دعنا نعرف ر�أيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان .HINO Cares
ن�شكرك على تخ�صي�ص جزء من وقتك لقراءة � .HINO Caresإن فريق التحرير ملتزم
بتزويد القراء بمعلومات �أف�ضل و�أكثر نف ًعا با�ستمرار .ولتحقيق هذه الغاية ،نود �أن ن�سمع
ما تريد �أن تقوله لنا.

ُيرجى ن�سخ هذه ال�صفحة وكتابة �إجاباتك عليها .ثم يمكنك �سيتم اختيار ع�شرة من الأ�شخا�ص
ا�ستخدام �أ�سلوب الم�سح ال�ضوئي (�)scanأو الت�صوير
الذين �أر�سلوا �إجاباتهم بطريقة
الفوتوغرافي لت�صوير �إجاباتك و�إر�سالها �إلينا بالإيميل
ال�سحب الع�شوائي لت�سليم كل منهم
�أو بالفاك�س با�ستخدام معلومات االت�صال المب ّينة �أدناه.
مق�ص �أظافر من �صنع �شركة
ّ
عنوان الإيميل:
 Kai Corporationالتي تم
marketing@hino.co.jp
الحديث عنها في هذا العدد.

�صورة لع ّينة من
مق�صات الأظافر

رقم الفاك�س+81-42-586-4172 :
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العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

* يُرجى مالحظة �أنه ال يمكن للفائزين اختيار البنود.

ا�سم �شركتك
ا�سمك ولقبك
عنوانك
ُيرجى الم�شاركة بر�أيك في المقاالت الواردة في العدد  29من Hino Cares

المقال

ر�أيك

جيد جدًا �أو م�شوّق جدًا جيد �أو م�ش ّوق

ُيرجى و�ضع عالمة

واحدة لكل مقال.

�سيء
ال جيد وال ّ

�سيء �أو غري م�ش ّوق
ّ

تقنية هينو
�أ�ساليب القيادة الآمنة
تاريخ هينو
(مق�صات الأظافر)
اليابان الرائعة ّ
بخ�صو�ص الإجابات المر�سلة عن طريق الإيميلُ ،يرجى
التحقق من �أن ال�صورة الفوتوغرافية �أو الإجابات
الم�ص ّورة بالم�سح ال�ضوئي مقروءة بو�ضوح قبل �إر�سالها.

يُرجى مالحظة �أن �آخر موعد لتقديم الإجابات هو  30نوفمبر .2016
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محتويات جديدة :تاريخ هينو
في هذا العدد ،نبد�أ �سل�سلة جديدة من المقاالت حول تاريخ �شركة هينو موتورز .وفي الجزء الأول،
ن�ستك�شف �صفات هينو الوراثية الكامنة وراء �شعار هينو وما يرمز �إليه.

تقنية

هينو

�سعي ال ينتهي لتطوير تقنيات
أ�كثر أ�ما ًنا
تاكاهيرو �أووتاكيه
رئي�س المهند�سين � /شعبة تخطيط الحافالت/المنتجات

مع تط ّور المجتمعات ونمو الدول ،تزداد حاجة النا�س للتنقّل ونقل ال�سلع .وفي و�ضع
كهذا ،تزداد �أهمية الدور الذي ت�ؤ ّديه الحافالت وال�شاحنات ،وما توفير و�سائل النقل
�إال ع�صب الحياة بالن�سبة لالقت�صاد .وقد �أخذت هينو على عاتقها مهمة “جعل
العالم مكانًا �أف�ضل للعي�ش فيه عن طريق م�ساعدة النا�س وال�سلع على الو�صول �إلى
وجهتهم المق�صودة” .ولتحقيق هذه الغاية ،نعمل جاهدين لتطوير منتجات �أعلى
جودة ب�شكل متزايد� .إن هينو تفخر ب�صنع مركبات تق ّدم الدعم لحياة النا�س وتعمل
جاهدة با�ستمرار لتطوير منتجات �أف�ضل من �أي وقت م�ضى.
�صنعت هينو �سل�سلة حافالت الرحالت “ ”S’elegaلتلبية احتياجات قطاع ال�سياحة
وال�سفريات في اليابان .وحتى بعد التغيير ال�شامل للطراز عام  ،2005ا�ستم ّر تطوير
حافالت  S’elegaمن خالل االبتكارات والتح�سينات المتكررة“.عوامل مختلفة ،من
بينها الزيادة في عدد زوار اليابان من الدول الأخرى� ،أ ّدت �إلى قفزة كبيرة في
الطلب على حافالت  S’elegaتفوق قدرات الإنتاج الحالية” .هذا ما قاله تاكاهيرو

�أووتاكيه ،رئي�س المهند�سين الم�س�ؤول عن تطوير الحافالت في �شعبة تخطيط
المنتجات .جدير بالذكر �أن ال�سيد �أووتاكيه ،الذي يعمل لدى �شركة هينو منذ 35
عاما ،ك ّر�س حياته المهنية لت�صميم وتطوير الحافالت.
ً
ويو�ضح ال�سيد �أووتاكيه �أ�سباب الدعم الكبير الذي قوبلت به حافالت .S’elega
“هناك عدد من الأ�سباب للإقبال على تلك الحافلة� .أحد تلك الأ�سباب هو عدم وجود
فرق في م�ستوى الأر�ضية الواقعة تحت المقاعد والممر الو�سطي وهذا ي�س ّهل جلو�س
الركاب في مقاعدهم .ال�سبب الثاني هو في اعتقادنا الح ّيز الفاخر المتاح للركاب
والذي يتم ّيز ب�أ�ضواء  LEDجن ًبا �إلى جنب مع �شكل ال�سقف المم ّوج .ي�ضاف �إلى ذلك
�أنه تم تو�سيع حجيرة الأمتعة عن طريق اعتماد نظام تكييف هواء جديد بدون
المح ّرك الفرعي الخا�ص بمك ّيف الهواء والذي كان موجو ًدا �ضمن حجيرة الأمتعة في
الموديالت ال�سابقة ،وهو ما يمكن �أن ُيع ّد �سب ًبا �آخر للإقبال على حافلة .”S’elega
�أحد التح ّديات الرئي�سية في تطوير الحافالت هو جعل المركبة
مريحة �إلى �أق�صى حد ممكن .وكان ل�سعي هينو الذي ال ينتهي
لتعزيز الراحة في �سل�سلة حافالت � S’elegaأثره في ك�سب
الت�أييد من العمالء المخل�صين وهو ما ُيف َِّ�سر ال�شعبية الرا�سخة
ل�سل�سلة  .S’elegaلكن ال�سيد �أووتاكيه يو�ضح �أنه ،و�إن كانت
الراحة �إحدى ال�سمات الرئي�سية ،ف�إن �سل�سلة  S’elegaبالطبع
ت�ضع الأمان في المقام الأول.
وهو يقول “�أنا �أفهم الحافلة على �أنها مركبة تحمل على متنها
عد ًدا كبي ًرا من الأرواح الب�شرية .ونحن ن�سعى لتطوير تقنيات
لجعل ال�سفر م�أمونًا بدرجة �أكبر”.
تم تعزيز مزايا الأمان في �سل�سلة  S’elegaبانتظام من خالل
التغييرات الب�سيطة التي �أُجر َيت عليها .فعلى �سبيل المثال،
يو�ضح ال�سيد �أووتاكيه �أن  S’elegaكانت �أول مركبة للأغرا�ض
التجارية في اليابان تُج َّهز بنظام �أمان ما قبل الت�صادم
( .)1*( )PCSوهو نظام م�ص ّمم لإ�صدار تنبيه م�سموع
وا�ستخدام قوة كبح الفرامل عندما ير�صد النظام �أن وقوع
ت�صادم هو �أمر و�شيك وذلك للتقليل من فداحة ال�ضرر الناجم
أ�ضيف �إلى
عن الت�صادم .واعتبا ًرا من موديل عام َ � ،2012
نظام �أمان ما قبل الت�صادم  PCSنظام تح ّكم بعد الت�صادم
م�ص ّمم للم�ساعدة على تقليل ال�ضرر في حالة الت�صادم عن
طريق ا�ستخدام قوة كبح الفرامل ب�شكل م�ستمر �إلى �أن تتوقف
تماما .وفي تح�سين �آخر �أ�صبح موديل عام
المركبة عن الحركة ً
 2014ي�أتي مج ّهزً ا بخ�صائ�ص جديدة ُ�ص ِّم َمت للم�ساهمة في
تفادي الت�صادمات بمجملها.

�أر�ضية منب�سطة

وفي هذه التقنية ،عندما ير�صد النظام المج ّهز في الحافلة وجود مركبة ت�سير �أمام
الحافلة ب�سرعة �أدنى ،وعندما ير�صد احتمال وقوع ت�صادم و�شيك ،فهو م�ص ّمم لإ�صدار
تنبيه م�سموع لتنبيه ال�سائق ويقوم با�ستخدام قوة كبح الفرامل قلي ًال .و�إذا ا�ستمرت الحافلة
في االقتراب من المركبة التي �أمامه ف�إن النظام م�ص ّمم ال�ستخدام قوة كبح الفرامل في
أي�ضا في موديل عام  2014اعتماد اثنتين
الحافلة تلقائ ًيا بقوة �أكبر�.إ�ضافة �إلى ذلك ،تم � ً
خ�ص�صناها لتعزيز الأمان بدرجة �أكبر� .إحداهما هي “نظام
من المزايا التي كنا قد ّ
مراقبة ال�سائق” الم�ص ّمم لمراقبة وجه وعينَي ال�سائق وتحذيره عند ر�صد تراجع في
االنتباه لحركة المرور �أمام الحافلة .والأخرى هي “نظام تحذير مغادرة حارة ال�سير” الذي
ي�ستخدم كاميرات لمراقبة مو�ضع الحافلة بالن�سبة لحارة ال�سير وهو م�ص ّمم لت�شغيل من ّبه
وم�ؤ�شر لتنبيه ال�سائق عندما ير�صد النظام �أن الحافلة تتح ّرك خارجة من حارة ال�سير.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن هذا النظام م�ص ّمم بهدف عدم �إ�شعار الركاب بالخوف وذلك من
خالل ا�ستخدام نظام تحذير اتجاهات ي�سمعه ال�سائق ب�سهولة ولكن ال ي�سمعه الركاب.
وخ�صائ�ص الأمان هذه ،جن ًبا �إلى جنب مع الخ�صائ�ص التي تهدف لتحقيق راحة الركاب
وكفاءة الأداء فيما يخ�ص البيئة وا�ستهالك الوقود ،هي مج ّرد �أمثلة قليلة من بين العوامل
الكثيرة التي تُبرِ ز كيفية ا�ستمرار حافالت  S’elegaفي التط ّور بهدف بلوغ مركز ال�صدارة
في هذا القطاع“ )1*( .نظام �أمان ما قبل الت�صادم ”)PCS( Pre-Crash Safety Systm
هو عالمة تجارية ل�شركة .Toyota Motor Corporation
في ختام مقابلتنا� ،ش ّدد ال�سيد �أووتاكيه على �أن المعايير القانونية اليابانية للأمان والأداء
البيئي تزداد �صرامة ب�شكل م�ستمر ،لذا ف�إن �أهدافنا لتطوير المركبات �أ�صبحت ترتفع
ب�شكل متزايد“.نحن في هينو نهدف لتطوير مركبات تتم ّيز ب�أداء يفوق متطلبات اللوائح
القانونية الحالية� .إننا ن�سعى جاهدين لتطوير المنتجات من خالل التن ّب�ؤ بالمعايير
الم�ستقبلية بهدف جعل منتجاتنا تفوق م�ستويات الأداء المطلوبة� .إن الكثير من التقنيات
المدمجة في حافالت  S’elegaتُع ّد من الأمثلة الجيدة على �سيا�سات التطوير هذه”.

نظام مراقبة ال�سائق

نظام مراقبة ال�سائق

تحذير مغادرة حارة ال�سير

�شكل تو�ضيحي لكيفية عمل نظام �أمان ما قبل الت�صادم PCS
تجنُّب الت�صادم

�أثناء �سير المركبة التي في الأمام

يتم ا�ستخدام
قوة كبح
الفرامل ب�ش ّدة
تقليل الأ�ضرار

ُمف َّعل ب�شكل تام

ُي ِ
�صدر نظام
 PCSتحذي ًرا
ويتم تفعيل من ّبه
الخطر

عندما تكون المركبة التي في
الأمام متوقفة عن الحركة

PCS

�سرعة تفعيل
نظام PCS

ير�صد الم�سافة �إلى المركبة التي في
الأمام با�ستخدام الرادار الموجي
الملليمتري Scanning Cruise II

تحذير مغادرة
المركبة لحارة ال�سير
يتم
منبهتفعيل لنظام مراقبة ال�سائق
ّ
التحذير

في حالة حدوث ت�صادم ،توا�صل المركبة
التح ّكم في قوة كبح الفرامل لتقليل
الأ�ضرار الناتجة عن الت�صادم

عند وجود خطر حدوث ت�صادم و�شيك

يحدد النظام �أن تركيز انتباه
عندما ّ
ال�سائق على الجهة الأمامية غير ٍ
كاف

�أ�ساليب القيادة الآمنة

محتوى هذا المقال ي�ستند على القواعد العامة لحركة
المرور .و�إذا تعار�ضت مع قوانين حركة المرور للدولة �أو

الأولوية الق�صوى
هي للأمان:
القيادة الآمنة

يتح ّمل ال�سائق م�س�ؤولية اجتماعية تتمثل في تج ّنب كل الحوادث والقيادة
ب�أ�سلوب �آمن في جميع الأوقات .ونحن في هينو نن�شط في تثقيف عمالئنا
على امتداد العالم حول �أهمية �صيانة المركبة وكذلك احتياطات الأمان
للقيادة اليومية .وبهدف الإ�سهام بدرجة �أكبر في قدرة الجميع على
القيادة ب�أ�سلوب �آمن ف�إن هذه المجلة تقدّم �سل�سلة من “�أ�ساليب القيادة
الآمنة” .ويتناول هذا العدد مو�ضوع القيادة على الطرق المزدحمة ،حيث
نراقب الأخطار المحتملة من جوانب مختلفة ونقترح �أ�ساليب قيادة
لتج ّنب تلك الأخطار.

الوالية �أو المدينة التي تقود فيها مركبتك ف ُيرجى التق ّيد
بتلك القوانين.

�أمثلة للأخطار في هذا الو�ضع
قد تندفع دراجة نارية �أو دراجة هوائية من خلف المركبات العالقة
في االزدحام المروري .و�إذا لم تالحظها في الوقت المنا�سب فقد
ت�صطدم ب�شاحنتك.

قد تخرج �سيارة ب�شكل مفاجئ من موقف المطعم وت�صطدم
ب�شاحنتك �أثناء دورانها للدخول في موقف ال�سيارات.

4
هناك خطر الت�صادم مع دراجة نارية ت�سير على جانب الطريق خلف
المركبات التي تزدحم بها حارة ال�سير المقابلة.

القيادة على
الطرق المزدحمة

يمكن للمطعم في وقت الغداء �أن يكون مزدح ًما بعدد كبير من
العمالء .وقد تكون هناك عائلة في موقف ال�سيارات ،وقد يبد�أ �أحد
�أطفال العائلة بالجري نحو الطريق دون �أن ينتبه ل�شاحنتك.

تقوم بقيادة �شاحنة على طريق ذي حارة �سير واحدة .الوقت هو وقت الغداء ،وحارة ال�سير
المقابلة مزدحمة بالمركبات .وترغب في الدوران ب�شاحنتك �إلى موقف ال�سيارات الخا�ص
بمطعم على الجانب الآخر من الطريق .وي�سمح لك �سائق في حارة ال�سير المقابلة بالمرور
�أمامه .الآن ،في هذا الو�ضع ،ما هي �أنواع الأخطار التي يمكنك �أن تتوقعها؟

لتج ّنب الأخطار
دراجة هوائية

العمالء
دراجة نارية

�أنت

عندما ت�سمح لك �سيارة في حارة ال�سير المقابلة بالمرور �أمامها ،قد تخطر لك
فكرة “�أه ،يجب �أن �أجتاز الطريق ب�سرعة” ،الأمر الذي يجعلك تر ّكز انتباهك
ح�صر ًيا على ال�سيارة التي في حارة ال�سير المقابلة .كلما اجتزت بمركبتك الطريق
�أمام �سيارة في خط �سير متوقف ،ت�أ ّكد من التوقف قبل المرور �أمام ال�سيارة
والتحقق من الو�ضع على جانبي مركبتك الأيمن والأي�سر .وفي حالة وجود حارتَي
�سير يتع ّين عليك اجتيازهما ،يجب �أن تتوقف عند كل حارة �سير .وفي مواقف
تنويه :ال�شكل التو�ضيحي يب ّين مثا ًال لدولة ت ّتبِع نظام القيادة على الي�سار.

ال�سيارات المزدحمة يجب �أن تنتبه � ً
أي�ضا للم�شاة �إ�ضافة �إلى المركبات.
في هذا العدد ،تناولنا �أخطار القيادة على طرق مزدحمة ،لكن الحوادث يمكن تج ّنبها
�إذا كان ال�سائق يجيد التن ّب�ؤ بالأخطار .ولكي تتج ّنب التع ّر�ض لحادث ،يجب �أن ت�أخذ
في اعتبارك الأخطار المختلفة ،و�أن تنتبه �إلى �أق�صى حد ممكن ،و�أن تقود مركبتك
ب�أ�سلوب دفاعي مع عدم ترك �أي مجال للندم على �أمور كان ُيفت َر�ض فيك �أن تفعلها.

ال�صفات الوراثية الكامنة وراء �شعار هينو
منذ �إن�شاء هينو عام � ،1942ساعدتها فل�سفتها المتمثلة في
و�ضع العميل في المقام الأول على �إقامة عالقات م�ستدامة
مع العمالء والفوز بقلوب المعجبين على امتداد العالم.
وعلى الرغم من �أن التزام هينو نحو عمالئها ظل دون تغيير
ف�إن ال�شعار الذي يز ّين مركبات هينو تغ ّير مع مرور الزمن.
نلقي هنا نظرة على ذلك التاريخ.
1965–1947

تاريخ

1962–1954

هينو

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار ل�سل�سلة الق ّالبات  ZGالتي ُطو َّرت وكانت ت َُ�صنَّع
لال�ستخدام في �أعمال الإن�شاءات .ويرمز ال�شكل  Hالمتين �إلى قوة الق ّالبات
الثقيلة .ZG

1964 –1961

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار للموديل ،Contessa 900
وهي �سيارة ركاب ط ّورتها هينو .ويتم ّيز هذا ال�شعار
بكونه ي�شبه �شبكة تهوية الراديتر.

1989 –1952

1963 –1953
هذا ال�شعار مهم في تر�سيخ االرتباط بين ال�شعار المجنّح
وهينو .وبعد ا�ستخدامه في البداية للحافالت المحلية الكبيرة،
امت ّد ا�ستخدامه لل�شاحنات والحافالت طوال � 37سنة و�أ�صبح
يرمز ال�سم هينو.

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار على الموديالت الأولى من �شاحنات هينو مثل T11
و�سل�سلة الق ّالبات � ZSسدا�سية الدفع ( )6x6التي كانت معروفة با�ستخدامها في

1964 –1961

�أعمال بناء ال�سدود.

1960 –1950

هذا هو ال�شعار الذي ا�ست ِ
ُوح َيت منه ال�شعارات المجنّحة التي �أعقبته .ذلك �أن �شاحنات
 TH10وحافالت  BH10ذات المح ّرك الأمامي التي ا�ست ِ
ُخد َم لها هذا ال�شعار ،كانت م�ص ّممة
بم�ساحة محدودة لتركيب ال�شعار ،الأمر الذي �أ ّدى �إلى ا�ستخدام ت�صميم ق�صير الأجنحة.

1960 –1952

برزت الأجنحة ب�شكل �أكبر في هذا ال�شعار الذي اتّخذ �شك ًال منحن ًيا لكي يتوافق مع
المنحنيات المحيطية للمركبات ذات المح ّرك الأمامي مثل �سل�سلة ال�شاحنات  THو�سل�سلة
الحافالت .BH

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار للموديل  ،Briska 900وهي
�شاحنة بيك �أب �صغيرة ،وجاء ابتكاره في الوقت الذي كانت
هينو تحاول تر�سيخ ح�ضورها في �سوق ال�سيارات الخفيفة
و�سوق ال�سيارات �صغيرة الحجم ،مثل الموديل .Contessa

1962 –1960

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار للموديل  ،Commerceوهي �شاحنة �صندوقية �صغيرة
للأغرا�ض التجارية ظهرت عام  1960بمح ّرك �أمامي ونظام دفع �أمامي .وكان
ت�صميم المركبة يتيح م�ساحة كافية لتركيب �شعار ُيبرِ ز الت�صميم ب�أجنحة
ممتدة �أفق ًيا.

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار للمركبات التي كانت تُج َّمع وتُ�س َّوق
في اليابان من عام  1953بموجب �شراكة بين هينو ورينو.

1960–1968

1967 –1963

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار لأول �شاحنة هينو متو�سطة ول�سل�سلة
الحافالت  BMالمج ّهزة بالكابينة فوق المح ّرك .وما يم ّيز هذا
ال�شعار عن ت�صاميم ال�شعارات الأخرى هو رفع مو�ضع ا�سم هينو
بحيث يكون �أعلى قلي ًال من الأجنحة.

تم ابتكار هذا ال�شعار لل�شاحنة متع ّددة الأغرا�ض  TE10زنة  6.5طن ذات المق ّدمة البارزة .وي�أتي
الت�صميم مز ّو ًدا با�سم هينو مع طيف مر ّبع فوقه �شبيه بت�صاميم �شعارات ال�سل�سلة  THالتي �سبقت
هذه ال�شاحنة ذات المق ّدمة البارزة.

1967–1964

1967–1964

1970 –1969

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار ل�سيارة ال�صالون  Contessa 1300التي
�ص ّممها جيوفاني ميكيلوتي .وقد تم التركيز فيه على توافق الت�صميم
مع المنحنيات المحيطية الأنيقة لج�سم ال�سيارة.
تم ا�ستخدام هذا ال�شعار لمركبات من بينها  ،TC300وهي ن�سخة متط ّورة من
ال�شاحنة  .TC10وكان ذلك في وقت ُب ِذ َلت جهود كبيرة في �إعداد الت�صاميم
ليج�سد ذلك االهتمام بالتفا�صيل.
الخا�صة بكبائن هينو وجاء هذا ال�شعار ّ

1969 –1964

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار ل�سيارة ،Contessa 1300 coupe
التي حظيت بالتقدير وح�صلت على العديد من الجوائز الدولية
الخا�صة بال�سيارات .ويرمز اللون الذهبي للطبيعة الخا�صة
ل�سيارة .Contessa coupe

1994 –1989

1967–1965
تم ا�ستخدام هذا ال�شعار للموديل � ،ZM100أول �شاحنة هينو بنظام دفع 4 x 6
ووزن يزيد عن  10طن وال�شاحنة  HF100ذات المقطورة الن�صف ّية .الخطوط

هذا �شعار جديد تم ابتكاره لل�شاحنات متو�سطة الحجم وكان �آخر
�شعار ا�ست ِ
ُخد َم لهذه ال�شاحنات .وهو م�أخوذ من العالمة ال�سابقة
ُ�ستخدم منذ عام .1971
التي كانت ت َ

انطباعا قو ًيا.
الأنيقة ت�ضفي على الت�صميم حيوية تترك
ً

1971–1967

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار ل�سيارة  Briska 1300التي ظهرت
لأول م ّرة عام  .1965ويت�ض ّمن الت�صميم ثالث نجوم مم ّيزة
فوق ا�سم هينو و�أربعة خطوط تحته.

2

3

4

5
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1994 –1992

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار للجيل الأول من الموديل  ،HE300المركبة التي
�أر�ست الأ�سا�س للطرازات الم�ستقبلية من ال�شاحنات ذات المقطورة الن�صف ّية
بدفع  2 x 4وكابينة فوق المح ّرك .وهو �أقرب من الت�صاميم ال�سابقة �إلى
ال�شكل ال�صندوقي لكنه في الوقت ذاته يعيد ال�شعارات المجنّحة ال�سابقة.

1

حول ال�شعارات الظاهرة على الغالف:
� / 1966شعار ا�ست ِ
ُخد َم للحافلة BH15

� / 1962شعار ا�ست ِ
ُخد َم للطراز Contessa 900 Sprint

هذا ال�شعار غير المعتاد يت�ض ّمن كلمة هينو مكتوبة
برموز الكتابة اليابانية كاتاكانا
� / 1967شعار ا�ست ِ
ُخد َم للطراز Contessa 1300 coupe
 / 1961ا�ست ِ
ُخد َم للطراز  ،Hino Hustlerوهي �شاحنة ذات
ثالث عجالت
� / 1953شعار ا�ست ِ
ُخد َم للطراز Hino Renault 4CV
� / 1961شعار ا�ست ِ
ُخد َم للطراز Contessa 900

تم ا�ستخدام هذا ال�شعار لل�شاحنات الثقيلة التي ظهرت عام
 1992وكان �آخر �شعار مجنّح.

من  1994إلى اآلن
تم اعتماد هذا ال�شعار عام  1994عندما �أعادت هينو تنظيم طابعها العام
ك�شركة .ويرمز الحرف � Hإلى كلمة هينو .ويع ّبر ال�شعار عن ديناميكية هينو
وقدرتها على الإبداع والنمو وهي تم�ضي ُق ُد ًما وتخو�ض تح ّديات جديدة .وهو
�شم�سا م�شرقة في الأفق .وتمثل المنحنيات المتجهة للداخل نحو
ي�ص ّور � ً
أي�ضا ً
بع�ضها البع�ض االن�سجام بين تقنيات هينو المتق ّدمة والبيئة ،وطموحات ال�شركة
بتحقيق تط ّور م�ستقبلي را�سخ� .أما النتوءات الأفقية فهي بمثابة �أ�سهم ت�شير في
ج�سدان رغبة ال�شركة الم�ستمرة منذ زمن طويل ب�صفتها �صانعة
اتجاهين ُي ِّ
لل�شاحنات والحافالت في �ضمان �أن تنعم المركبات بالأمان في رحالتها من
و�إلى الوجهات التي تق�صدها.

اليابان الرائعة :م�سقط ر�أ�س هينو

مق�صات الأظافر طراز ماكييه ،التي تتم ّيز
وعلى وجه الخ�صو�ص ف�إن ّ
مق�صات �أظافر
على
التقليدي
الياباني
ب�أ�سلوب للطالء بدهان اللك
ّ
 Kaiعالية الجودة� ،أ�صبحت تحظى ب�شعبية ال تكاد تُ�ص ّدق بين ال�سياح
الأجانب في ال�سنوات الأخيرة .وماكييه هو �أ�سلوب زخرفة كان
�ستخدم �أ�ص ًال في المنتجات المطلية باللك .وفي هذه الحرفة
ُي َ
التقليدية التي تنفرد بها اليابان ،يتم ر�سم ت�صاميم على �سطح ُمنتَج
ما با�ستخدام طالء اللك �أو �شيء مماثل ،ثم ُي َر ّ�ش عليها م�سحوق
م�صنوع من الذهب �أو الف�ضة �أو الق�صدير �أو مواد مل ّونة �أخرى و ُيع ّد
لتكوين �صور .ويبتكر ِ
الح َرفيون كل من الأ�شياء يدو ًيا ،وعندما ترى
مق�صات الأظافر المز ّينة بطريقة ماكييه هذه فمن
بنف�سك �أحد ّ
الم�ؤكد �أن توافق على �أنه “ ُمنتَج يجب الح�صول عليه”.

مق�صات الأظافر
الملف ّ :8

تزور اليابان في كل عام �أعداد متزايدة من ال�سياح
الأجانب ،الأمر الذي يك�شف معلومة �صغيرة تثير
االهتمام بدرجة عظيمة .فهناك ُمنتَج مع ّين يظهر
دائ ًما في ت�صنيفات مثل �أكثر  10هدايا تذكارية
يابانية يختارها الزوار الأجانب �أو المنتجات
اليابانية التي �أده�شت �أو �أ�سعدت النا�س خارج اليابان
�أو المنتجات التي يجب �أن ت�شتريها �أثناء رحلتك �إلى
اليابان .هل يمكنكم �أن تخ ّمنوا ما هي؟ الإجابة هي
مق�صات الأظافر
مق�صات الأظافر” .وبالطبع ف�إن ّ
“ ّ
جديدا في معظم الدول بل هي منتجات
لي�ست �شيئًا
ً
مق�صات
م�ألوفة ت
َ
ُ�ستخدم با�ستمرار .فلماذا �إذًا ت ُّ
ُعد ّ
مبتكرا بالن�سبة لبقية العالم
الأظافر اليابانية �شيئًا
ً
وتحظى ب�شعبية كبيرة كهدية تذكارية؟ كما ورد في
بع�ض التعليقات الم�أخوذة من م�صادر المعلومات
(مق�صات
المذكورة �أعاله ف�إن“ :ال�سبب الأول هو �أن
ّ
الأظافر) الم�صنوعة في اليابان تق�ص ب�شكل
مق�صات
مجرد ّ
�أف�ضل” .وفي تعليق �آخر“ :لقد كانت ّ
لحدتها في
�أظافر عادية ،لكن زوجي الأمريكي ُد ِه َ�ش ّ
(مق�صات الأظافر)
الق�ص ،وهو ال ي�ستعمل الآن �إال
ّ
ّ
مق�صات
“
ثالث:
تعليق
وفي
.
”
اليابان
في
الم�صنوعة
ّ
الأظافر اليابانية فائقة الجودة .والأظافر
المق�صو�صة ال تتطاير في كل مكان لأنها تُج َمع داخل
المق�ص .وكل ما عليك �أن تفعله هو �أن تطرحها كلها
ّ
مق�صات
من
الكثير
إن
�
.
”
االنتهاء
عند
المق�ص
خارج
ّ
ّ
القرا�ضة لذا ف�إن
الأظافر غير اليابانية من طراز ّ
مق�صات
الأظافر المق�صو�صة تتطاير في كل مكان� ،أما ّ
الأظافر الم�صنوعة في اليابان فلها غطاء يلتقط
الأظافر ،وهو ما يعتبره الكثير من الأ�شخا�ص غير
اليابانيين ميزة عملية” .ويبدو �أن ال�سبب الرئي�سي
المق�ص والخ�صائ�ص التي تمنع تطاير
حدة
يكمن في ّ
ّ
مق�صات الأظافر المز ّودة
الأظافر المق�صو�صة� .إن ّ
بوعاء اللتقاط الأظافر المق�صو�صة نادرة ن�سب ًيا في
مق�صات الأظافر المث ّبت عليها عد�سة
العالم ،و�إن ّ
مك ّبرة والتي �أ�صبحت تلقى �إقبا ًال في الآونة الأخيرة
تج�سيدا لالهتمام الياباني المعتاد ،وتمثّل
ربما تكون
ً
حفاوة ال�ضيافة والخدمة اليابانيتين
“�أوموتينا�شي”.

مق�صات �أظافر كير�شو “طراز ورقة ال�شجر” مع غالف جلدي
ّ
ال�سماكة  3.5مم فقط

مق�صات الأظافر المرموقين في اليابان ،و�شركة
يوجد الكثير من �صناع ّ
 Kai Corporationواحدة من تلك ال�شركات ولها تاريخ يمتد �إلى ما قبل
قرن من الزمان .وهي الآن �شركة عالمية ت�صنع وتبيع كل �شيء ،من
منتجات اال�ستخدام اليومي مثل منتجات المطبخ والعناية بالجمال �إلى
المنتجات الطبية وال�شفرات ال�صناعية ،لكنها ما زالت منذ ت�أ�سي�سها
تحافظ على نف�س الإح�سا�س بالغر�ض في توظيف المهارات ِ
الح َرفية غير
العادية لتطوير منتجات مت�أ�صلة في �أعماق الحياة اليومية.
مق�صات الأظافر التي تحمل اال�سم التجاري ل�شركة
وهناك �أنواع كثيرة من ّ
مق�ص الأظافر “طراز ورقة ال�شجر” الأقل �سماكة في العالم
 Kaiمثل ّ
والذي تبلغ �سماكته  3.5مم والنوع المز ّود بعد�سة مك ّبرة المذكور �آنفًا،
وكلها �أنواع تلقى قبو ًال وا�سع النطاق لح ّدتها و�سهولة ا�ستخدامها.

مق�صات
مق�صات الأظافر التي نتناولها هنا لي�ست �إال جز ًءا من ّ
ّ
يوما
الأظافر التي يمكن �شرا�ؤها في اليابان .و�إذا �أتيحت لك الفر�صة ً
ما لزيارة اليابان ،فلماذا ال تلقي نظرة على الت�شكيلة المتن ّوعة من
مق�صات الأظافر التي يمكنك �أن تعود بها كتذكار لرحلتك؟
ّ

مق�صات �أظافر �سيكيماغوروكو مع عد�سة مك ّبرة
ّ
مق�ص الأظافر.
العد�سة المك ّبرة ت�س ّهل ر�ؤية ّ

الم�صدر“ :ما هي المنتجات اليابانية التي ت ِ
ُده�ش �أو تُ�سعد غير اليابانيين؟” ()3
Life, daily topics: Hatsugen Komachi: YOMIURI ONLINE
الم�صدر�“ :أكثر  10هدايا تذكارية يابانية يختارها الزوار الأجانب” � 12شي ًئا ينبغي
�أن تعرفها قبل �شراء الهدايا
الم�صدر :منتجات يابانية يو�صي بها ال�سياح ال�صينيون على الفور على �أنه “يجب
�شرا�ؤها” عند زيارة اليابان ()livedoor NEWS

دعنا نعرف ر�أيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان .HINO Cares
ن�شكرك على تخ�صي�ص جزء من وقتك لقراءة � .HINO Caresإن فريق التحرير ملتزم
بتزويد القراء بمعلومات �أف�ضل و�أكثر نف ًعا با�ستمرار .ولتحقيق هذه الغاية ،نود �أن ن�سمع
ما تريد �أن تقوله لنا.

ُيرجى ن�سخ هذه ال�صفحة وكتابة �إجاباتك عليها .ثم يمكنك �سيتم اختيار ع�شرة من الأ�شخا�ص
ا�ستخدام �أ�سلوب الم�سح ال�ضوئي (�)scanأو الت�صوير
الذين �أر�سلوا �إجاباتهم بطريقة
الفوتوغرافي لت�صوير �إجاباتك و�إر�سالها �إلينا بالإيميل
ال�سحب الع�شوائي لت�سليم كل منهم
�أو بالفاك�س با�ستخدام معلومات االت�صال المب ّينة �أدناه.
مق�ص �أظافر من �صنع �شركة
ّ
عنوان الإيميل:
 Kai Corporationالتي تم
marketing@hino.co.jp
الحديث عنها في هذا العدد.

�صورة لع ّينة من
مق�صات الأظافر

رقم الفاك�س+81-42-586-4172 :
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العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

* يُرجى مالحظة �أنه ال يمكن للفائزين اختيار البنود.

ا�سم �شركتك
ا�سمك ولقبك
عنوانك
ُيرجى الم�شاركة بر�أيك في المقاالت الواردة في العدد  29من Hino Cares

المقال

ر�أيك

جيد جدًا �أو م�شوّق جدًا جيد �أو م�ش ّوق

ُيرجى و�ضع عالمة

واحدة لكل مقال.

�سيء
ال جيد وال ّ

�سيء �أو غري م�ش ّوق
ّ

تقنية هينو
�أ�ساليب القيادة الآمنة
تاريخ هينو
(مق�صات الأظافر)
اليابان الرائعة ّ
بخ�صو�ص الإجابات المر�سلة عن طريق الإيميلُ ،يرجى
التحقق من �أن ال�صورة الفوتوغرافية �أو الإجابات
الم�ص ّورة بالم�سح ال�ضوئي مقروءة بو�ضوح قبل �إر�سالها.

يُرجى مالحظة �أن �آخر موعد لتقديم الإجابات هو  30نوفمبر .2016
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محتويات جديدة :تاريخ هينو
في هذا العدد ،نبد�أ �سل�سلة جديدة من المقاالت حول تاريخ �شركة هينو موتورز .وفي الجزء الأول،
ن�ستك�شف �صفات هينو الوراثية الكامنة وراء �شعار هينو وما يرمز �إليه.

