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وكما برهنت م�صابقة الت�صوير الفوتوغرافي الأولى على رواجها 
ال�صور  اإر�صال  اإلى  القراء  دعوة  نود  لذا  قراءنا،  من  العديد  بين 

الفوتوغرافية من اأجل م�صابقتنا الثانية!
�صيبقى المو�صوع كما هو: “طريقي المف�ضل الثانية.”

يرجى اإر�صال �ضورك الفوتوغرافية اإلى جانب ملحوظة 
تبين ال�ضبب وراء اإعجابك بهذا الطريق على وجه 

التحديد، وق�ضًة حول عالقتك ب�ضاحنات هينو. 
عند القيام بذلك، يرجى التاأكد من ت�صجيل  :

- اأ�صمائكم 
- ا�صم ال�صركة

- العنوان
- ورقم الهاتف  

- البريد الإلكتروني

الموعد النهائي للم�ضابقة: 31 مايو 2016

 يرجى اإر�صال �صوركم الفوتوغرافية الم�صاركة اإلى  
marketing@hino.co.jp

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

يرجى  البريد،  عبر  م�صاركتك  بتقديم  ترغب  كنت  اإذا   
اإر�صال �صورك 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
�ضيح�ضل الفائزون على 

هدية كتعبير على 
امتناننا.
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الم�ضابقة الثانية للت�ضوير الفوتوغرافي تحت عنوان “طريقي المف�ضل” �ضتبداأ قريًبا!

لنفتر�ض باأنك تقود �ساحنتك على طريق ذي م�سربين، وهنالك 
تدفق م�ستمر وغير منقطع لحركة المرور المقبلة. على الجهة 
الي�سرى من الطريق، ترى دراجة نارية ت�سير في نف�ض االتجاه 
الذي ت�سير فيه. وفي اأمام الدراجة النارية، هنالك �سخ�ض من 
الجانب  على  ا  اأي�سً وترى  مهل،  على  بال�سير  يقوم  الم�ساة 
اأمامك وعلى  يتواجد  �سيارة تخرج من تقاطع مخفي  االأمامي 
التي  المحتملة  االأخطار  بع�ض  هي  منك.فما  الي�سرى  الجهة 

تعتقد بوجودها في مثل هذه الحالة؟ 

التقاطع.  من  تخرج  ل�سيارة  روؤيتها  ب�سبب  وذلك  ال�سير  عن  الم�ساة  اإحدى  توقفت 
ولتجاوز الم�ساة، انحرف راكب الدراجة النارية خلفها باتجاه منت�سف الطريق دون 

التحقق بالنظر اإلى ما خلفه.

على  المحتملة  المخاطر  نناق�ش  اأن  نود  العدد،  هذا  في 
الطريق الذي ل يوجد به اأر�صفة اأو مم�صًى فرعي.

اأ�ضاليب القيادة الآمنة

في حال انحراف الدراجة النارية ب�سكل مفاجئ خارج حافة الطرق باتجاه 
المنت�سف، فكل ما يمكنك عمله لتجنبه هو اإدارة عجلة القيادة ب�سرعة، في هذه 
الحالة قد تتعر�ض للخطر من اإدارة عجلة القيادة ب�سكل زائد وبالتالي انحرافك 

باتجاه الم�سرب الخا�ض بحركة ال�سير المقبلة. في حال حدوث ذلك، فاإن احتمالية 
الت�سادم المبا�سر قد ت�سبح واقعية. 

اإن المراوغة با�ستخدام المناورات المفاجئة والمفرطة لعجلة القيادة قد تت�سبب 
بعدم اتزان مركبتك، وفي اأ�سواأ الحاالت فقدان ال�سيطرة. �سع في الح�سبان دائًما اأن 

تقوم بقيادة مركبتك ب�سرعة اآمنة حتى تتمكن من تقليل المخاطر دون القيام 
بمناورات على عجلة القيادة اأو القيام بعمليات الكبح ب�سورة مفاجئة. في الحالة 
المذكورة اأعاله، يتوجب عليك اأواًل توقع ظهور الدراجة النارية اأمامك واأن تقوم 

بخف�ض �سرعتك وفًقا لذلك. عندها �ستتمكن من التجاوب ب�سورة تت�سم بالتروي.

تظهر الر�سوم التو�سيحية بيئة مرورية يتم فيها قيادة المركبات على الجهة الي�سرى من الطريق.

اأ�ضاليب القيادة للحد من المخاطر
عندما تقوم بالقيادة، تاأكد دائًما باأنك �ضتواجه العديد من 

المخاطر المحتملة على الطريق.

�جتاز �لفريق خط �لنهاية للمرة �لخام�ضة و�لع�ضرين في ر�لي د�كار! بالإ�ضافة �إلى 
�لتقارير �لخا�ضة بر�لي د�كار 2016 �لو�ردة في هذ� �لعدد، فاإننا �ضنقوم بت�ضليط �ل�ضوء 

ا على �ليابان �لر�ئعة �ضمن عمود مو�ّضع. �أي�ضً

الر�سم التو�سيحي: ال�سيد كيه. �سونغرا )على اليمين( من �سركة اأ�ض كيه تي اأ�ض اإنتربرايز في ماليزيا، مع ابنه ال�سيد جيغا )على الي�سار(

العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء



تمكنت هينو هذا العام من تحقيق هذا االإنجاز المذهل باإنهائها جميع راليات داكار التي �ساركت بها 
ا  اأي�سً 1991. وفوق هذا كله، فاز الفريق  25*1 منذ م�ساركتها االأولى في العام  والذي بلغ عددها 

بالبطولة ال�سابعة على التوالي �سمن الطرازات اأقل من 10 لتر.

اأقيم رالي داكار 2016 والذي �سهد الم�ساركة الخام�سة والع�سرين لهينو في هذا الرالي في كل من 
االأرجنتين وبوليفيا في الفترة الواقعة بين 2 و 16 يناير لعام 2016. وبمجموع م�ساركة بلغ 347—55 

منها كانت لل�ساحنات—وقد ت�سابق المتناف�سون �سمن م�سافة اإجمالية بلغت 9,039 كيلومتر، حيث 
تتاألف من 4,320 كيلومتر من االأق�سام الزمنية و 4,719 كيلومتر من االأق�سام المتداخلة. 

وب�سبب التوقعات المتعلقة بالظاهرة الجوية التي يطلق عليها النينيو، فاإنه لم يت�سمن م�سار ال�سباق 
ال�سحاري ال�سا�سعة في كل من ت�سيلي اأو البيرو، ب�سبب قيام تلك الدول ب�سحب عرو�ض ا�ست�سافتها للرالي 
لهذا العام. اإاّل اأن ذلك ال يعني تراجع روح الحما�سة التي يتميز بها رالي داكار باأي حال من االأحوال. على 
تمثل في  كبيًرا  المت�سابقون تحدًيا  واجه  بال�سهول،  االأنديز مروًرا  الواقعة في جبال  ال�سباق  ميادين 
الطرقات الجبلية الملتوية والمتعرجة باالإ�سافة اإلى وجود الرمال التي يطلق عليها في�ض-في�ض )رمال 
ناعمة مل�ساء( التي تغطي الم�سارات ال�سيقة والتي جعلت منها حيًزا �سيًقا للغاية عند القيام بالمناورات. 

في هذا العام، قامت هينو بالتعاون مرة اأخرى مع فريق �سوغاوارا—باإدارة فريق ال�سباق المكّون من 
 HINO كل من االأب يو�سيما�سا وابنه تيروهيتو �سوغاوارا—للم�ساركة في ال�سباق تحت م�سمى فريق
TEAM SUGAWARA. يعتبر يو�سيما�سا �سوغاوارا الحائز على الرقم القيا�سي في مو�سوعة غيني�ض 
لالأرقام القيا�سية حيث اأتم اأكبر عدد من الم�ساركات في تاريخ رالي داكار. اإلى جانب م�ساركته في هذا 

العام، فقد تجاوز رقمه القيا�سي لي�سل اإلى 33 م�ساركة على التوالي*2. 

قام اأربعة من فنيي الفريق بالتقدم من اأجل االن�سمام اإلى الفريق من وكالء هينو في اليابان، وتم 
اختيارهم لتمتعهم بمهارة ا�ستثنائية واإلى ال�سغف الذي يكنونه لعملهم.

من جديد، قامت �ساحنات هينو الم�ساركة في رالي داكار بتقديم عر�ض مذهل بالفعل. حيث تم اعتماد 
ال�ساحنات من ال�سل�سلة HINO500 Series، والتي تتمتع بالمتانة المعروفة على ال�سعيد العالمي. 

حاز فريق HINO TEAM SUGAWARA على لقب 
البطولة للمرة ال�ضابعة على التوالي

رالي داكار: ُيخال لنا باأن مجرد ذكر ا�سمه كفيٌل بجعل دقات قلوب العديد من قرائنا تت�سارع نحو 
اإقحام المتناف�سين في ظروف قا�سية لم�سافة يبلغ مقدارها 10,000  اإن  التناف�ض في ال�سباقات. 
كيلومتر على مدار اأ�سبوعين—ناهيك عن عدم تمكن ما يقرب من ن�سف المتناف�سين من الو�سول 
لخط النهاية على الرغم من الجهود الم�سنية التي تت�سم بال�سجاعة التي يبديها المتناف�سون—يجعل 

من هذا الرالي اأحد اأكثر االأحداث الخا�سة بريا�سة ال�سيارات �سراوًة على �سطح الكوكب. 

في رالي داكار 2016 �ضمن الطرازات اأقل من 10 لتر في فئة ال�ضاحنات
ا باإنهائه ال�ضباق للمرة الخام�ضة والع�ضرين على التوالي منذ م�ضاركته الأولى في الرالي احتفل الفريق اأي�ضً

يبدو اأن هواة رالي داكار يعرفون اأن غالًبا ما يطلق على هذه ال�ساحنات ا�سم “الوحو�ض ال�سغيرة.” 
وبالتزامها الحقيقي بهذا اللقب—والذي تم منحه ل�ساحنات هينو الم�ساركة في داكار نظير التحدي 
الذي اأخذته على عاتقها لكونها ذات بنية �سغيرة ل�ساحنات -المهام- المتو�سطة وم�سّكلًة بذلك مناف�سة 
�سديدة لل�ساحنات الوح�سية ذات الحجم االأكبر—فقد تم تجهيز ال�ساحنات لهذا العام من �ساحنات 
العام 2015 وتم تعزيزها ب�سورة اأكبر بف�سل التح�سينات االإ�سافية على كل من المحرك ونظام 
ا بتقليل ما يعادل 300 كيلوجرام من وزن المركبات بغية مواكبة الزيادة  التعليق. وقام الفريق اأي�سً

المرتكزة على ال�سرعة في رالي داكار خالل ال�سنوات االأخيرة.

بداأت المرحلة ذات الم�سار الدائري في 12 يناير، والتي بداأت وانتهت في بيلين في االأرجنتين، حيث 
قدمت هذه المرحلة �سورة �ساملة حول هذه ال�ساحنات المطّورة والم�ساركة في داكار بما تملكه من 
قدرة. مع وجود مجاري االأنهار الجافة والكثبان الرملية الناعمة المغطاة ببقع من االأع�ساب، فقد اأثارت 
مناطق هذه المرحلة وب�سكل الفت الذكريات المتعلقة باالأرا�سي المقفرة والوعرة التي تتميز بها �سمال 
اأفريقيا. �سكلت هذه المرحلة خطًرا بارًزا تمثل في ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة 
مئوية باالإ�سافة اإلى المقاومة الكبيرة اأثناء القيادة والتي اأثارتها تلك المناطق، االأمر الذي اأدى اإلى 
انخفا�ض مواٍز في ال�سرعة، بالرغم من ذلك ا�ستطاع تيروهيتو �سوغاوارا من رفع قابلية الحركة 
لل�ساحنة ذات الطراز HINO500 Series من اأجل الو�سول الأداء متفوق. في هذا اليوم، ا�ستطاعت 
�سيارته التي تحمل الرقم 2 من تحقيق تا�سع اأ�سرع زمن للو�سول اإلى خط النهاية وذلك �سمن الفئة 
الكلية لل�ساحنات )االأف�سل �سمن الطرازات اأقل من 10 لتر(، مما يجعل هذه المرحلة هي المرحلة 

االأولى لهذا العام والتي ا�ستطاع من خاللها الفريق اإنهاء المرحلة �سمن المراكز الع�سر االأولى.



*1: كانت هذه المرة الخام�سة والع�سرون لل�سركة والتي اأنهت بها ال�سباق منذ العام 1991، 

با�ستثناء العام 2008 والذي تم اإلغاء ال�سباق فيه ب�سبب اال�سطرابات ال�سيا�سية.
تم  وبالتالي  اإلغاوؤه،  تم  الذي   2008 عام  الرالي  في  للم�ساركة  �سوغاوارا  يو�سيما�سا  تقدم  قد  كان   :2*

االعتراف بم�ساركته في الحدث من قبل المنظمون.

وكما هو معتاد، برهن رالي داكار لهذا العام على ال�سعوبة ال�سديدة التي يتمتع بها. وفي نهاية هذا 
ال�سباق المتعرج والذي يمتد لما يزيد على 9,000 كيلومتر، نجح كل من 84 دراجة و23 دراجة 
رباعية و66 �سيارة باالإ�سافة اإلى 41 �ساحنة في الو�سول اإلى خط النهاية في روزاريو، بمعدل و�سول 
بلغ 62%. وعلى الرغم من كون االأداء الذي يميز فريق HINO TEAM SUGAWARA المكون من 
�ساحنتين وا�سح للعيان، وباالأخ�ض ال�سيارة التي تحمل الرقم 2 الملفتة لالأنظار، والتي يقودها 
تيروهيتو �سوغاوارا ولمناف�ستها لما يزيد عن 50 �ساحنة اأخرى �سمن هذه الفئة—حيث كان الكثير 
منها مجهًزا بمحركات تمتاز ب�سعف ال�سعة الموجودة في �ساحنات هينو— اإال اأنها قدمت نتائج 
اأو�سلتها اإلى م�سافة قريبة من مناف�سيها في مقدمة المجموعة، عندما حققت وب�سفة موؤقتة رابع 

اأ�سرع زمن لنقطة الو�سول في المرحلة العا�سرة. 

وفًقا للترتيب العام، نجد اأن ال�سيارة التي تحمل الرقم 2 قد �سعدت من المركز 16 الذي حققته 
العام الما�سي لت�سل اإلى المركز 13 لهذا العام، وحققت الفوز �سمن الطرازات اأقل من 10 لتر 
للمرة ال�سابعة على التوالي. لقد اأنهى يو�سيما�سا �سوغاوارا ال�سباق في المركز 31 �سمن الترتيب 
العام والثاني �سمن فئته، مانًحا الفريق انت�سارًا م�ساعًفا في تلك الفئة كالذي حققه الفريق 

العام الما�سي والذي �سبقه. 

ا زيارة موقع هينو العالمي )www.hino-global.com(، حيث يمكنك االطالع على  يرجى اأي�سً
جميع ما قدمه فريق HINO TEAM SUGAWARA من اأداء مذهل في رالي داكار 2016.

بنقل  االأول  المقام  في  �سركتنا  “تقوم 
�ساحناتنا  وتقوم  الغذائية.  المنتجات 
المجمدة بنقل االأطعمة البحرية والفطائر، 
من  بكل  الخا�سة  المنتجات  جانب  اإلى 
�ستاربك�ض و�سب واي. لقد كنا نقوم بت�سغيل 
االآن،  ولكن  اآخر،  اإنتاج �سانع  �ساحنات من 
وبف�سل الم�ساعدة التي حظينا بها من وكيل 
االأمثل  الخيار  هي  هينو  اأن  اأعتقد  هينو، 

بالن�سبة لنا. 

حيث  ماكدونالدز،  في  عملت  واأن  “�سبق 
كانت لي تجربة مع �ساحنات هينو لمدة 20 
التي  بالجودة  تامة  دراية  على  فاأنا  عاًما، 
كانت تتمتع بها هذه ال�ساحنات. لقد كنت اأفكر في �سراء �ساحنات هينو منذ اللحظة 
التي قمت بتاأ�سي�ض هذه ال�سركة في العام 1997. ف�ساحنات هينو تمتاز بالمتانة وطول 
تقوم  طالما  قادمة  عديدة  ل�سنوات  ا�ستخدامها  ت�ستطيع  حيث  الت�سغيلي.  عمرها 

ب�سيانتها كما ينبغي.

“وهناك نقطة هامة يجب اأخذها بعين االعتبار عند تحديد �سانع ال�ساحنات الذي 
تفكر بعمل �سراكة معه، اأال وهي الجودة التي تت�سم بها عمليات ال�سيانة، وباالإ�سافة اإلى 
االأداء الخا�ض بمنتجاتهم. اأن وكيل هينو يكون حا�سًرا على الدوام من اأجل خدمتنا. 
فعندما نكون بحاجة اإلى الح�سول على قطع غيار اأ�سلية ل�ساحناتنا، كل ما علي فعله هو 

اإجراء مكالمة هاتفية واحدة. 

ال�سيانة  بخدمات  يتعلق  فيما  وذلك  �سيء  بكل  العناية  بنا  الخا�ض  الوكيل  “يتولى 
وعمليات الت�سليح. وال يتعلق االأمر بقطع الغيار فح�سب، بل حتى عند �سراء �ساحنة 
جديدة، حيث كل ما علي فعله يتمثل في االت�سال بال�سخ�ض الم�سوؤول عن ح�سابنا لدى 
الخدمات  اإليه من  الذي و�سلنا  الثقة  بالباقي. هذا هو م�ستوى  الوكيل و�سيتكفل هو 

المقدمة من وكيل هينو. حيث يغمرنا �سعور بالر�سا التام. 

اأ�س كيه تي اأ�س اإنرتبرايز / ماليزيا | ال�ضيد كيه. �ضونغرا / المدير العام
ابن ال�سيد �سونغرا، ال�سيد جيغا )على الي�سار(، مدير النقل الخا�ض بال�سركة.

ا�سم ال�سركة اأ�ض كيه تي اأ�ض اإنتربرايز الذي يتكون من دمج االأحرف “اأ�ض كيه” 
و “تي اأ�ض”، حيث تعد االأحرف اال�ستهاللية للمالك وزوجته على الترتيب.

 “اأعتقد اأن هينو هي اخليار 
الأمثل بالن�ضبة لنا.”

“في اإحدى المرات، وقعت حادثة لنا اإذ تعطلت اإحدى �ساحناتنا على بعد 600 كيلومتر 
بعيًدا عن موقعنا الذي نتواجد به. كان كل ما توجب علي فعله هو االت�سال بوكيل هينو 
لدينا. حيث قاموا بتن�سيق عمليات الت�سليح وعادت ال�ساحنة دون وقوع حادثة اأخرى. اإذ 

كانت ا�ستجابتهم ال�سريعة عوًنا كبيًرا لنا. 

“نقوم بعمل اإجراءات ب�سيطة في الكراج الخا�ض بنا والتي تتمثل في عمليات تغيير 
الزيت، ولكن عندما يتعلق االأمر باأ�سياء اأخرى، يقوم وكيلنا بالتكفل بها. و�ست�سبح 
االأمور اأكثر موائمًة لنا، حيث �سيقومون بافتتاح مركز خدمة جديد بالقرب من موقعنا.”

تقوم ال�سركة في الوقت الراهن 
بتوظيف 70 �سائًقا.

Hinoصوت مالكي



تتج�سد الطريقة التي تتبعها هينو في خدمة عمالئها من خالل ال�ساحنات االأمثل 
التي تالئم احتياجاتهم وطرق التطبيق—والتي تختلف من �سوق الآخر—من خالل 
المفهوم الخا�ض بال�سركة والمتمثل في “اأف�سل منتج متوافق”. ت�ستمل منتجات هينو 
على اأفكار وتقنيات التي من �ساأنها تمكين ال�سركة من تقديم تلك المركبات التي 
تت�سم باأف�سل توافق—التي قد تم ت�سميمها لتالئم احتياجات العمالء المتنوعة— 

لعمالئها وباأق�سر مدة انتاج ممكنة. 

على �سبيل المثال، قام م�سممو مركبات هينو بتطوير ت�سميم معياري للعديد من 
ت�سميم  خالله  من  يمكن  بحيث  المركبات  تلك  ت�سكيل  في  تدخل  التي  المكونات 
النماذج ح�سب الطلب محلًيا في مناطق مختلفة، والذي بدوره ي�سّهل عمليات مثل 
ا في بناء  تجميع وا�ستبدال وتركيب وتعديل تلك النماذج. وي�ساهم هذا النظام اأي�سً
الهياكل دون الحاجة اإلى اأعمال كبيرة لل�سا�سي ويعمل على ت�سهيل عمليات تركيب 

المعدات االإ�سافية اإلى جانب االأنظمة الكهربائية والهوائية لمختلف اأنواع الهياكل.

 ن�صاطات الدعم الكلي من هينو 
و�صوت مالكي هينو

ا عن التفاخر بعدد  عو�ضً
وحداتها المباعة، ت�ضع هينو 

ن�ضب اأعينها اأن تكون �ضاحنتها 
 ا�ضتثنائية بحيث ي�ضعى اأي 

عميل كان لمتالكها.

باالإ�سافة اإلى ذلك، ومن اأجل زيادة كفاءة التحميل في �ساحناتها، داأبت 
هينو على تقليل الفائ�ض في االأوزان المتعلقة بال�ساحنات نف�سها كطريقة 
لزيادة قدرات التحميل الخا�سة بها، وعمدت اإلى دمج اأ�سطح �سفلية من 
اأجل زيادة قدرات التحميل الحجمية، وكل ذلك �سمن الموؤ�سرات التنظيمية 
االأ�سواق  من  كل  في  االإجمالية  واالأوزان  ال�ساحنات  اأحجام  ت�سبط  التي 

المختلفة التي تقوم بخدمتها. 

ومن البديهي القول باأن ال�سركة لن تدخر جهًدا حين يتعلق االأمر باإجراء 
التح�سينات على جودة النقل. تتمتع اأنظمة التعليق الخا�سة بهينو—والتي 
االهتزازات  المت�سا�ض  مبدع  ب�سكل  ت�سميمها  تم  جوهرية  مكونات  تعد 
ال�سادرة عن اأ�سطح الطرق من اأجل الحيلولة دون تعر�ض الب�سائع للتلف 
التوافق  ل�سمان  وذلك  االإ�سدارات  من  متنوعة  واالإزاحة—بمجموعة 
�سمنها  �ستعمل  التي  الت�سغيلية  والظروف  الطريق  ظروف  مع  االأف�سل 
ال�ساحنات في مختلف البلدان. اإن روح “العميل اأواًل” ت�سري ب�سكل م�ستمر 
عبر كل واحدة من هذه االأفكار التي تقوم هينو بتج�سيدها من اأجل تقديم 

ال�ساحنة االأمثل لكل عميل من عمالئها.

تجاري  م�سروع  ت�سّلم   ،2010 العام  في 
يقع في بلدة يوبوكو بمدينة كارات�سو في 
اليابان  كيو�سو،  في  �ساغا  محافظة 
تم  حيث  ما.  نوًعا  فريدة  تعد  �ساحنًة 
الحبار  لتو�سيل  ال�ساحنة  تلك  ت�سميم 
الحي ذو الطرف ال�سيفي الذي ت�ستهر به 
 1,250 تبعد  التي  طوكيو  اإلى  �ساغا، 
تلك  النقل  �سركة  كانت  كيلومتًرا. حيث 
)م�سمكة  �سوي�سان  ناداكات�سو 
ال�سركة  رئي�ض  تولى  ناداكات�سو(. 
كازوهيرو كوغا، م�سوؤولية العمل التجاري 
خلًفا لوالده، في مطعم غينكاي—والذي 
طبق  يقدم  يوبوكو  في  مطعم  اأول  يعد 
الحبار  من  مح�سر  اإيكيزوكوري 

تزود �سا�سة العر�ض الموجودة اأعلى مقعد ال�سائق روؤيًة داخلية للخزان.

 كازوهيرو كوغا، رئي�ض 
ناداكات�سو �سوي�سان

.HINO700 Series تم اعتماد ال�ساحنة ذات االإطار الخا�ض بال�سل�سلة

ر من االأ�سماك الحية( في العام 1969. وفي العام 2009، وبمنحة من  )ال�سا�سيمي المح�سّ
قام  فقد  الزراعي-التجاري-ال�سناعي،  المجال  في  للتعاون  الداعمة  الوطنية  الحكومة 

باإطالق م�سروع من اأجل تطوير خزان مياه خا�ض يمكن تركيبه على ال�ساحنة. 

اأو�سح ال�سيد كوغا “لقد عرفت اأنه من خالل زيادة قنوات المبيعات الخا�سة بنا �سنتمكن من 
اإنماء االأرباح لل�سيادين.” “واإذا ا�ستطعنا تطوير ‘حبار يوبوكو’ لت�سبح عالمة تجارية ذات 
�سمعة على م�ستوى البالد، فاإن ذلك �سي�ساعدنا على جذب المزيد من ال�سياح اإلى منطقتنا. 
مما جعلني اأرغب في �سحن الحبار الخا�ض بنا اإلى طوكيو، والتي تعد المركز االأكبر في 
اال�ستهالك. مع ازدياد الطلب على االأ�سماك الحية التي تدخل في �سنع طبق اإيكيزوكوري، 
فاإنه �سيكون بمقدورنا خف�ض حجم االأ�سماك الطازجة في االأ�سواق المحلية ل�سمان توازن 

اأف�سل بين العر�ض والطلب، وبالتالي الحيلولة دون حدوث هبوط في اأ�سعار االأ�سماك.”

على مدى 41 �سنة مالية متتالية، تمتعت هينو بكونها �ساحبة الح�سة االأعلى في �سوق 
�ساحنات المهام الثقيلة -والمتو�سطة- في اليابان، وتتطلع اإلى اال�ستمرار في تو�سعة 
ح�ستها في ال�سوق العالمي كذلك. في عام 2007، تجاوزت عدد الوحدات المباعة 
في ال�سوق الدولية عدد الوحدات المباعة داخل اليابان، وت�سكل المبيعات الدولية 
حالًيا ما يقرب من 70% من مبيعات هينو ككل. يبلغ مدى االنت�سار الدولي لل�سركة ما 
يزيد على 80 دولة في كل من اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية واأمريكا الالتينية واأوقيانو�سيا 

باالإ�سافة اإلى اأوروبا وافريقيا، اإلى جانب اآ�سيا التي يعد ال�سوق االأكبر لها. 

لزيادة حجم  �سعيها  في  لهينو  الرئي�سي  التركيز  ين�سب  ال  ذلك،  من  الرغم  على 
ال�ساحنة  تقديم  في  بل  فح�سب،  بخدمتها  تقوم  التي  االأ�سواق  بعدد  اأو  االإنتاج 
اال�ستثنائية بحيث ي�سعى اأي عميل كان المتالكها. ويعود ذلك اإلى اأن ال�ساحنات يجب 
ا في  اأن ت�ستوفي مجموعة وا�سعة من المعايير التي تختلف من بلد الآخر، وتختلف اأي�سً

ظروف الطرق والمواد التي يتم نقلها واإلى االأج�سام التي يتم تركيبها عليها. 

تم تزويد ال�ساحنة باأربعة خزانات للمياه.

�سمم نظام التر�سيح ليكون مدمًجا. تتيح �سا�سة المراقبة هذه لل�سائق تفح�ض 
الحالة الخا�سة بنظام التر�سيح.



 الموؤتمر العالمي لقطاع الأعمال 
الخا�س بالدعم الكلي من هينو 2015

المدة  تبلغ  اإذ  المياه،  جودة  على  تطراأ  التي  للتغيرات  جًدا  ح�سا�ًسا  الحبار  يعد 
في  الموجودة  الخزان  مياه  داخل  التحمل  خاللها  من  ت�ستطيع  التي  التقريبية 
ال�ساحنات العادية لنقل االأ�سماك الحية من �ساعتين اإلى ثالثة. ومن اأجل نقل هذا 
ي�ستطيع من خالله  للمياه  اإلى خزان  كوغا  احتاج  فقد  اإلى طوكيو،  و�سواًل  الحبار 
الحفاظ على الحبار على قيد الحياة لمدة تتراوح بين 17 اإلى 18 �ساعة. لذلك اأقدم 
كوغا وبالتعاون مع جامعة كيو�سو وب�سفة م�ستركة على تطوير خزان مياه خا�ض مزود 
بثالثة اأنظمة مختلفة للتر�سيح، وقد نجح في نهاية المطاف بتطوير خزان باإمكانه 

المحافظة على الم�ستويات الالزمة لجودة المياه. 

كانت �ساحنة هينو هي ال�ساحنة التي وقع اختياره عليها من اأجل تحميل اأربعة من تلك 
في  البعيد.  المدى  على  حتى   %98 تتجاوز  للنجاة  ن�سًبا  �سمنت  والتي  الخزانات 
الواقع، ا�ستركت هينو في هذا الم�سروع منذ البداية، وقامت بتنفيذ عدد من عمليات 

التحقق من اأجل تحديد نوع ال�سا�سي الالزم للبنية الهيكلية الخا�سة تلك.

لقد وقع االختيار على �ساحنة هينو من ال�سل�سلة HINO700 Series FR لتكون ال�ساحنة 
وزنها  يكون  باأن  تركيبها  ُيراد  التي  المياه  خزانات  على  يتوجب  حيث  االأ�سا�سية. 
االإجمالي 8.7 طن. باالإ�سافة اإلى ذلك، فقد لعبت الجهود التي بذلتها هينو في تقليل 
وزن ال�ساحنة لخف�ض اأ�سطحها دوًرا مهًما في الكيفية التي يتحتم على اأنظمة تر�سيح 

المياه واأجهزة ال�سغط والقطع الخا�سة بكٍل منها في اأن تتالئم مع ال�ساحنة. 

لم يتطلب االأمر اإجراء تعديالت كبيرة على الت�سميم الخا�ض بال�سا�سي من اأجل 
تجهيز ال�ساحنة بنظام تعليق هوائي متكامل لتح�سين جودة النقل، اأو عند تركيب 
ب�سغط  تعمل  والتي  الكهربائية  االأنظمة  من  كل  وتركيب  للوقود  كبيرين  خزانين 

الهواء. وكان نتاج ذلك اأق�سر مدة تحميل من اأجل ت�سليم حمولة ال�ساحنة. 

يقول ال�سيد كوغا “وافقت هينو على جميع �سروطنا، بما في ذلك بنية الهيكل الخا�ض 
يكون  فلن  رف�سوا،  اأنهم  “لو  قائاًل  واأ�ساف  بنا.”  الخا�ض  االإيجار  عقد  و�سروط 
بمقدورنا اإنجاز هذا الم�سروع. وبما اأننا اأخذنا على عاتقنا التحدي المرهون بابتكار 
اإلى  الحية  االأ�سماك  نقل  في  يتمثل  التجارية—الذي  االأعمال  من  جديد  مجال 
طوكيو—فقد طلبنا من الم�سوؤولين عن تطوير خزان المياه اإلى جانب هينو التعاون 

�سوًيا الإنجاز االأمر.”

اأجل تلبية احتياجات  تبذل هينو ق�سارى جهدها للقيام بكل ما يلزم من 
عمالئها من خالل منتجات تت�سم بالجودة العالية، اإلى جانب دعم العمالء 
في مختلف المجاالت من خالل روؤيتها للدعم الكلي، بما في ذلك الجانب 

المالي.

به  تتحلى  الذي  وال�سغف  الدوؤوب  العمل  بف�سل  اإاّل  لينجز  االأمر  كان  وما 
اال�ستمتاع  النا�ض  من  العديد  خالله  من  مّكنت  والتي  �سوي�سان  ناداكات�سو 
بطبق اإيكيزوكوري المح�سر من الحبار ذي الطرف ال�سيفي، والذي ت�ستهر 
به يوبوكو، التي تبعد مئات الكيلومترات عن طوكيو. ول�سمان اأن تتمكن من 
خدمة عمالئها مثل ناداكات�سو �سوي�سان—العمالء الذين يقودهم ال�سغف 
هينو  التزام  وراء  ال�سبب  يعد  ذلك  فاإن  ممكن،  وقت  اأق�سر  الكبير—في 
الدائم ب�سيا�سة “العميل اأواًل”، وموا�سلتها لتقديم خدماتها والتكنولوجيات 

الخا�سة بها.

الكلي من هينو  العالمي لقطاع الأعمال الخا�ش بالدعم  الموؤتمر  تم عقد 
2015 في الثامن والع�صرين من اأكتوبر لعام 2015 في يوكوهاما، اليابان. 
حيث �صارك الموزعون الذين يمثلون 61 بلًدا من اأجل مناق�صة ال�صتراتيجية 
المتعلقة بالدعم الكلي من هينو، والذي تم تقديمه اأثناء الموؤتمر العالمي 

في العام 2012. 

وخالل الموؤتمر، تم تقديم طلبات الدعم الكلي التي اأثبتت نجاحها من قبل ممثلي كل من اإندوني�سيا وتايوان ولبنان والواليات 
المتحدة االأمريكية ونيوزيلندا وتايلند وغواتيماال اإلى جانب اليابان. حيث تم تنظيم كل من هذه البرامج ب�سكل فريد ليتنا�سب 
واحتياجات اأ�سواقهم، مبرزين المرونة التي يتمتع بها مفهوم الدعم الكلي. حيث يمكن تحقيق الهدف المتمثل في اأن ن�سبح 

“�سريك العمل الحقيقي” لكل عمالء هينو من خالل العديد من الطرق المختلفة.

على  وا�ستحوذت  الح�سور  من  العديد  العرو�ض  األهمت 
“منذ  اأ�ستراليا،  من  لوتر  �ستيف  ال�سيد  وقال  اهتمامهم. 
الموؤتمر الذي اأقيم في العام 2012، قمنا با�ستثمار الكثير 
في نواحي مختلفة مثل التفكير والتنفيذ اإلى جانب االإنفاق، 
بالعاملون لدينا ووكالئنا  الثقافة الخا�سة  باإ�سراك  وقمنا 
من  الرغم  وعلى  الكلي.  الدعم  فل�سفة  تح�سين  اأجل  من 
ا عن  ذلك، يتوجب علينا اأن نكون �سباقين ب�سورة اأكبر عو�سً
من  اأبراهام  جون  ال�سيد  علق  وقد  فاعلين.”  نكون  اأن 
“ي�ستمل  بقوله،  االإي�ساحية  العرو�ض  تقديم  بعد  البحرين 
ممثل  قيام  على  الكلي  بالدعم  الخا�ض  الحالي  برنامجنا 
خدمة الت�سويق الخا�ض بنا بزيارة عمالئنا ب�سفة منتظمة، 
مانحين بذلك اهتماًما على ال�سعيد الفردي وال�سخ�سي. 
اإلى بذل المزيد من الجهود  اأتطلع  ال�سنوات القادمة،  في 
مع  التعامل  اأجل  من  الفنيين  بتدريب  يتعلق  فيما 

التكنولوجيات المتطورة.”
وقد اخُتتم الموؤتمر بالتاأكيد على التزام كل اأع�ساء فريق 
اإ�سهامات للمجتمع  اإر�ساء العمالء وتقديم  اأجل  هينو من 

من خالل الدعم الكلي.

ال�سيد اأوراكاوا )على الي�سار(، نائب رئي�ض ال�سركة، الم�سوؤول عن النقل.

طبق اإيكيزوكوري المح�سر من الحبار، طازًجا باأبهى �سكل.مركب ل�سيد الحبار.



اليابان الرائعة: م�صقط راأ�ش هينو

جبل فوجيالملف 6: 

من اأجل التح�سير لهذا التقرير، فقد ت�سلق طاقم Hino Cares جبل فوجي بالفعل 
العام  من  اأغ�سط�ض  �سهر  من  والع�سرين  الرابع  اإلى  والع�سرين  الثالث  في  وذلك 
المن�سرم. حيث ناأمل باأن تحقق المعلومات الواردة هنا اال�ستفادة المرجوة في حال 

وجدت لديك فر�سًة لزيارة وت�سلق جبل فوجي بنف�سك.

ال �سك باأن العديد من قراءنا قد �سمعوا ا�سم جبل فوجي من قبل. يعد جبل 
فوجي اأعلى جبل ذي قمة واحدة في اليابان، بارتفاع قمته الذي يبلغ 3,776 
بكونه رمًزا من  العالم  وُيعرف على م�ستوى  البحر،  متًرا فوق م�ستوى �سطح 
رموز بالدنا. في يونيو من العام 2013، تم اإدراج الجبل كاأحد مواقع التراث 
الثقافية العالمية. حيث يعتبر هذا الت�سجيل اإقراًرا من المجتمع الدولي على 
الم�ساهد الطبيعية والثقافية التي يحت�سنها ال�سعب الياباني، الذين ينظرون 

اإلى الجبل على نحو تقليدي بكونه معلًما روحًيا اإلى جانب كونه منارًة فنية.

الفنانين منذ  العديد من  الرائع الذي يت�سم به جبل فوجي  األهم الجمال  اإذ 
الع�سور القديمة. حيث تعد اأوكييو-ئي اأحد اأ�سهر اللوحات التي �سورت جبل 
اإلى  ال�سابع ع�سر  اإيدو )حوالي القرن  اإ�سدارها خالل فترة  فوجي والتي تم 
التا�سع ع�سر(. قام فنانون مثل كات�سو�سيكا هوكو�ساي واأوتاغاوا هيرو�سيغى 
بر�سم الجبل كما ُيرى من اإطالالت متنوعة. ُيقال باأن لوحات اأوكييو-ئي تلك 
يمكن  ومونيه.  فان جوخ  مثل  االنطباعية  المدر�سة  فناني  على  وقًعا  لها  كان 
للمرء القول باأن جبل فوجي ي�ستحق مكانته كاأحد الحاالت التراثية الثقافية 

وذلك فقط من خالل حقيقة كونه م�سدًرا لالإلهام للقطع الفنية تلك.

والأن جبل فوجي قد ثار ب�سورة متكررة على مدى اآالف ال�سنين، فقد تم تبجيله 
كج�سم من “يوهاي”، كتعبيٍر لعبادة كامي-)اإله( والذي يتج�سد في الجبل من 
ا في  بعيد. وبعد القرن العا�سر، حينما قّل ثورانه، اأ�سبح تدريجًيا جباًل خا�سً
“توهاي،” اأو عبادة جبل ما عن طريق ت�سّلقه. هذه الممار�سة التي ي�سار اإليها 
�سنة  و200   300 حوالي  )بين  اإيدو  فترة  منت�سف  في  كو”  “فوجي  با�سم 
م�ست(، اأ�سبحت تتمتع ب�سعبية كبيرة في منطقة كانتو في المقام االأول، و�سرع 

النا�ض اإلى الجبل من اأجل الحج بالع�سرات.

اأ�سبح جبل فوجي في اأواخر القرن التا�سع ع�سر وجهًة �سياحية رائجة وذلك 
بف�سل تطور �سبكات ال�سكك الحديدية و�سبكات الطرق. وفي الع�سر الحديث، 
اأقبل عدد كبير من االأ�سخا�ض من جميع اأنحاء العالم لزيارته، وذلك من خالل 
ال�سياحي  المو�سم  اأثناء ذروة  بت�سلق الجبل كل عام  300,000 زائر يقومون 

وذلك في الفترة الواقعة بين �سهري يوليو و�سبتمبر.

ت�ضلق اأحد مواقع التراث الثقافي العالمية: 
تقرير حول ت�ضلق جبل فوحي

بالحافلة  جولة  اإلى  االن�سمام  قررنا 
والتي  فوجي  جبل  بت�سلق  للقيام 
في  �سينجوكو  محطة  من  انطلقت 
الأحد  ا�سطحابكم  جانب  اإلى  طوكيو. 
و�ستتوقف  الت�سلق،  م�سارات  مداخل 
لتاأجير  متجر  عند  الحافلة  جوالت 

لوازم الت�سلق حيث �ست�سعر باالطمئنان حتى لو حدث واأن ن�سيت اأن تحزم معك قطعة 
�سرورية من المعدات.

تقدم ال�سركات ال�سياحية المختلفة مجموعة وا�سعة من الجوالت بالحافالت ذاتها، 
والتي تكون معظمها ذات اأ�سعار معقولة، اإذ نو�سيك باالن�سمام اإلى واحدة من هذه 

الجوالت اإذا كانت تلك هي المرة االأولى لك. 

تقدر كلفة الجولة التي ان�سمننا اإليها حوالي 20,000 ين لكل �سخ�ض تت�سمن النقل 
الوجبات  اإلى  باالإ�سافة  جبلي  نزل  في  وذلك  النوم  ال�ستراحة  االإقامة  واأماكن 
ال�سركات  بين  التكاليف  تختلف  )قد  اال�ستحمام.  بمرافق  المتعلقة  والر�سوم 
ال�سياحية وبرامج الرحالت المختلفة، لذا يرجى التاأكد من ذلك �سخ�سًيا في وقت 

م�سبق.(

م�سار  اإلى  الجولة  ا�سطحبتنا  حيث  للت�سلق.  م�سارات  اأربعة  فوجي  جبل  يمتلك 
المبتدئين  الزوار على وجه الخ�سو�ض. فحتى  بين  ب�سعبية  الذي يحظى  يو�سيدا، 
النزل  من  الكثير  يقدم  فهو  الم�سار،  هذا  على  ثقة  بكل  بالت�سلق  القيام  يمكنهم 
والعديد من مراكز االإ�سعاف. و�سبب اآخر لل�سعبية التي يحظى بها هذا الم�سار اأال 

وهو منح المت�سلقين م�ساهد ل�سروق ال�سم�ض في جميع اأجزاء هذا الم�سار.

8:00 �ضباًحا: انطالق الحافلة من �ضينجوكو

10:30 �ضباًحا: الو�ضول اإلى المدخل الخا�س بم�ضار يو�ضيدا

12:30 م�ضاًء: البدء في الت�ضلق

غادرت حافلتنا محطة �سينجوكو في تمام الثامنة �سباًحا، وبعد ذلك ب�ساعتين 
طول  على  ق�سيرة  ا�ستراحة  اأجل  من  للتوقف  وقًتا  ت�سمنت  ون�سف—والتي 
الطريق—و�سلنا اإلى نهاية خط فوجي �سوبارو )2,305 متر فوق م�ستوى �سطح 
البحر( عند مدخل م�سار يو�سيدا. تتميز هذه المنطقة بوجود مطعم كبير ف�ساًل عن 
وجود مكتب بريد الذي يمكن من خالله م�ساهدة العديد من الزوار القادمين من 
مختلف اأرجاء العالم يقومون باإر�سال البطاقات البريدية التذكارية الأ�سدقائهم 
تاأجيرها  يتم  التي  الخزائن  كذلك  المنطقة  هذه  وتوفر  الوطن.  في  وعائالتهم 
ا غير  بالعمالت المعدنية، والتي تعد عوًنا كبيًرا في حال لم ترغب في حمل اأغرا�سً
�سرورية معك. تناولت مجموعتنا وجبة الغداء في هذه المنطقة، ومن ثم اتبعت 
خطى دليلنا المرافق والمخت�ض بجبل فوجي لن�سق طريقنا اإلى النزل الجبلي الذي 
يقع على ارتفاع 3,450 متر فوق م�ستوى �سطح البحر، والذي يعد وجهتنا لهذا اليوم.

كان الت�سلق تدريجًيا اإلى حد ما اإلى حوالي النقطة التي يبلغ ارتفاعها 2,390 
متر، مما يجعل �سعود هذا الق�سم ي�سيًرا نوًعا ما، في حين يتجاذب المت�سلقون 
اأطراف الحديث اأثناء ال�سعود. ولكن بمجرد و�سولنا اإلى م�سار الت�سلق العام، 
وجد الكثير منا القليل جًدا من الطاقة الدخارها في اأحاديث ق�سيرة. كانت 
الم�سارات، والتي تم تجزئتها بال�سال�سل، �سعبة الت�سلق في اأغلب اأق�سامها، 
موا�سلة  اأجل  من  بال�سخور  للتم�سك  فيها  ا�سطرننا  مناطق  هناك  وكانت 
ب�سكل  الحمام في نزل جبلي مجهًزا  اإلى  للدخول  ا�ستراحة  اأخذنا  ال�سعود. 

جيد عند النقطة التي يبلغ ارتفاعها 2,720 متر. 
اأحد ال�سور من “م�ساهد جبل فوجي ال�ستة والثالثين” التي ر�سمها كات�سو�سيكا هوكو�ساي.

 جبل فوجي، اأعلى جبل في اليابان، 
 بات الآن موقًعا من مواقع التراث 

الثقافية العالمية.

م�سار يو�سيدا

البدء



الملف 7: 
المتاجر والمطاعم قديمة 

العهد في أساكوسا

3:00 م�ضاًء: عودة الحافلة اإلى �ضينجوكو

6:30 م�ضاًء: الو�ضول اإلى النزل الجبلي

1:30 �ضباًحا: التوجه اإلى القمة

5:05 �ضباًحا: ال�ضروق

6:00 �ضباًحا: البدء في النزول

10:30 �ضباًحا: الو�ضول اإلى اأ�ضفل الم�ضار

يكمن �سبٌب ما وراء المحافظة على التقاليد وتقديرها على مر الع�سور. فيمكن 
للمرء اأن يقول باأن هذه التقاليد—التقاليد ذات الطابع الفني والحرفي والمتعلقة 
بالطهي— ال تزال مطلًبا حتى يومنا هذا نظًرا للجهود الدوؤوبة والثابتة على وجه 
الخ�سو�ض والتي تم بذلها من اأجل �سمان ا�ستمرار منحها البهجة للذين يعملون 
على تقديمها. عند قيام اأحد ما بدرا�سة التاريخ المرتبط بتلك التقاليد، �سيدرك 
�سريًعا باأن “التقاليد” ما هي اإاّل تاريخ مت�سل باالبتكارات المتجددة. وعلى غرار 
ذلك، فقد التزمت هينو بتنفيذ االبتكارات على �سعيد متوا�سل من اأجل الوفاء 
بفل�سفة “العميل اأواًل”، والتي قامت بتبنيها ب�سفتها �سانعة للمركبات التجارية 
منذ بدء تاأ�سي�سها. في الملف 7، نود تعريف قرائنا ببع�ض المتاجر والمطاعم في 
اأ�ساكو�سا—والتي تعد وجهة �سياحية رائجة وموطن العديد من المتاجر والمطاعم 
قديمة العهد—من منظور “التقاليد ذات المذاق اللذيذ” والذي عمد مالكوها 

اإلى نقلها عبر العديد من االأجيال.

ال تعد اأ�ساكو�سا وجهة رائجًة ب�سبب زوارها القادمين من مختلف اأرجاء اليابان 
اإلى االأعداد المتزايدة من الزوار االأجانب. اإذا  ا  اأي�سً فح�سب، ولكن يعود ذلك 
اأ�ساكو�سا �سمن مخطط  اإدراج  اليابان، احر�ض على  �سنحت لك فر�سة لزيارة 
رحلتك، مع االأخذ بعين االعتبار خو�ض تجربًة في المتاجر والمطاعم االأخرى 
قديمة العهد باالإ�سافة اإلى ما تم تقديمه هنا. لدينا اعتقاد را�سخ باأنك �ستكت�سف 

اأطعمة ذات مذاق رائع فقد تم تطويرها عبر التقاليد الُمبتكرة.

كوماكاتا دوزيو

كان  وجهتنا،  في  الواقع  الجبلي  النزل  اإلى  به  و�سلنا  الذي  الوقت  في 
بداأنا  اأن  منذ  كاملة  �ساعات  م�ساًء—�ست   6:30 بالفعل  بلغ  الوقت 

بالت�سلق. وكان ذلك المكان الذي ق�سينا به تلك الليلة. 
يتوفر هذا النزل الجبلي، والذي يقع على نقطة ارتفاعها 3,450 متر، 
دورات مياه نظيفة وكان مريًحا بدرجة اأكبر مما كنا نتوقع. قام الموظفون 
بتوزيع وجبات معلبة علينا للع�ساء، توجهنا جميًعا لالأ�سّرة مبكًرا لنتمكن 
من الح�سول على ق�سط كاف من الراحة التي �ستعيننا على الت�سلق �سباح 

اليوم التالي وم�ساهدة �سروق ال�سم�ض في القمة. 

ا�ستيقظنا في ال�ساعة 1:30 �سباًحا، وبعد تناولنا لفطور ب�سيط، غادرنا 
جميعنا  ارتدى  حيث  �سباًحا.   2:30 في  القمة  اإلى  متوجهين  النزل 
الم�سار  على  طريقنا  اإيجاد  من  لنتمكن  الراأ�ض  على  مثبتة  م�سابيح 
الجبلي الغارق في الظالم. من خالل النظر لالأ�سفل حيث كنا من قبل، 
منا.  اأدنى  يقع  الذي  الم�سار  على  الم�سابيح  من  نهر  م�ساهدة  يمكننا 
ولكن ل�سوء الحظ، كان ال بد من اإلغاء ت�سلقنا للقمة ب�سبب االأحوال الجوية 
داخل  ال�سم�ض  �سروق  مجموعتنا  انتظرت  ذلك،  عن  ا  وعو�سً ال�سيئة. 

النزل الجبلي الذي يقع على م�سافة قريبة من القمة.

في ال�ساعة 5:05 �سباًحا، كان با�ستطاعتنا روؤية اأ�سعة ال�سم�ض ت�سق طريقها عبر 
ال�سحب الكثيفة. حيث كان لمنظر ال�سروق الخالب ما يكفي الإزالة التعب الذي كنا 

ن�سعر به.

لبدء  الوقت  حان  وجهتنا،  اإلى  و�سلنا  حتى  الوقت  من  للكثير  ق�سائنا  بعد 
كان  والذي  الوحيد  المنحدر  الم�سار  على  بال�سير  قمنا  النزول.  في  رحلتنا 
يختلف عن الم�سار الذي كنا قد اتخذناه في ال�سعود، وعلى ارتفاع 3,400 
متر تقريًبا انف�سل الدليل الخا�ض بنا عن مجموعتنا، وهي النقطة التي قمنا 

بالنزول عندها باأنف�سنا. 

هذه  من  باأنف�سهم  النزول  في  �سعوبة  وجدوا  الذين  االأ�سخا�ض  لدى  كان 
من  غيرها  اأو  ال�ساقين  في  باالألم  ال�سعور  اإلى  االأمر  يعود  النقطة—ربما 
“تاك�سي” نزواًل  اأح�سنة المتطائها  ا�ستئجار  المماثلة—فر�سة  الم�سكالت 
اإلى اأ�سفل الم�سار.  و�سل طاقمنا اإلى االأ�سفل عند ال�ساعة 10:30 �سباًحا. 
بما اأن جولتنا ا�ستملت على وقت لال�ستحمام في الينابيع الحارة، فقد اتجهت 
حافلتنا اإلى الينابيع الحارة في اإي�ساوا، حيث قمنا باإراحة ع�سالتنا المجهدة 
داخل مياه الحمام الحار. وبعد تناول الغداء، ركبنا الحافلة من اأجل رحلة 

العودة اإلى محطة �سينجوكو، حيث اختتمت جولتنا حوالي ال�ساعة 3 م�ساًء.

اإلى  ا�ستناًدا  ال�سخ�سية  المالحظات  ببع�ض  هذا  تقريرنا  اختتام  نود 
تجربتنا في ت�سلق جبل فوجي. حيث ناأمل اأن تحقق من خاللها اال�ستفادة 

اإذا اأتيحت لك فر�سة ت�سلق الجبل بنف�سك.

   التجربة الم�صتقاة من جولة ت�صلق جبل فوجي
اإن ت�سلق جبل فوجي، والذي يعد اأطول جبل في اليابان، �سيمنحك حتًما 
اإح�سا�ًسا عظيًما مما اأنجزته و�سعوًرا من االإجالل. اإن م�ساهدة بحًرا من 
ال�سحب في ال�سماء يبعث على �سعور يت�سم بال�سحر والتجربة اال�ستثنائية.

  يعد الفرق بين درجة الحرارة في القمة والقاعدة كبيًرا للغاية حيث ي�سل 
ذات  العملية  المالب�ض  ارتداء  وبالتالي  مئوية،  درجة   30 اإلى  الفرق 

الطبقات اأمًرا ال بد منه.
   بالرغم من اأن الم�سروبات والوجبات الخفيفة متاحة في النزل الجبلي، اإاّل 
اأن اأ�سعارها تعد مرتفعة نوًعا ما، لذا يرجى التاأكد من �سراء زجاجتين 
بال�ستيكيتين من الم�سروبات )مجموعهما حوالي لتر واحد( قبل البدء 

في رحلة الت�سلق.
    �ستحتاج اإلى كثير من الفّكة عند ا�ستخدام دورات المياه، لذا تاأكد من 

امتالكك لحوالي 2,000 ين من الفكة.
     اإن وجبات الطعام المدرجة في معظم الجوالت ال�سياحية محددة م�سبًقا. 
اإذا كان لديك اأية قيود حول االأطعمة، يرجى ا�ست�سارة منظم الرحلة م�سبًقا.
   الطق�ض الجبلي يتبدل ب�سورة �سريعة، لذا يعد وجود المعدات الخا�سة 

بالمطر والمالب�ض الدافئة اأمًرا الغنًى عنه.
   يرجى االأخذ في الح�سبان ازدياد فر�ض االإ�سابة بدوار المرتفعات كلما 
�سعدت لالأعلى. كان لدى النزل الجبلي الذي ام�سينا به الليلة خدمات 
التزويد باالأك�سجين )مقابل ر�سوم(، لذا ال تتردد في ا�ستخدامها عند 

عدم �سعورك بحالة جيدة.
   ي�سكل الطريق اإلى االأعلى بال ريب تحدًيا، ولكن ال يجدر بك وباأي حال من 

االأحوال اال�ستهانة بطريق النزول.



كانميدوكورو نيشيياما
)قاعة الحلويات اليابانية(

نينغيو-ياكي كيمورايا 
 )وجبة خفيفة من الكعك 

المحشو بمعجون الفاصوليا(

تاأ�س�ض في العام 1852، حيث يحتفل كانميدوكورو بالذكرى ال�سنوية 164 هذا العام. 
“اآن”  على  اإنتاجها  في  ترتكز  التي  الحلويات  االأول  المقام  في  الطعام  قائمة  تقدم 
كريم  مات�سا  و“�سيراتاما  اأنميت�سو”  “ني�سيياما  مثل  الحلوة(  الفا�سوليا  )معجون 
زينزاي” و“اأ�ساكو�سا كومات�سي”. تعد “اآن” والتي يتم تقديمها في ني�سيياما ذات �سهرة 
ويعود جوهر مذاقها  الحلو.  تمّيز مذاقها  التي  واللين  النعومة  بف�سل  وا�سعة وذلك 
الفاخر اإلى الطريقة التقليدية التي يتم تح�سيرها فيها والمتوارثة عبر االأجيال. من 
البديهي القول اأن م�سدر فا�سوليا اآزوكي والتي تدخل في تكوين “اآن” يعد عن�سًرا 
عند  تتفاجئ  فقد  ذلك،  على  انتقائها. عالوًة  عملية  اإلى  االأمر  يرجع  عندما  هاًما 
معرفتك باأن االآزوكي يتم فرزها يدوًيا واحدًة تلو االأخرى ل�سمان اختيار االأف�سل منها 
من  العديد  وبوجود  هذه،  اليدوية  الفرز  طريقة  باأن  الكثيرون  يعتقد  قد  فقط. 
التح�سينات التي اأجريت على اأجهزة الفرز الميكانيكية، قد اأ�سحت �سيًئا من الما�سي، 
ولكن قام تاكاوؤ ني�سيياما والذي يعد المالك من الجيل ال�ساد�ض بتذكيرنا قائاًل “ن�سعى 
اإلى �سنع منتجات تتحلى باأق�سى قدر ممكن من المذاق االأف�سل، ويعد الفرز اليدوي 
جزًءا ال يتجزء من ذلك.” فبعد انتهاء عملية الفرز، تمر فا�سوليا اآزوكي عبر العديد 
من العمليات، اإذ يتم طبخها لما يقارب من ثماني �ساعات ومن ثم ُتبّرد ويعاد طبخها 
من جديد اإلى اأن تكتمل ب�سورة نهائية اإلى “اآن” والتي ي�ستهر بها ني�سيياما. يكمن 
العالقة  164 عام في  للزبائن الأكثر من  المف�سل  المنتج  “اآن”  ال�سبب وراء اعتبار 
الدوام، عبر عملية  التي تنطوي وراء كون ت�سنيعها يتم بعناية فائقة على  الكبيرة 
اأخذت حيًزا اعتبارًيا من حجم و�ساعات العمل ب�سكل ال يقبل الم�ساومة. واأجاب تاكاوؤ 
ني�سيياما بقوله “يعد اأمًرا م�سّلًما به القول باأن كل مالك جاء قبلي قد قام باإدخال 
اإلى  باالإ�سافة  بنا،  الخا�سة  التح�سير  طريقة  على  ال�سنوات  مدار  على  تح�سينات 
اأقوم  ما  دائًما  تقديمها.  يتم  التي  االأطباق  العديد من  اأجريت على  التي  التغييرات 
ما  على  وبناًء  اأف�سل.  بمذاق  تت�سم  اأطباق  تقديم  من  اأتمكن  مهاراتي حتى  ب�سقل 
ذكرته، فاأنا ملتزم بالتم�سك بروح ‘تقديم االأف�سل حينما يتعلق االأمر بال�سيافة وذلك 
عبر اختيار اأف�سل المنتجات لزبائننا’، وهي روح يتم تناقلها عبر االأجيال بدًءا من 

موؤ�س�ض متجرنا.”

تعد اأ�ساكو�سا موطن لعديد من المتاجر والمطاعم قديمة 
اإيجاد  ويمكن  الُمبتكرة،  بالتقاليد  تحتفظ  والتي  العهد 
العديد منها عبر �سارع ناكامي�سي دوري الموؤدي اإلى معبد 
�سين�سوجي. يت�سف كيمورايا بكونه اأحد اأ�سهر المتاجر التي 

تقوم باإعداد نينغيو-ياكي.

تاأ�س�ض في العام 1872، حيث يعد اأقدم متجر نينغيو-ياكي 
للنينغيو- التقليدي  المذاق  اإلى  فباالإ�سافة  اأ�ساكو�سا.  في 

ا  اأي�سً المتميزة  االأربعة  االأ�سكال  تعد  بهم،  الخا�ض  ياكي 
للكعك الخا�ض بهم والتي ا�سُتمدت من المعالم التي ت�ستهر 
الرعد  واإله  طوابق  الخم�ض  ذي  اأ�ساكو�سا—المعبد  بها 
ا�ستمر  التي  البارزة  التقاليد  والحمامة—من  والفانو�ض 

المتجر في الحفاظ عليها على مدار ال�سنين.

يعد كوماكاتا دوزيو مطعًما يخت�ض بتقديم دوجو نابي )طبق �ساخن من �سمك اللوت�ض( 
والذي قام بخدمة الزبائن الأكثر من قرنين من الزمن. هنا، يمكن للزبائن التمتع بطبٍق 

تقليدي مح�سر بالطريقة ذاتها المتبعة منذ تاأ�سي�ض المطعم في العام 1801. 

يتم �سكب ال�ساكي على �سمك الدوجو ذي الجودة العالية والذي تم اختياره بعناية حتى 
تت�سبع به، وبعد ذلك يتم طهيها في ح�ساء المي�سو الُمعّد من المي�سو الحلو. وبعد ذلك 
ُتنقل اأ�سماك الدوجو اإلى قدر حديدي �سحل وُتطهى في مرٍق ذي مذاق مّر، وفي النهاية 
يتم تناولها اال�ستمتاع بتناولها مع كمية وافرة من الكراث. تم تطوير اأ�سلوب الطهي هذا 
باعتباره طريقة لتحييد مذاق ال�سمك الذي يخت�ض به �سمك الدوجو حيث يمكن تناولها 

ب�سكل كامل من اأجل اال�ستمتاع كلًيا بمذاقها الرائع. 

يمثل المي�سو الم�ستخدم في هذا الطبق خليًطا يتكون في معظمه من االإيدو اآما مي�سو 
)المي�سو الحلو(، والذي يتوافق تماًما مع �سمك الدوجو، اإلى جانب هوندا مي�سو الذي 
تمتاز به كيوتو من اأجل اإعداد مرق المي�سو المميز. يتم اختيار �سل�سة ال�سويا والميرين 
حارة(  توابل  �سبعة  من  )خليط  ال�سيت�سيمي  وي�ستخدم  بعناية،  منتقاة  م�سادر  من 

للتزيين حيث تم خلطها ب�سكل خا�ض ال�ستحداث مذاق حار-متو�سط. 

تعد اأ�ساليب االإعداد، اإلى جانب التوابل الم�ستخدمة، نتاج عمليات التح�سين الم�ستمرة 
التي تم اإجراوؤها على مدى اأجيال متعددة من اأجل تقديم �سمك الدوجو ذي المذاق 
الرائع، على نحو يمكن اعتباره على اأنها منتجات اأُعدت من خالل االبتكارات الفريدة 
الخا�سة في كوماكاتا. حتى اأن تن�سيق المكونات الخا�سة بالطبق يعد اأمًرا جمالًيا يبعث 
على الر�سا وي�ساعد على فتح ال�سهية: اإذ يتم ترتيب اأ�سماك الدوجو في القدر بحيث 
تكون جميع روؤو�ض االأ�سماك موجهة في اتجاه واحد، بحيث يبدو االأمر وكاأنها ت�سبح 

داخل جدول من الماء. 

وهنالك �سيٌء اآخر الفت لالنتباه في كوماكاتا دوزيو هو اأنه، ومن خالل تناول طبق الدوجو 
نابي في هذا المطعم الريفي، فاإنه ال يزال يحتفظ بالكثير من �سحره منذ وقت تاأ�سي�سه 

في حقبة اإيدو، اإذ يمكنك خو�ض تجربة ال�سفر عبر االأزمنة و�سواًل للقرن التا�سع ع�سر.

كوماكاتا دوزيو
)أطباق سمك اللوتش(

تاأ�س�ض في العام 1887، ولطالما ا�ستهر دايكوكويا في اأ�ساكو�سا بف�سل “التيندون” 
)وعاء االأرز والتمبورا(. تحتوي قائمة الطعام الخا�سة بالمطعم على التيندون مع 
ت�سكيلة من اأطباق ذات المكّون الواحد المت�سمنة في التيندون، والذي ي�ستهر بها 
على وجه الخ�سو�ض والمتمثلة في “روبيان التيندون”. يتم و�سع اأربع قطع كبيرة من 
الروبيان على وعاء االأرز—بحيث تعمل قطعة واحدة من الروبيان كمرتكٍز يو�سع 
عليه قطع الروبيان الثالث االأخرى—و�سيتفاجئ الزبائن الذين يقومون بتجربتها 
للمرة االأولى وب�سكل موؤكد من وفرة روبيان التمبورا التي تغطي االأرز ب�سورة �سبه 
كاملة. يعد التيندون طبق اأرز رائج ُيقدم في مختلف اأنحاء اليابان، ويتم اإعداده 
ب�سورة اأ�سا�سية من خالل و�سع التمبورا الطازجة والمقلية جيًدا على وعاء االأرز مع 
في  تقديمه  يتم  الذي  التيندون  يتميز  ال�سل�سة.  من  ووافرة  �سخية  طبقة  و�سع 
دايكوكويا بكون التمبورا يتم قليها ب�سكل جيد لت�سبح ذات لون ذهبي مائل للبني 
وذلك با�ستخدام زيت ال�سم�سم فقط قبل غمرها بالكامل في �سل�سلة حارة قلياًل 
والتي تعد �سًرا من اأ�سرار المهنة ومن ثم يتم و�سعها اأعلى االأرز. تتميز التمبورا، 
والتي ت�سربت نكهة ال�سل�سة، بقوام ناعم وكثيف، مما يجعل الطبق وب�سكل موؤكد 
يقلب جميع المفاهيم التي قد يعرفها اأحدهم حول التيندون. والأن التمبورا التي 
اإ�سفاء ر�سة من  ا عن  ي�ستهر بها دايكوكويا يتم فعلًيا غمرها في ال�سل�سة عو�سً
ال�سل�سة عليها فيما بعد، مروًرا بالتح�سيرات الخا�سة لت�سل اإلى الخليط، وهذا ما 
الو�سفة  كون  من  الرغم  على  دايكوكويا.  في  الخا�سة  الفريدة  االبتكارات  يميز 
التمبورا  قوام  اأن  اإاّل  المهنة،  اأ�سرار  �سًرا من  الحظ  ل�سوء  تعد  بالخليط  الخا�سة 
ومذاقه �سيجبرانك على العودة لتجربة المزيد، وال �سك في اأن هذا يعد اأحد االأ�سباب 
الرئي�سية التي ا�ستمر دايكوكويا من خاللها في خدمة الزبائن على مر اأربعة اأجيال.

تيمبورا دايكوكويا
)أطباق التمبورا(

سينبيي كينييا
)مقرمشات مصنوعة من األرز(

فاحر�ض  دوري  ناكامي�سي  �سارع  في  تتجول  كنت  اإذا 
ا على زيارة كينييا. حيث يقدم هذا المتجر ما يطلق  اأي�سً
عليه “اآغي-اأوكاكي” )مقرم�سات مقلية جيًدا م�سنوعة 
م�سوية  )مقرم�سات  �سينبيي  و�سوميبياكي  االأرز(  من 
على الفحم م�سنوعة من االأرز( اإلى جانب كاميناري 
�سنع  يتم  االأرز(.  من  م�سنوعة  )مقرم�سات  اأوكو�سي 
الأرز  الجيد  القلي  بوا�سطة  بهم  الخا�ض  اآغي-اأوكاكي 
الموت�سي القادم من الجزء ال�سمالي ال�سرقي من اليابان 
في زيت فاخر يحتوي على زيت الع�سفر حتى ت�سبح 
جافة وه�سة. ويتم �سنع �سينبيي الم�سوي على الفحم من 
ياأتي من  والذي  الجديد الأرز كو�سيهيكاري  المح�سول 
يونوما ومناطق اأخرى ت�ستهر باالأرز الفاخر، ومن ثم يتم 

�سّيها يدوًيا بعناية واحدًة تلو االأخرى على فحم بينت�سو.
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وكما برهنت م�صابقة الت�صوير الفوتوغرافي الأولى على رواجها 
ال�صور  اإر�صال  اإلى  القراء  دعوة  نود  لذا  قراءنا،  من  العديد  بين 

الفوتوغرافية من اأجل م�صابقتنا الثانية!
�صيبقى المو�صوع كما هو: “طريقي المف�ضل الثانية.”

يرجى اإر�صال �ضورك الفوتوغرافية اإلى جانب ملحوظة 
تبين ال�ضبب وراء اإعجابك بهذا الطريق على وجه 

التحديد، وق�ضًة حول عالقتك ب�ضاحنات هينو. 
عند القيام بذلك، يرجى التاأكد من ت�صجيل  :

- اأ�صمائكم 
- ا�صم ال�صركة

- العنوان
- ورقم الهاتف  

- البريد الإلكتروني

الموعد النهائي للم�ضابقة: 31 مايو 2016

 يرجى اإر�صال �صوركم الفوتوغرافية الم�صاركة اإلى  
marketing@hino.co.jp

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

يرجى  البريد،  عبر  م�صاركتك  بتقديم  ترغب  كنت  اإذا   
اإر�صال �صورك 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
�ضيح�ضل الفائزون على 

هدية كتعبير على 
امتناننا.
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الم�ضابقة الثانية للت�ضوير الفوتوغرافي تحت عنوان “طريقي المف�ضل” �ضتبداأ قريًبا!

لنفتر�ض باأنك تقود �ساحنتك على طريق ذي م�سربين، وهنالك 
تدفق م�ستمر وغير منقطع لحركة المرور المقبلة. على الجهة 
الي�سرى من الطريق، ترى دراجة نارية ت�سير في نف�ض االتجاه 
الذي ت�سير فيه. وفي اأمام الدراجة النارية، هنالك �سخ�ض من 
الجانب  على  ا  اأي�سً وترى  مهل،  على  بال�سير  يقوم  الم�ساة 
اأمامك وعلى  يتواجد  �سيارة تخرج من تقاطع مخفي  االأمامي 
التي  المحتملة  االأخطار  بع�ض  هي  منك.فما  الي�سرى  الجهة 

تعتقد بوجودها في مثل هذه الحالة؟ 

التقاطع.  من  تخرج  ل�سيارة  روؤيتها  ب�سبب  وذلك  ال�سير  عن  الم�ساة  اإحدى  توقفت 
ولتجاوز الم�ساة، انحرف راكب الدراجة النارية خلفها باتجاه منت�سف الطريق دون 

التحقق بالنظر اإلى ما خلفه.

على  المحتملة  المخاطر  نناق�ش  اأن  نود  العدد،  هذا  في 
الطريق الذي ل يوجد به اأر�صفة اأو مم�صًى فرعي.

اأ�ضاليب القيادة الآمنة

في حال انحراف الدراجة النارية ب�سكل مفاجئ خارج حافة الطرق باتجاه 
المنت�سف، فكل ما يمكنك عمله لتجنبه هو اإدارة عجلة القيادة ب�سرعة، في هذه 
الحالة قد تتعر�ض للخطر من اإدارة عجلة القيادة ب�سكل زائد وبالتالي انحرافك 

باتجاه الم�سرب الخا�ض بحركة ال�سير المقبلة. في حال حدوث ذلك، فاإن احتمالية 
الت�سادم المبا�سر قد ت�سبح واقعية. 

اإن المراوغة با�ستخدام المناورات المفاجئة والمفرطة لعجلة القيادة قد تت�سبب 
بعدم اتزان مركبتك، وفي اأ�سواأ الحاالت فقدان ال�سيطرة. �سع في الح�سبان دائًما اأن 

تقوم بقيادة مركبتك ب�سرعة اآمنة حتى تتمكن من تقليل المخاطر دون القيام 
بمناورات على عجلة القيادة اأو القيام بعمليات الكبح ب�سورة مفاجئة. في الحالة 
المذكورة اأعاله، يتوجب عليك اأواًل توقع ظهور الدراجة النارية اأمامك واأن تقوم 

بخف�ض �سرعتك وفًقا لذلك. عندها �ستتمكن من التجاوب ب�سورة تت�سم بالتروي.

تظهر الر�سوم التو�سيحية بيئة مرورية يتم فيها قيادة المركبات على الجهة الي�سرى من الطريق.

اأ�ضاليب القيادة للحد من المخاطر
عندما تقوم بالقيادة، تاأكد دائًما باأنك �ضتواجه العديد من 

المخاطر المحتملة على الطريق.

�جتاز �لفريق خط �لنهاية للمرة �لخام�ضة و�لع�ضرين في ر�لي د�كار! بالإ�ضافة �إلى 
�لتقارير �لخا�ضة بر�لي د�كار 2016 �لو�ردة في هذ� �لعدد، فاإننا �ضنقوم بت�ضليط �ل�ضوء 

ا على �ليابان �لر�ئعة �ضمن عمود مو�ّضع. �أي�ضً

الر�سم التو�سيحي: ال�سيد كيه. �سونغرا )على اليمين( من �سركة اأ�ض كيه تي اأ�ض اإنتربرايز في ماليزيا، مع ابنه ال�سيد جيغا )على الي�سار(
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