً
“طريقي المف�شل.”



 افتتاح مركز الدعم الكلي 
للعمالء من هينو في ماليزيا.

مركز جديد يلبي احتياجات العمالء.

  HTSCC ن�ساطات الدعم الكلي من هينو—ماليزيا

في يوليو من العام 2015، قام طاقم HINO Cares بزيارة �سيريمبان في ماليزيا من 
   )HMSM( التابع اإلى )HTSCC( اأجل تفقد مركز الدعم الكلي للعمالء من هينو
.Hino Motors Sales (Malaysia) Sdn. Bhd. حيث تم افتتاح هذا المرفق في 
فبراير من العام 2015 بغية رفع جودة الدعم الكلي، ويعد المرفق الخارجي االأول 

والدائم حيث يمكن للعمالء ح�سور الندوات واإجراء قيادة تجريبية للمركبات.

لقد اأو�سح ال�سيد محمد زكي كبير المدربين التنفيذيين الخا�ض بمركز الدعم الكلي 
للعمالء من هينو )HTSCC( “في حين قامت هينو بتقديم خدمات خارجية للندوات 
نحو  على  لعمالئها  بالبيئة  الرفيقة  االقت�سادية  والقيادة  االآمنة  بالقيادة  المتعلقة 
م�ستمر في ماليزيا كجزء من ن�ساطات الدعم الكلي، فقد ازداد عدد العمالء الذين 
يطلبون عقد ندوات تتعلق بتفادي الحوادث والقيادة الرفيقة بالبيئة في ال�سنوات 
اإلى  اأنه في �سبيل تلبية تلك المطالب، فقد نحتاج  اإلى  “لذلك خل�سنا  االأخيرة،”. 
مرفق خا�ض يمكننا ا�ستخدامه في اأي وقت، فقررنا افتتاح هذا المرفق ليكون موقًعا 

�ساماًل نتمّكن من خالله اأن نعقد الندوات وتمارين القيادة العملية.”

في مركز الدعم الكلي للعمالء من هينو )HTSCC(، والذي يرحب بعمالء هينو في 
ماليزيا لالنتفاع به ب�سورة مجانية، فاإنه يوفر م�سمار اختبار لقيادة ال�ساحنة بطول 
1 كيلومتر وغرًفا لعقد الندوات وغرف عر�ض دائمة والتي ت�سلط ال�سوء على فل�سفة 
ا جوالت  هينو وتاريخها واإنجازاتها التكنولوجية. وتت�سمن الندوات المتعددة هنا اأي�سً
 Hino Motors اإلى  المجاور  لموقعها  نظًرا  هينو،  مركبات  تجميع  م�سانع  في 
الوظائف  هذه  المركز  يقدم  حيث   .Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd.
كنتيجة الإ�سرار ال�سركة لي�ض لتقديم فر�ض عقد الندوات فح�سب، بل لتكون فر�سة 

الإدراك فل�سفة هينو، بما في ذلك جميع التفا�سيل الدقيقة التي تمر عبر ت�سنيع 
المنتج وانتهاًء بخدمات ما بعد البيع وما يتعداها.

 Radifleet في اليوم المخ�س�ض لزيارتنا، كان هنالك ثمانية �سائقين في المركز من
.Sdn. Bhd م�ساركين في ندوات تتعلق بالقيادة االآمنة والقيادة االقت�سادية الرفيقة 
بالبيئة. واأما بالن�سبة للتفا�سيل الخا�سة بتلك الندوات، فيمكن للعديد من قرائنا 
الرجوع اإلى المقال المن�سور في العدد ال�سابق والمتعلق بمركز العمالء التقني في 
مدينة هامورا في طوكيو. والإعطاء لمحة مخت�سرة، فاإن هذه البرامج تت�سمن ندوة 
تعقد في غرفة �سفية حيث يتعلم الم�ساركون االأ�سا�سيات، بما في ذلك و�سعية القيادة 
ال�سحيحة والخ�سائ�ض التي تميز �سلوك ال�ساحنات واأهمية الم�سافة التي في االأمام 
والتي يتبعها بعد ذلك درو�ض عملية خلف عجلة القيادة الخا�سة ب�ساحنات حقيقية 
الرفيقة  االقت�سادية  القيادة  اأ�ساليب  من  متعددة  اأنواًعا  الم�ساركون  يتعلم  حيث 

بالبيئة.

ولقد �ساألنا ال�سيد حافظان، مدير التدريب التنفيذي حول بع�ض ال�سمات المتعلقة 
بتلك الندوات. فاأجاب قائاًل “في ندواتنا العملية، نقوم بتجهيز ال�ساحنات المزودة 
بمعدات خا�سة لقيا�ض م�ستوى ا�ستهالك الوقود، ومن ثم يقوم الم�ساركون بقيادة تلك 
التعليمات  يتلقون  ذلك،  وبعد  عادًة.  يفعلون  كما  االختبار  م�سمار  في  ال�ساحنات 
يقومون  ذلك  بعد  مبا�سر،  ب�سكل  بالبيئة  الرفيقة  االقت�سادية  بالقيادة  المتعلقة 
التي  والمعرفة  المهارات  م�ستخدمين  االختبار،  م�سمار  على  اأخرى  مرة  بالقيادة 
القيادة  در�ض  وبعد  قبل  الوقود  ا�ستهالك  م�ستوى  بيانات  وبمقارنة  للتو.  تعلموها 
القيام  الم�ساركين  با�ستطاعة  �سيكون  بهم،  الخا�ض  بالبيئة  الرفيقة  االقت�سادية 

بتحديد التاأثيرات باأنف�سهم ا�ستناًدا اإلى ما اطلعوا عليه من هذه البيانات.”
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الواقع. اأر�ض  على  االختبار  م�سمار  على  ل�ساحنة  قيادتهم  طريق  عن  بالبيئة  الرفيقة  االقت�سادية  القيادة  تقنيات  ال�سائقون  يتعلم 

1 و 2:  ي�سلط المعر�ض الم�سّغر ال�سوء 
على التكنولوجيات والفل�سفة 
والتاريخ المتعلق بهينو، اإلى 

جانب تقديم المعلومات 
الخا�سة بمنتجاتها.

3:  يحر�ض ال�سائقون على 
التعلم من خالل الندوات 
المتعلقة باالأمان والقيادة 

االقت�سادية الرفيقة بالبيئة.

4: يقول ال�سيد زهار، اأحد 
الم�ساركين لهذا اليوم،  

 HINO500 اأنا اأقود �ساحنة“
Series يومًيا لم�سافة تقارب 

150 كيلومتًرا.”

5: يقول ال�سيد �سام�سول “تحظى 
�ساحنات هينو باأداء عاٍل،”. “اإذ تعد 

قيادتها �سهلة، وتتميز بالراحة 
وال�سال�سة عند قيادتها. لذلك فاأنا 

معجب بها كثيًرا.”



 ]ال�سكل 1[

Hinoصوت مالكي

كانت خال�سة ا�ستنتاجاتنا التي تو�سلنا اإليها وجوب ح�سر نطاق ال�ساحنات 
الخا�سة بنا و�سوًل اإلى عالمة تجارية واحدة: هينو. 

“تقدم �سركتنا خدمة التخل�ض من المخلفات الطبية وخدمة غ�سيل المالءات 
الخا�سة بالم�ست�سفيات، اإلى جانب الخدمات االإدارية المتعلقة بالمركبات 

الطبية ك�سيارات االإ�سعاف.

“ب�سكل اأ�سا�سي، ن�ستخدم �ساحناتنا في نقل المخلفات الطبية ولخدماتنا المقدمة 
لغ�سيل المالءات. منذ تاأ�س�ست �سركتنا قمنا بت�سغيل �ساحنات �سمن مجموعة 
وا�سعة من العالمات التجارية على مدار ال�سنوات، لكننا لم ن�ستخدم هينو �سوى 
في العامين الما�سيين فقط. لقد كنا م�سغولون جًدا باإدارة عملنا التجاري ولم 

يكن لدينا مت�سع من الوقت لتقييم اأو فح�ض االأداء الخا�ض ب�ساحناتنا. 

“قبل ب�سع �سنوات م�ست، قمنا باإجراء درا�سة مف�سلة حول ما يمكن اأن تقدمه 
اأدائها  ذلك  في  بما  بال�ساحنات،  الخا�سة  المختلفة  التجارية  العالمات 
والقيم  الوكالة  تقدمه  الذي  الدعم  جانب  اإلى  موثوقيتها،  ومدى  والتجهيزات 
اإلى  ا�ستناًدا  اإليها  تو�سلنا  التي  ا�ستنتاجاتنا  كانت خال�سة  االأخرى.  االإ�سافية 
الدرا�سة التي ا�ستغرقت �ستة اأ�سهر باأنه ينبغي علينا ح�سر نطاق ال�ساحنات التي 

ن�ستخدمها و�سواًل اإلى عالمة تجارية واحدة، اأال وهي العالمة التجارية هينو.

“قررنا على الفور �سراء �ساحنات هينو، وعملنا على اإ�سافتها اإلى اأ�سطولنا 
في كل عام منذ ذلك الحين. وعلى هذه الوتيرة، �سي�سبح اأ�سطولنا مكوًنا 
عملنا  ا�ستمر  اإذا   .2020 العام  غ�سون  في  هينو  �ساحنات  من  بالكامل 
 100 اأكثر من  التجاري في النمو على هذا المعدل، قد نعمل على ت�سغيل 

�ساحنة في ذلك الوقت. 

“اإن توفير فر�ض لتدريب الفنيين وال�سائقين لدينا، كان بمثابة ال�سمان الذي 
قدمه ق�سم مبيعات .Hino Motors Sales )Malaysia( Sdn.Bhd عند 
اتخاذنا قراًرا بالم�سي قدًما مع هينو. كانت العالمات التجارية االأخرى على 

.Radifleet Sdn. Bhd / ماليزيا | ال�سيد زهيري يو�سف الحا�سل على درجة الماج�ستير في الهند�سة / المدير العام  

الذي  اليوم  التي عقدت في  بالندوة  باال�ستراك  ل�سائق قام فعلًيا  البيانات   1 ال�سكل  يو�سح 
تواجدنا فيه هناك. يمكنك روؤية قيمة ا�ستهالك الوقود عند قيامه بالقيادة بطريقة روتينية اأو 
القيمة 14.08 لتر/100 كم التي تح�سنت لت�سل اإلى 10.1 لتر/100 كم بعد المحا�سرة 
الخا�سة بالقيادة االقت�سادية الرفيقة بالبيئة. بافترا�ض اأن هذا ال�سائق قام بالقيادة لم�سافة 
 14.08 50,000 كيلومتر في ال�سنة، فاإن الفرق في م�ستوى ا�ستهالك الوقود بين القيادة 
لتر/100 كم و 10.1 لتر/100 كم �سيزيد بمقدار 1,990 لتًرا في ال�سنة. ففي �سركة ت�ستخدم 
الع�سرات من ال�ساحنات، على �سبيل المثال، يمكن للمروؤ اأن يتوقع توفيًرا في التكاليف ال�سنوية 
اإذا قام جميع ال�سائقين بممار�سة اأ�سلوب القيادة االقت�سادية الرفيقة بالبيئة على نحو م�ستمر.

وا�ستناًدا اإلى �سجل النجاحات الحافلة التي حققتها هينو في عقد ندوات مماثلة على مدى 
ال�سنوات، فاإن هذه الندوة، والتي ُتختتم في وقت ال يتعدى ن�سف يوم، فمن الممكن النظر 
اإليها على اأنها برنامج �سامل لنقل اأ�ساليب القيادة االقت�سادية الرفيقة بالبيئة باأ�سلح طريقة 
ا، والتي تحقق انبعاثات اأقل لغاز ثاني  ممكنة. تعد القيادة االقت�سادية الرفيقة بالبيئة اأي�سً
اأك�سيد الكربون CO2، اأمًرا فعااًل للغاية عندما يتعلق االأمر برفع م�ستوى الوعي البيئي بين 
ال�سائقين، وت�ساعد عملية اكت�ساب المهارات واالأ�ساليب التي يتم تعلمها هنا في �سمان قيادة 

تت�سف باالأمان واالقت�ساد كذلك. 

 ،)HTSCC( ووا�سل ال�سيد حافظان حديثه قائاًل “في مركز الدعم الكلي للعمالء من هينو
ا برنامًجا تدريبًيا تعريفًيا لل�سائق حيث يكت�سب الم�ساركون من خالله المهارات  نقدم اأي�سً
والمعارف المتعلقة بالفح�ض اليومي الذي ي�ساعد على �سمان �سيانة مركباتهم على النحو 
االأمثل. وللم�سي قدًما، نخطط بموا�سلة تطوير كل من المرافق الخا�سة بنا وببرامج الندوات 

حتى يمكننا تلبية اأكبر قدر من االحتياجات الأكبر عدد ممكن من العمالء.”

“ب�سفتنا عالمة تجارية خا�سة بالمركبات التجارية، ما الذي يمكن عمله من اأجل الم�ساهمة 
في االأعمال التجارية الخا�سة بعمالئنا؟” اإنه ال�سوؤال الذي يطرحه جميع العاملين في هينو 
على اأنف�سهم بينما ي�سعون جاهدين لرفع م�ستوى الجودة الخا�سة بمنتجاتهم، اإلى جانب 

التركيز على تعزيز وتح�سين برنامج الدعم الكلي لتلبية احتياجات عمالئهم. 

اإن الدافع وراء جميع هذه االأن�سطة يكمن في اإ�سرار ال�سركة على موا�سلة �سعيها نحو و�سولها 
لتكون العالمة التجارية المف�سلة لدى العمالء في اأنحاء العالم. لذلك يعد مركز الدعم 

الكلي للعمالء من هينو )HTSCC( اأحد اأبرز االأمثلة على هذا االإ�سرار.

ال�سيد يو�سف )في الو�سط( 
اإلى جانب ال�سيدة نروانزه 

جمال الدين )مديرة النقل، 
على اليمين( وع�سوة من 

طاقمها )على الي�سار(.

يتم غ�سل نحو 100 طن من المالءات يومًيا داخل ال�سركة التي تقدم 
خدمة الغ�سيل للمالءات.

موقد اإحراق لمعالجة المخلفات الطبية. يتم اإحراق المخلفات الطبية في وقت 
ق�سير بعد اأن يتم نقلها هنا، وما ال يمكن اإحراقه ب�سكل �سريع فاإنه يتم تخزينه في 

م�ستودع مبّرد.

هينو  ولكن  لل�سائقين،  تدريب  لتقديم  ا�ستعداد 
كانت ال�سركة الوحيدة التي ا�ستجابت لطلبنا في 

ا.  تقديم تدريب للفنيين لدينا اأي�سً

لمنافذ  الكبير  العدد  كان  هذا،  اإلى  “باالإ�سافة 
في  االإ�سافي  العامل  ماليزيا  في  هينو  خدمات 
منحنا  الذي  االأمر  القرار.  هذا  مثل  اتخاذ 
في  �ساحناتنا  من  اأي  تعطل  حال  في  االطمئنان 
اأماكن ي�سعب ت�سورها، فاإنه ال يزال با�ستطاعتهم 

تلقي الخدمات من هينو. 

والموثوقية  ‘ال�سرعة  هو  �سركتنا  �سعار  اأن  “بما 
عالمة  مع  �سراكة  عمل  نريد  فاإننا  واالن�سجام’ 
تجارية ل�ساحنة تت�سم كذلك بال�سرعة والموثوقية 
واالن�سجام. وبالطبع، عند قولنا ‘ال�سرعة،’ فاإننا 

نعني ال�سرعة التي ترتكز على االأمان.”

تجاوز ال�سرعة
60 كم /�ساعة)�سرعة المركبة(

تجاوز الت�سارع
60%)الت�سارع(

RPM تجاوز
)دوران المحرك(

1,600 دورة 
في الدقيقة

خف�ض الت�سارع
-)الت�سغيل دون ا�ستخدام الوقود(

)*1( القيم الحدية

الكمية التي تم النتيجة
توفيرها

الن�سبة 
المح�سنة

القيادة العادية
]الأولى[

564 �سم3الوقود الم�ستهلك

27.8%-157 �سم3
14.08 لتر/100 كما�ستهالك الوقود

القيادة القت�سادية 
Eco الرفيقة بالبيئة

]النهائية[

407 �سم3الوقود الم�ستهلك

10.1 لتر/100 كما�ستهالك الوقود

ECO نتيجة التح�سن الخا�ض بالقيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة

الم�سافة بالميل )�سنوًيا(

القيادة العادية
القيادة القت�سادية 
Eco الرفيقة بالبيئة

50,000 كم50,000 كم

10.1 لتر/ 100 كم14.08 لتر/ 100 كما�ستهالك الوقود

 ا�ستهالك الوقود
5,051 لتر7,014 لتر)�سنوًيا(

*اإذا قمت بالقيادة لم�سافة 
50,000 كم �سنوًيا.

الت�سورات الخا�سة بالتح�سن

خف�ض ا�ستهالك الوقود
-1,990 لتر في ال�سنة

الوقود متو�سط ال�سرعةالفترة الزمنيةالدورة
الم�ستهلك

ا�ستهالك الوقود
)لتر / 100 كم(

عادات القيادة )*1(التح�سن

%الكمية
تجاوز 
ال�سرعة

تجاوز 
الت�سارع

تجاوز 
RPM

خف�ض 
الت�سارع

0%24.7%0.9%0.0%--56414.08 �سم22.03 كم/�ساعة"22'5الأولى

0%21.7%1.6%0.0%27.8%-157 �سم40710.13 �سم24.93 كم/�ساعة"44'4النهائية

النتائج الخا�سة بكل دورة

الم�سافة: 2.0  كمندوة حول القيادة القت�سادية الرفيقة بالبيئة ECO >نتيجة فردية<  |  300Series الموديل: �سل�سلة  | التاريخ: 2015/7/30 



“ثمانية من اأ�سل اثنتي ع�سرة �ساحنًة تملكها �سركتنا حالًيا هي من �ساحنات هينو. لقد قمنا 
ب�سراء اأول �ساحنة من هينو في العام 2007، فور معرفتنا باأداء الكبح المتفوق الخا�ض بها. 

“تقوم �سركتنا بعمليات البيع والنقل المتعلقة بغاز البترول الم�سال )LPG(. وبالنظر اإلى 
كون الخزانات الخا�سة بغاز البترول الم�سال )LPG( ال تعد خفيفة الوزن باأي �سكل من 
االأ�سكال، وتتطلب عناية فائقة الحتوائها على الغاز. وعلى الرغم من كون �سائقينا على دراية 
جيدة بالنقاط الواجب مراعاتها عند نقل خزانات غاز البترول الم�سال )LPG(، اإال اأنه ال 
مفر من تحرك تلك الخزانات لحد ما خالل نقلها. ولهذا يتوجب على ال�سائقين الحذر على 
المنعطفات. وفي حال كان �سطح تحميل  اأو  المنحنيات  القيادة عند  اأثناء  التحديد  وجه 
الب�سائع مبتاًل وزلًقا بفعل االأمطار، فيتوجب عليهم اأخذ مزيد من الحذر. ولهذا ال�سبب 
اختيارنا  عند  جوهرًيا  الخ�سو�ض—عاماًل  وجه  على  الكبح  االأمان—واأداء  يعد  وحده، 

لل�ساحنات. 

هينو  خدمة  مركز  فهنالك  اأعيننا.  ن�سب  المقدمة  الخدمة  جودة  ن�سع  ا  اأي�سً  “ونحن 
عنا  يبعد  والذي   )Soon Heng Motor & Commercial Truck Sdn. Bhd.( 

م�سافة 20 دقيقة والذي ناأخذ اإليه �ساحناتنا من اأجل جميع عمليات ال�سيانة التي نحتاجها، 
بما في ذلك عمليات تغيير الزيوت. فهم يقدمون اأعمال �سيانة تت�سم بال�سرعة والموثوقية. 

“نحن نوؤمن باأن خدمات ال�سيانة التي يجريها خبراء هينو ل�ساحناتنا تحدث فرًقا كبيًرا. 
هذا يعود اإلى اأن التعامل مع وكيل هينو ماليزيا المعتمد، لن ي�سبب لي القلق حيال ا�ستخدامهم 

لقطع الغيار االأ�سلية اأم ال اأو نوع الزيت المالئم.

المبيعات  لنا ب�سفتنا وكالء  المخ�س�سة  المنطقة  الم�سوؤولون عن  اأننا  الرغم من  “على 
التابعين ل�سركة الطاقة، اإال اأننا �سنقطع م�سافات اإ�سافية اإذا طلب عمالوؤنا ذلك. وهذا الأن 
لدينا اعتقاًدا را�سًخا يكمن باأن خدمة ال�سيانة هي ال�سبيل االأمثل الإقامة عالقة جيدة مع 
عمالئنا حيث تتخذ الثقة اأ�سا�ًسا لها. كذلك تعد الروابط ال�سخ�سية اأمًرا ذا اأهمية بالغة 
ا على عالقتنا مع وكيل هينو. وتعد الثقة  عندما يرجع االأمر لعملنا التجاري، وينطبق هذا اأي�سً
ا�ستمرارنا  ال�سبب في  بنا  ت�سيا كوك كينغ، رئي�ض وكالة هينو الخا�سة  لل�سيد  نوليها  التي 

با�ستخدام �ساحنات هينو.”

ان كيه للغاز )NKS Subang SDN BHD( / ماليزيا | ال�سيد نغ غوان هوات / المدير  

“بداأت �سركتنا ت�سغيل الحافالت في العام 1971، وتوليت م�سوؤولية ال�سركة خلًفا لوالد زوجتي في العام 1991. في 
ذلك الوقت، لم نكن نملك حافالت هينو، ولكنها كانت ب�سكل رئي�سي من �سانع اآخر. 

“عندما اأنتجت هينو الموديل RN285 المجهز بنظام التعليق الهوائي، قررنا �سراء واحدة لنرى كيف �سيكون 
اأدركناه فعلًيا بعد ت�سغيل حافلة هينو هو ال�سهولة المتعلقة  اأداءها على الطرقات ذات الم�سافات الطويلة. وما 
ب�سيانتها. ومقارنًة بهينو، وجدنا اأن المركبات التي تعود اإلى �سانعين اآخرين كان من ال�سعب جًدا اإبقاوؤها بالحالة 
المثلى. فحتى القيام با�ستبدال المكاب�ض كان يعد اأمًرا �سعًبا، بما اأنه كان يتحتم علينا الذهاب اإلى الوكيل لمعرفة 

فقط المقا�ض الذي نحتاجه. لم نعد نواجه هذا النوع من ال�سعوبات با�ستخدامنا لمركبات هينو. 

ا اإلى اأن محركات هينو تتمتع  “اأود اأن اأ�سير اأي�سً
بال�سالبة. اأعتقد اأن مركبات هينو جلبت قدًرا 
كبيًرا من الكفاءة عندما يتعلق االأمر بعملياتنا 

الت�سغيلية. 

لم�سافة  حافالتنا  قطعته  طريق  اأطول  “يمتد 
772 كيلومتر، والذي ي�ستغرق اجتيازه باتجاه 
اأمًرا  �سيكون  اأنه  بما  �ساعة.   17 اإلى  واحد 
مركبات  في  الركوب  لعمالئنا  للغاية  مزعًجا 
لم�سافات  اللفائفي  التعليق  بنظام  مجهزة 
 RN285 بت�سغيل حافالت  قمنا  لذلك  كهذه، 
التعليق  نظام  وجود  يعد  الطريق.  هذا  على 
القيام  عند  جوهرًيا  اأمًرا  هينو  من  الهوائي 
بخدمة عمالئنا على الطرق التي ن�سلكها لياًل، 
القوة  هو  لهينو  اختيارنا  وراء  ال�سبب  ويرجع 

والراحة التي تتمتع بها. 

“ومن بين 280 حافلة التي نمتلكها في الوقت 
حيث  هينو.  من  حافلة   159 هناك  الراهن، 
اأتطلع اإلى اإر�ساء مكانة بارزة لهينو لتحتل بها 
التجارية  العالمات  ت�سم  التي  القائمة  راأ�ض 

الخا�سة بالحافالت.”

 اأتطلع اإلى اإر�ساء مكانة بارزة لهينو 
 لتحتل بها راأ�ض القائمة التي ت�سم 

العالمات التجارية الخا�سة بالحافالت.

 نحن نوا�سل ا�ستعمال �ساحنات هينو لأننا ن�سب تركيزنا 
على عن�سري الأمان— واأداء الكبح على وجه الخ�سو�ض.

جميع �ساحنات ال�سركة الجديدة التي قامت ب�سرائها تت�سمن الرقم 9363 على لوحة ترخي�ض ال�سير.
هذا ب�سبب وجود نف�ض الرقم على لوحة ترخي�ض ال�سير الخا�سة باأول �سيارة ابتاعتها زوجة ال�سيد نغ غوان هوات العزيزة.

ت�سير حافلة هينو هذه لم�سافة 772 كيلو متر على الطريق الوا�سل بين تولونغانغوغ-جاكرتا، 
والذي ي�ستغرق اجتيازه باتجاه واحد اإلى 17 �ساعة.

قمنا بتزيين الحافالت الخا�سة ب�سركتنا بثمانية 
خيول، والتي ترمز اإلى ح�سن الطالع.

جميع خزانات الغاز المعرو�سة هنا فارغة. حيث يتم تعبئتها في ق�سم التعبئة المخ�س�ض.

هارابان جايا / اإندوني�سيا | ال�سيد �سوغيو اأوتومو / المالك  



هينو    تقنية 

ال�سيد هيديهيكو اإينوموتو
المدير العام، مركز البحوث التقنية

b 

a 

ر�ضم تخطيطي لمنظر خلفي للمركبة

م�ست�سعر ال�سغط

ناب�ض هوائي

زاوية الميالن

م�ست�سعر ارتفاع المركبة 
)االأي�سر( م�ست�سعر ارتفاع المركبة 

)االأيمن(

لقد ا�ضتقينا بذور اأفكارنا 
المتعلقة بالبتكارات التقنية 

الحقيقية انطالًقا من 
احتياجات عمالئنا.

لن ترتقي التكنولوجيات المبتكرة اإلى م�سعاها المن�سود مهما كانت ثوريًة اأو 
مثيرًة للده�سة، اإاّل في حال و�سولها للم�ستوى الذي يلبي حاجة النا�ض والقدرة 
الحقيقية  المبتكرة  التكنولوجيات  تلك  تحقق  ولن  تكاليفها.  تحمل  على 
التي  الروؤية  هي  تلك  العمالء.  من  �سادق  بترحيب  حظيت  اإذا  اإاّل  االنت�سار، 

تدفع هينو نحو تطوير تكنولوجيات جديدة للمركبات التجارية الخا�سة بها.

في  التقنية  البحوث  لمركز  العام  المدير  اإينوموتو،  هيديهيكو  ال�سيد  تحدث 
هينو مو�سًحا “تكمن مهمة الق�سم الخا�ض بنا في تطوير تكنولوجيات جديدة 
في  والمجتمعات  للبيئة  اإيجابية  اإ�سهامات  تقدم  التي  والحافالت  لل�ساحنات 
مختلف بقاع العالم،”. “تحظى جميع اأق�سام هينو المعنية بالتطوير بم�سوؤولية 
اإجراء االأبحاث واإنجاز كل ما يتعلق بالتطوير المتقدم والخا�ض بالتكنولوجيات 

التي �ستكون �سرورية في الم�ستقبل.” 

التكنولوجيات  على  االأبحاث  اإجراء  التقنية  البحوث  مركز  عاتق  على  يقع 
المبتكرة  التكنولوجيات  تلك  �سمات  ت�سكل  فهي  وتطويرها،  الجوهرية 
الحقيقية التي ترتكز عليها منتجات هينو الم�ستقبلية. �سرح ال�سيد اإينوموتو 
االأ�س�ض  البيئة  على  والمحافظة  االأمان  ركيزتي  من  كّل  ت�سكل  عام،  “ب�سكل 
المتعلقة بمجاالت االأبحاث والتطوير والتي ن�سلكها في مركز البحوث التقنية 
الخا�سة  ‘البراعم’  اكت�ساف  على  عملنا  ين�سب  “وكذلك  بنا،”  الخا�ض 
بتكنولوجيات هينو الجديدة المتعلقة بالبيئة واالأمان. وللقيام بذلك، يبداأ كل 
�سيء بعمل مراجعة دقيقة الحتياجات عمالئنا للك�سف عن ‘البذور’ المتعلقة 

باحتياجاتهم.” 

لناأخذ على �سبيل المثال نظام االأمان ما قبل الت�سادم )PCS(، والذي يقوم 
بر�سد احتمالية وقوع ت�سادم طرفي-خلفي بوا�سطة الم�ست�سعرات التي تطلق 
تنبيًها وتعمل على كبح المركبة للم�ساعدة على الحد من االأ�سرار التي يمكن 
ال�سباقة في  والتي كانت هينو  التكنولوجيا،  اإن هذه  الحوادث.  تنجم عن  اأن 
تطبيقها على المركبات التجارية في اليابان، تعد مثااًل للتكنولوجيات التي لم 

تكن لترى النور لوال احتياج عمالء ال�سركة لها. 

وت�سمل التكنولوجيات االأخرى التي اأ�ساد بها العديد من عمالء هينو كابينة EGIS، وهي 
ت�سادم؛  وقوع  حال  في  لالإ�سابة  ال�سائق  تعر�ض  مخاطر  تقليل  على  ت�ساعد  كابينة  بنية 
نظام التحذير من الخروج من الم�سرب والذي يقوم بر�سد التذبذبات المتزايدة في حركة 
ال�سعور  على  ال�سائق  حث  على  يعمل  بحيث  تنبيه  �سوت  يطلق  ثم  ومن  القيادة  عجلة 
باال�سترخاء؛ ونظام تقليل جزيئات الديزل الفعال )DPR( الجديد، والذي يعد التكنولوجيا 
والمادة   NOx النيتروجين  اأكا�سيد  انبعاثات  تقليل  على  تعمل  التي  العالم  في  االأولى 
اآٍن واحد دون ا�ستخدام محلول اليوريا، وهو نظام تعتمده ال�سركة في  PM في  الجزيئية 
 .2011-2010 العام  منذ  والمتو�سطة  الخفيفة  المهام  التجارية ذات  المركبات  تجهيز 

وتطول القائمة.

التي تم تطويرها في المركز  التكنولوجيات  اإينوموتو حول بع�ض  ال�سيد  لقد قمنا ب�سوؤال 
والتي تركت انطباًعا عظيًما لديه. 

“هنالك نظام يطلق عليه مراقبة التوازن على الجانب االأي�سر واالأيمن والذي تم تجهيزه 
في قاطرات حاويات ال�سحن التي نعمل على ت�سويقها في اليابان. اإن اأحد االأ�سباب التي 
توؤدي اإلى وقوع الحوادث التي ينطوي عليها انقالب قاطرة حاوية ال�سحن، هو االختالف 
هذا  مثل  بر�سد  القيام  عند  لذلك،  نقلها.  يتم  التي  الحاويات  داخل  للب�سائع  المركزي 
قبل  الحوادث  وقوع  خطر  تقليل  بمقدورنا  �سيكون  ال�سائق،  وبتنبيه  المركزي  االختالف 
في  المنخرطين  عمالئنا  لرغبة  ا�ستجابًة  التكنولوجيا  هذه  بتطوير  بداأنا  لقد  حدوثها. 

مجال نقل حاويات ال�سحن.” 

ولقد اأو�سح ال�سيد اإينوموتو اأن هنالك العديد من الق�سايا والتحديات تواجه المركز خالل 
عملية التطوير. “بدايًة، تت�سمن ال�ساحات الخا�سة بالحاويات قيود �سارمة على الدخول، 
على  الحاويات  تحميل  بها  يتم  التي  الكيفية  مثل،  المعلومات،  بع�ض  لدينا  تتوفر  ولم 
القاطرات عملًيا، اأو ماهي اللحظة التي ينبغي على القاطرات التحرك بها فور االنتهاء من 
عملية التحميل. لذلك بداأنا بالعمل مع العميل الذي كان قد طلب منا التعاون مع ال�سركة 

التي تدير تلك ال�ساحة حتى يت�سنى لنا درا�سة اإجراءات تحميل الحاويات. 

“لقد تمكنا من الك�سف عن العديد من الق�سايا اأثناء عمليات التحري تلك ذات الم�ستوى 
الب�سائع ب�سورة دقيقة داخل حاويات  اتزان  بغية تحديد  المثال،  �سبيل  المحدود. فعلى 
ال�سحن، تطّلب منا االأمر وجود بع�ض و�سائل القيا�ض الخا�سة بالحاوية نف�سها، ولكن لم 
يكن هذا االأمر عملًيا في �سوء ا�ستمرارية العمل في ال�ساحة المخ�س�سة للحاويات. لذلك 
تلقائًيا حينما يتم تحميل الحاوية  القيا�ض  البدء في عملية  با�ستخدام نظام يمكنه  قمنا 

على القاطرة، والعمل ب�سورة ال تعيق �سير العمل المتعلق بالتحميل. 

“في الختام، قمنا بتطوير نظام يتاألف من م�ست�سعرات ارتفاع مرّكبٍة على كل من جانبي 
بين  االرتفاع  فرق  اإلى  ا�ستناًدا  االنحراف  زاوية  لر�سد  واالأي�سر  االأيمن  المقطورة  قارنة 
تحميل  من  االنتهاء  عند  القيا�ض  عملية  تبداأ  حيث  للمركبة.  والي�سرى  اليمنى  الجهة 
اإن هذا  الهوائية.”  للنواب�ض  بال�سغط  التغيرات الخا�سة  الحاوية، ويتم ر�سد ذلك بفعل 
يعد مثااًل متميًزا على نوعية التكنولوجيا التي ن�ساأت بف�سل اال�ستماع لما يريد عمالء هينو 

اإي�ساله لنا ولعملنا معهم ب�سكل وثيق.

لقد ا�ستقينا بذور اأفكارنا المتعلقة باالبتكارات التقنية الحقيقية انطالًقا من احتياجات 
عمالئنا. “في مجال عملنا، تعد عملية اختيار النطاق المراد اإجراء البحوث �سمنه اأمًرا 
‘النطاقات’ هو  تلك  الك�سف عن  االأ�سا�سي في  االأمر  باأن  نعتقد  االأهمية. ونحن  في غاية 
معرفة العمالء واالطالع على االأ�سواق وفهم التكنولوجيا. اإن �سعار مركز البحوث التقنية 
‘التحدي والتحدي ومن ثم التحدي.’ نحن ملتزمون بتطوير تكنولوجيات جديدة لما  هو 
بعد 10 اإلى 20 عاًما في الم�ستقبل في نطاقات المحافظة على البيئة واالأمان و الجودة 
باأنف�سنا  االإيمان  خالل  ومن  طموحة  اأهداٍف  و�سع  عبر   )QDR( والموثوقية  والمتانة 

والموا�سلة في اأخذ هذه التحديات على عاتقنا.”

- ل ي�ضتطيع النظام اأخذ القيا�ضات اإذا تم بالفعل تحميل الحاوية على القاطرة المقترنة. كما 
اأنه ل يمكن اأخذ القيا�ضات اإذا تم تنفيذ اأعمال مناولة الب�ضائع بينما تكون الحاوية مقترنة.

- اإن النظام ل يملك القدرة على الك�ضف عن جميع الختاللت في توازن الحمولة.

يقوم كل من مقيا�ض �سغط نظام التعليق الهوائي وم�ست�سعرات 
ارتفاع المركبة تلقائًيا بقيا�ض الوزن الموجود على القارنات 

والميالن الجانبي على التوالي.

يتم عر�ش القيا�ضات ب�ضورة مبا�ضرة بعد تحميل الحاوية.

يتم تحميل الحاوية بوا�ضطة 
رافعة خا�ضة. 

�ضا�ضة العر�ش تجري تحديًثا تلقائًيا 
بمجرد اأن تكتمل القيا�ضات.

يتم عر�ش النتائج على �ضا�ضة عر�ش نظام المعلومات المتعددة.

�ضا�ضة عر�ش و�ضع ال�ضتعداد�ضا�ضة العر�ش خالل اأخذ القيا�ضات�ضا�ضة عر�ش التنبيه



اليابان الرائعة: م�ضقط راأ�ش هينو

الملف 5:

األضرحة والمعابد

يوجد العديد من اأماكن العبادة التي ل ح�سر لها 
يتوافد  والتي  العالم  حول  البلدان  مختلف  في 
الألباب  تاأ�سر  ب�سكينة  لينعموا  النا�ض  اإليها 
العبادة  اأماكن  ُتعرف  اليابان،  في  والعقول. 
الخا�سة بنا بالأ�سرحة والمعابد. تعد الأ�سرحة 
في  ال�سنتو،  ديانة  اآلهة  تكري�ض  بها  يتم  اأماكن 
حين يقّد�ض بوذا في المعابد. في الوقت الحا�سر، 
85,000 �سريح وما يزيد على  هناك ما يقرب من 
البع�ض  اأ�سول  ويعود  اليابان،  في  معبد   76,000

ويمتلك  الخام�ض.  اأو  الرابع  القرن  اإلى  منها 
الأ�سرحة  هذه  من  للعديد  المعماري  الطراز 
التاريخي  ال�سعيدين  على  هامًة  اأبعاًدا  والمعابد 
الم�ستوى  على  اأهمية  ويكت�سب  والمعماري 

الأكاديمي والفني.

مثيرة  اأماكن  في  الواقعة  والمعابد  االأ�سرحة  عن  وبالحديث 
لالهتمام، ال يجب اأن نغفل معبد كيوميزو-ديرا الموجود في كيوتو. 
بنائه  الذي تم تدعيم  الكبيرة،  التالل  اأحد  المعبد من جانب  يطل 
الرئي�سي بنحو 140 من االأعمدة، اإذ يبلغ طول كل منها 12 متر كحد 
يوا�سل  حيث  زلكوفا.  �سجرة  جذوع  من  �سنعها  تم  والتي  اأق�سى 
جماله االآ�سر باإذهال جميع زائريه، وتظهر الده�سة جليًة على محّيا 
العديد منهم عند معرفتهم بعدم وجود اأية م�سامير م�ستخدمة في 

االأعمدة التي تحمل هيكله الخ�سبي.

فعلى �سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على �سريح اإت�سوكو�سيما-
لمحافظة  التابعة  ميياجيما  جزيرة  في  الموجود  جينجا 
هيرو�سيما. �سيد هذا ال�سريح في العام 593، واأعيد تجديده 
اأهم االأ�سرحة  اأحد  1168. يعد هذا  العام  ب�سكله الحالي في 
ال�سعيد  على  جمال  من  به  يتمتع  لما  اليابان،  في  الموجودة 
المعماري  �سيندينزوكوري  طراز  يج�سد  اإذ  المعماري، 
خالل  النبالء  من  الرفيعة  الطبقة  م�ساكن  في  الم�ستخدم 

القرن الثاني ع�سر.

على  وقوعه  اإت�سوكو�سيما-جينجا  ل�سريح  االأبرز  ال�سمة  وتعد 
ي�ستطيع  الجزر،  حدوث  عند  هاللي.  �سكل  ذو  �سحل  �ساطئ 
الزائرون الم�سي و�سواًل اإلى بوابة ال�سريح الكبيرة التي يطلق 
وكاأنها  وممراته  ال�سريح  اأجنحة  تبدو  حين  في  تورّي،  عليها 
اال�ستثنائي  الم�سهد  اإن  المد.  حدوث  عند  الماء  على  تطفوا 
يتبدل  حيث  المياه،  على  المعبد—والواقع  بهذا  المحيط 
والجزر—  المد  �ساحرة عند حدوث كل من  ب�سورة  الم�سهد 

ضريح إتسوكوشيما-جينجايعد حالًة نادرًة و�سط اأماكن العبادة في العالم.

معبد كيوميزو-ديرا 



�ضينبا�ضيرا 
)العمود الو�ضطي(

�ضين�ضو )القاعدة(

]ال�ضكل 1[

�ضورين )�ضقف المعبد(

]ال�ضكل 2[

اإدراج جميع تلك المعابد �سمن مواقع التراث  على الرغم من 
قيمتها  اأن  اإال   ،)UNESCO( اليوني�سكو  قبل  من  العالمية 
اإلى  باالإ�سافة  حقيقي.  باهتمام  تحظى  لم  التاريخية 
من  كبير  عدد  هنالك  وكيوميزو-ديرا،  اإت�سوكو�سيما-جينجا 
ومهارة  حكمة  تج�سد  التي  اليابان  في  والمعابد  االأ�سرحة 
اأ�سالفنا—تلك الحكمة والمهارة التي تظهر جلًيا في المن�ساآت 
المظهر  على  التركيز  لغر�ض  فقط  ت�سييدها  يتم  لم  التي 

الخارجي اأو الح�ض الجمالي. 

لناأخذ على �سبيل المثال معابد غوجو-نو-تو اأو التي يطلق عليها 
المعابد ذات الخم�ض طوابق المنت�سرة بكثرة في اليابان. هنالك 
العديد من معابد واأ�سرحة غوجو-نو-تو الم�سيدة من الخ�سب 
اأمامنا  الحا�سرة  االأمثلة  اأقدم  ومن  اليابان،  اأنحاء  جميع  في 
معبد   500 من  اأكثر  بين  من  عام.   1,300 اإلى  تاريخها  يعود 
م�سيد من الخ�سب في البالد، بما في ذلك المعابد ذات الثالث 
طوابق، لم تتعر�ض اأي منها تقريًبا لم�ستويات من ال�سرر بفعل 
المثال،  �سبيل  على  بناءها.  اإعادة  تتطلب  قد  بطريقة  الزالزل 
العام  في  هيوغو  محافظة  جنوب  �سرب  الذي  الزلزال  اأثناء 
1995 والذي تراوحت �سدته 7 درجات )زلزال هان�سين-اأواجي 

الخم�سة ع�سر معبًدا  انهياًرا الأي من  ن�سهد  لم  فاإننا  الكبير(، 
الم�سيدة من الخ�سب في المحافظة. �سعوا في الح�سبان، اأننا ال 
متطور  ت�سميم  ذو  ع�سري  مبنى  حول  الحديث  اإلى  نتطرق 
ومقاوم للزالزل. كيف اأمكن لهذه المعابد الم�سيدة من الخ�سب 
بلد  في  �سامخًة  تظل  اأن  من  م�ست  قرون  قبل  بناوؤها  تم  التي 

معر�ض للزالزل كاليابان؟

في  منت�سًبا  عموًدا  غوجو-نو-تو  معابد  من  معبد  اأي  يمتلك 
مركزه، يطلق عليه �سينبا�سيرا اأو العمود الو�سطي )ال�سكل 1(. 
يقوم هذا العمود بدعم جزء من قمة المعبد فقط والذي يدعى 
ا ب�سقف المعبد، وهو الق�سيب العامودي  �سورين )ويعرف اأي�سً
كل  تركيب  تم  نف�سه.  المعبد  يدعم  وال  االأعلى(،  في  الموجود 
طابق من الطوابق فوق االآخر—يمكنك القول باأن المعبد يتكون 

من خم�سة �سناديق مركبة فوق بع�سها تماًما ككتل البناء. 

في  حرية  تتيح  بطريقة  البع�ض  ببع�سها  الطوابق  دمج  وتم 
بالتاأرجح  يقوم  المعبد  فاإن  زلزال،  حدوث  عند  لذا  الحركة، 
ا عن االهتزاز. اأثناء تاأرجح المعبد، فاإن  ب�سورة معتدلة عو�سً
يميل  فعندما  لالهتزاز،  مانع  كمخمد  يعمل  الو�سطي  العمود 
المعبد اإلى اأحد االتجاهات فاإن العمود يتحرك للجهة المقابلة 
المعبد  على  الحفاظ  في  هذا  ي�ساعد  الذاتي.  للق�سور  نتيجة 

بو�سعية قائمة ويقلل من االهتزاز الذي ت�سببه الزالزل. 

عند وقوع زلزال كبير، ي�سطدم العمود بالهياكل االأر�سية الخا�سة بطوابق 
المعبد المختلفة للحد من �سدة الحركة الجانبية، وبالتالي الحيلولة دون 
انهيار المعبد ب�سكل كامل. ويعد هذا ال�سبب الكامن وراء تحرك المعبد 
القوة  امت�سا�ض  من  فعلًيا  بالكامل  للمبنى  ي�سمح  مما  متموجة،  ب�سورة 

ال�سادرة عن الزلزال )ال�سكل 2(. 

طاقة  المت�سا�ض  نف�سه  المبنى  حركة  ت�ستخدم  التي  الطريقة  هذه  تعد 
في  اليوم  الم�ستخدمة  المرونة  ذات  االأبنية  لت�ساميم  م�سابهًة  ما  زلزال 
ناطحات ال�سحاب. اإنه الأمر مده�ض معرفة اأن من قاموا ببناء هذا المعبد 

تو�سلوا لمثل هذه الفكرة قبل قرون عدة.

يعود كل ذلك فقط اإلى حكمة ومهارة اأ�سالفنا الخالدة—التي تج�سدت في غوجو-
نو-تو، كمثال على ذلك—التي �سمحت لتلك المباني باالحتفاظ بجمالها االأ�سيل 
حتى يومنا هذا. بينما تمثلت روح الحرفيين اليابانيين التي ات�سمت باالإبداع منذ 
اأهمية التناغم مع البيئة المحيطة  االأيام الما�سية في الطريقة التي تركزت على 
اإلى جانب اهتمامهم  اأثناء �سعيهم الدوؤوب للح�سول على الجمال العمراني،  بهم 
ال�سديد على �سعيد متانة البناء الخا�ض بهم، مما مكنها من ال�سمود لعدة قرون. 
هنالك العديد من القوا�سم الم�ستركة بين هذه الروح االإبداعية والطريقة التي تقوم 
تقديم  على  ال�سركة  ت�سعى  حيث  بها  الخا�سة  التكنولوجيات  تطوير  في  هينو  بها 

منتاجاتها ب�سورة ال مثيل لها وب�سكل يت�سف بالمتانة.

غوجو-نو-تو 



�سدرت نتائج الم�سابقة الأولى للت�سوير 
الفوتوغرافي تحت عنوان “طريقي 

المف�سل”!
نود اأن ننتهز هذه الفر�سة لنعبر عن امتناننا للعديد من قراء Hino Cares في جميع اأنحاء العالم الذين قاموا باإر�سال 
�سوًرا ا�ستجابة لدعوتنا لم�سابقة الت�سوير الفوتوغرافي تحت عنوان “طريقي المف�سل”. تعك�ض هذه ال�سور الفوتوغرافية 
�سعور ملتقطيها الناب�ض بالحياة، وتمنحنا ح�ًسا درامًيا واإح�سا�ًسا يتعلق بالظروف التي تم التقاط تلك ال�سور خاللها. ال 
يمكن اال�ستهانة بعملية اختيار الفائزين لهذا العام، فهي ذات قيمة كبيرة لي�ض لدينا فح�سب بل لطاقم هينو HQ ككل 
والذي يعمل على نحو وثيق مع االأ�سواق الدولية باالإ�سافة اإلى طاقم التحرير الخا�ض بمجلة Hino Cares. نود اأن نقدم 

لكم الفائزين اإلى جانب �سورهم وتعليقاتهم.

ال�سيد جيمي كالديرون )ت�سيلي(

ال�سيد بايرون تابيا فريري )الإكوادور(

ال�سيد بيلي ليونارد )اإندوني�سيا(

“اأنا اأع�سق المناظر الطبيعية. ولهذا، فاإن طريقي المف�سل هو امتداد م�ستقيم يمر عبر المناظر 
الطبيعية الخالبة على اإحدى الطرقات التي غالًبا ما اأ�سلكها. ومن النادر جًدا اأاّل ترى �سيارة اأو 
�ساحنة واحدة على الطريق، ولهذا قمت بالتقاط تلك ال�سورة كتذكار. ولقد �سعرت ب�سعادة بالغة 
بح�سولي على المركز االأول. اأنا منده�ض من اأداء الكاميرا التي ا�ستلمتها كجائزة من هينو موتورز 

ليمتد HML. ربما حينها قد اأ�سبح م�سوًرا محترًفا بوجود هذه الكاميرا.”

مرادفة  كلمة  تعد  هينو  باأن  �سائد  اعتقاد  “لدي 
للموثوقية. لقد قمت بقيادة اأول مركبة KY امتلكتها 
اإلى  الم�سافة  عداد  قراءة  وو�سلت  عاًما  لع�سرين 
1.5 مليون كيلومتر، وبالرغم من ذلك لم نقم بعمل 

اأي اإ�سالح �سامل لمرة واحدة على االأقل للمحرك. 
�ساحنتي  في  العداد  قراءة  و�سول  من  بالرغم 
اأننا لم  اإال  400,000 كيلومتر،  اإلى   GH الجديدة 
اأن  واأود  لها.  الكلت�ض  ا�ستبدال  اإلى  يوًما  ن�سطر 
الخا�سة  ال�سيانة  عمليات  جميع  اأن  اأ�سيف 
ب�ساحنتي قام بها وكيل هينو. اإنني را�ٍض تماًما عن 

�ساحنتي هينو واأ�سعر بتعلق كبير بها.”

“بالن�سبة لي، ال يعد هذا الطريق ك�سائر الطرق 
العادية االأخرى غير المعبدة. �سيتم قريًبا تعبيد 
اإلى  ذلك  يرمز  لذا  وتطويره،  الطريق  هذا 
عملي  ازدهار  جانب  اإلى  اإندوني�سيا،  نه�سة 
التجاري واإلى تطوري على ال�سعيد ال�سخ�سي. 
لقد تفاجئت عند معرفتي بالفوز بهذه الجائزة. 
الهدية  هذه  مثل  تلقيت  كوني  للغاية  �سعيد  اأنا 

الرائعة. �سكًرا جزياًل لكم.”

المركز األول 

بين  رواجها  على  االأولى  الفوتوغرافي  الت�سوير  م�سابقة  برهنت  وكما 
العديد من قراءنا، لذا نود دعوة القراء اإلى اإر�سال ال�سور الفوتوغرافية 

من اأجل م�سابقتنا الثانية!

�سيبقى المو�سوع كما هو: “طريقي المف�سل الثانية.”

يرجى اإر�سال �سورك الفوتوغرافية اإلى جانب ملحوظة تبين 
ال�سبب وراء اإعجابك بهذا الطريق على وجه التحديد، 

 وق�سًة حول عالقتك ب�ساحنات هينو. 
عند القيام بذلك، يرجى التاأكد من ت�سجيل  :

- اأ�ضمائكم 
- ا�ضم ال�ضركة

- العنوان
- ورقم الهاتف  

- البريد الإلكتروني

الم�سابقة الثانية للت�سوير الفوتوغرافي تحت عنوان “طريقي المف�سل” �ستبداأ قريًبا!

�سيح�سل الفائزون على 
هدية كتعبير على 

امتناننا.

المركز الثاني 

المركز الثالث 

الموعد النهائي للم�سابقة: 31 مايو 2016

 يرجى اإر�سال �سوركم الفوتوغرافية الم�ساركة اإلى  
marketing@hino.co.jp

يجب اأن يكون حجم الملف 2 ميغابايت اأو اأكثر، واأاّل يتجاوز 10 ميغابايت.

 اإذا كنت ترغب بتقديم م�ساركتك عبر البريد، يرجى اإر�سال 
�سورك الفوتوغرافية اإلى العنوان التالي:

HINO Cares Photo Contest / 
Marketing Group, Overseas Planning Div., 
Hino Motors, Ltd.   

3-1-1, Hino-dai, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan



العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

Hino Motors, Ltd.
3-1-1 Hinodai, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Japan

طبع في اليابان

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

http://www.hino-global.com/about_us/hino_magazines/

Global Site: http://www.hino-global.com
©Hino Motors, Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
copied or transmitted in any form or by any means.
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تجنب المواقف الخطرة
تذكر دائًما باأن هناك العديد من المخاطر المحتملة على الطريق.

اأ�ساليب القيادة الآمنة

التقرير االفتتاحي: مركز الدعم الكلي للعمالء من هينو

الر�سم التو�سيحي: ال�سيد �سوغيو اأوتومو، مالك �سركة هارابان جايا، اإندوني�سيا.

في البدء، دعنا نقول باأنك تقود �ساحنتك 
من  اأّي  في  بم�سربين  مجهز  طريق  على 
اأمامك  المرور  اإ�سارة  االتجاهات. ت�سيء 
ا اأن �سوء  باللون االأخ�سر ولكنك ترى اأي�سً
عند  بالومي�ض.  تبداأ  الم�ساة  اإ�سارة 
للقيام  تنتظر  �سيارة  ت�ساهد  التقاطع، 
اليمين. قبل و�سولك لخط  اإلى  بانعطاف 
اإ�سارة  ت�سيء  متًرا،  بثالثين  التوقف 
عداد  وي�سير  االأ�سفر.  باللون  المرور 
60 كم/�ساعة.  اإلى  بك  الخا�ض  ال�سرعة 
هذه  مثل  في  المحتملة  االأخطار  هي  فما 

الحالة؟

تبداأ  اأو  يبداأ  قد  المرور،  اإ�سارة  في  التغير  المقبلة  ال�سيارة  �سائق  روؤية  بمجرد 
ا اأنك �ستقوم باإيقاف �ساحنتك. عندما ترى  بالقيام بانعطاف اإلى اليمين، مفتر�سً
اأن ال�سيارة قد بداأت باالنعطاف اإلى اليمين، قد يكون االأوان قد فات حتى لو قمت 
بالمركبة  بارتطامك  االأمر  ينتهي  وقد  المكابح،  دوا�سة  على  بال�سغط  الفور  على 
)ال�سكل 1(. فاإذا حدث ذلك في يوم ماطر، قد يتطلب االأمر م�سافة اأكبر الإيقاف 

�ساحنتك، مما يجعل االأمر م�ستحياًل عليك القيام بتوقف اآمن.

اللون  اإلى  ال�سوء  يتحول  اأن  بعد  التقاطع  في  دخولك  يعد  عامة  وب�سورة  بدايًة، 
تبًعا  والقوانين  المرور  اإ�سارات  موا�سفات  للقانون )تختلف  اأمًرا مخالًفا  االأ�سفر 

“المنطقة المع�ضلة”
هي المنطقة التي تكون فيها غير متاأكد اإذا ما 
كان يتوجب عليك التوقف عند خط التوقف اأو 

العبور داخل التقاطع الأن القيام باأي منهما ب�سكلٍ 
اآمن قد يبدو اأمًرا �سعًبا.

المنطقة التي يمكنك عبور 
التقاطع فيها لكونك ال 
 ت�ستطيع التوقف ب�سكل 
اآمن عند خط التوقف.

المنطقة التي يمكنك 
التوقف فيها عند خط 

التوقف ب�سكل اآمن.

خط التوقف

مالحظة: ت�ستند الر�سوم التو�سيحية على اأمثلة للبلدان التي تكون فيها قيادة المركبات على الجهة الي�سرى من الطريق.

نود اأن ن�ضف لكم ما نطلق عليه “اأ�ضا�ضيات القيادة الآمنة” كجزء من م�ضاهمتنا في الح�ضول على قيادة اآمنة. في هذا العدد، �ضنناق�ش الأخطار 
المتعلقة بالتقاطعات.

]ال�سكل 2[ موقع مركبتك عندما تتغير االإ�سارة اإلى اللون االأ�سفر.  ]ال�سكل 1[

60 كم/�ساعة

اأن  المرور على و�سك  اإ�سارة  واأن  الم�ساة يوم�ض  اإ�سارة  راأيت �سوء  فاإذا  للبلد(. 
تتغير اإلى اللون االأ�سفر، ينبغي عليك تخفيف ال�سرعة واال�ستعداد للتوقف. تاأكد 
من قيامك بالقيادة ب�سورة تمكنك من تفادي “المنطقة المع�سلة” )ال�سكل 2(، 
العبور  اإذا ما كان يتوجب عليك  التيقن  التي قد ت�سعر فيها بعدم  وهي المنطقة 
داخل التقاطع اأو التوقف. لذلك يكمن جوهر القيادة االآمنة في اإدراكك ب�سورة 

واعية لهذه المنطقة.

نقدم في هذا العدد مرفق هينو الدائم للندوات في ماليزيا، والذي تم افتتاحه كجزء من جهود ال�شركة 
لتعزيز مفهوم الدعم الكلي من هينو. 

ا، �شنعلن اأ�شماء الفائزين في الم�شابقة الأولى للت�شوير الفوتوغرافي تحت عنوان  وفي هذا العدد اأي�شً
“طريقي المف�شل.”


