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

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. طبع في اليابان

ن�صكرك على تخ�صي�ص جزء من وقتك لقراءة HINO Cares. اإن فريق التحرير ملتزم 
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��صتخد�م �أ�صلوب �لم�صح �ل�صوئي )scan(�أو �لت�صوير 
 �لفوتوغر�في لت�صوير �إجاباتك و�إر�صالها �إلينا بالإيميل 
�أو بالفاك�س با�صتخد�م معلومات �لت�صال �لمبّينة �أدناه.

  بخ�سو�ص الإجابات المر�سلة عن طريق الإيميل، ُيرجى 
التحقق من اأن ال�سورة الفوتوغرافية اأو الإجابات 

ُيرجى مالحظة اأن اآخر موعد لتقديم الإجابات هو 30 نوفمبر 2016.الم�سّورة بالم�سح ال�سوئي مقروءة بو�سوح قبل اإر�سالها.
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ا�شم �شركتك

ا�شمك ولقبك

عنوانك

�شّيء اأو غري م�شّوقال جيد وال �شّيءجيد اأو م�شّوقجيد جًدا اأو م�شّوق جًدا

تقنية هينو

اأ�شاليب القيادة االآمنة

تاريخ هينو

ات االأظافر( اليابان الرائعة )مق�شّ

راأيك

 �شورة لعّينة من
العالمة التجارية العالمية لكافة العمالءCaresمق�شات االأظافر

Issue 029

في هذا العدد، نبداأ �شل�شلة جديدة من المقالت حول تاريخ �شركة هينو موتورز. وفي الجزء الأول، 
ن�شتك�شف �شفات هينو الوراثية الكامنة وراء �شعار هينو وما يرمز اإليه.

�شيتم اختيار ع�شرة من الأ�شخا�ص 
الذين اأر�شلوا اإجاباتهم بطريقة 

ال�شحب الع�شوائي لت�شليم كل منهم 
 مق�ّص اأظافر من �شنع �شركة 

Kai Corporation التي تم 
الحديث عنها في هذا العدد.

محتويات جديدة: تاريخ هينو

.HINO Cares دعنا نعرف راأيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان

المقال

  ُيرجى الم�شاركة براأيك في المقاالت الواردة في العدد 29 من Hino Cares       ُيرجى و�شع عالمة  واحدة لكل مقال.



هينو    تقنية 

اأمام  ت�شير  مركبة  وجود  الحافلة  في  المجّهز  النظام  ير�شد  عندما  التقنية،  هذه  وفي 
الحافلة ب�شرعة اأدنى، وعندما ير�شد احتمال وقوع ت�شادم و�شيك، فهو م�شّمم الإ�شدار 
تنبيه م�شموع لتنبيه ال�شائق ويقوم با�شتخدام قوة كبح الفرامل قلياًل. واإذا ا�شتمرت الحافلة 
في االقتراب من المركبة التي اأمامه فاإن النظام م�شّمم ال�شتخدام قوة كبح الفرامل في 
ا في موديل عام 2014 اعتماد اثنتين  الحافلة تلقائًيا بقوة اأكبر.اإ�شافة اإلى ذلك، تم اأي�شً
“نظام  هي  اإحداهما  اأكبر.  بدرجة  االأمان  لتعزيز  �شناها  خ�شّ قد  كنا  التي  المزايا  من 
في  تراجع  ر�شد  عند  وتحذيره  ال�شائق  وعيَني  وجه  لمراقبة  الم�شّمم  ال�شائق”  مراقبة 
االنتباه لحركة المرور اأمام الحافلة. واالأخرى هي “نظام تحذير مغادرة حارة ال�شير” الذي 
ي�شتخدم كاميرات لمراقبة مو�شع الحافلة بالن�شبة لحارة ال�شير وهو م�شّمم لت�شغيل منّبه 
وموؤ�شر لتنبيه ال�شائق عندما ير�شد النظام اأن الحافلة تتحّرك خارجة من حارة ال�شير. 
اإ�شعار الركاب بالخوف وذلك من  ي�شاف اإلى ذلك اأن هذا النظام م�شّمم بهدف عدم 
خالل ا�شتخدام نظام تحذير اتجاهات ي�شمعه ال�شائق ب�شهولة ولكن ال ي�شمعه الركاب. 
وخ�شائ�ص االأمان هذه، جنًبا اإلى جنب مع الخ�شائ�ص التي تهدف لتحقيق راحة الركاب 
وكفاءة االأداء فيما يخ�ص البيئة وا�شتهالك الوقود، هي مجّرد اأمثلة قليلة من بين العوامل 
الكثيرة التي ُتبِرز كيفية ا�شتمرار حافالت S’elega في التطّور بهدف بلوغ مركز ال�شدارة 
 ”)PCS( Pre-Crash Safety Systm نظام اأمان ما قبل الت�شادم“ )في هذا القطاع. )*1

 .Toyota Motor Corporation هو عالمة تجارية ل�شركة

في ختام مقابلتنا، �شّدد ال�شيد اأووتاكيه على اأن المعايير القانونية اليابانية لالأمان واالأداء 
اأ�شبحت ترتفع  اأهدافنا لتطوير المركبات  البيئي تزداد �شرامة ب�شكل م�شتمر، لذا فاإن 
ب�شكل متزايد.“نحن في هينو نهدف لتطوير مركبات تتمّيز باأداء يفوق متطلبات اللوائح 
بالمعايير  التنّبوؤ  خالل  من  المنتجات  لتطوير  جاهدين  ن�شعى  اإننا  الحالية.  القانونية 
الم�شتقبلية بهدف جعل منتجاتنا تفوق م�شتويات االأداء المطلوبة. اإن الكثير من التقنيات 

المدمجة في حافالت S’elega ُتعّد من االأمثلة الجيدة على �شيا�شات التطوير هذه.”

مع تطّور المجتمعات ونمو الدول، تزداد حاجة النا�ص للتنّقل ونقل ال�شلع. وفي و�شع 
كهذا، تزداد اأهمية الدور الذي توؤّديه الحافالت وال�شاحنات، وما توفير و�شائل النقل 
“جعل  مهمة  عاتقها  على  هينو  اأخذت  وقد  لالقت�شاد.  بالن�شبة  الحياة  اإال ع�شب 
العالم مكاًنا اأف�شل للعي�ص فيه عن طريق م�شاعدة النا�ص وال�شلع على الو�شول اإلى 
اأعلى  وجهتهم المق�شودة”. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل جاهدين لتطوير منتجات 
جودة ب�شكل متزايد. اإن هينو تفخر ب�شنع مركبات تقّدم الدعم لحياة النا�ص وتعمل 

جاهدة با�شتمرار لتطوير منتجات اأف�شل من اأي وقت م�شى.

�شنعت هينو �شل�شلة حافالت الرحالت “S’elega” لتلبية احتياجات قطاع ال�شياحة 
وال�شفريات في اليابان. وحتى بعد التغيير ال�شامل للطراز عام 2005، ا�شتمّر تطوير 
حافالت S’elega من خالل االبتكارات والتح�شينات المتكررة.“عوامل مختلفة، من 
كبيرة في  اإلى قفزة  اأّدت  االأخرى،  الدول  اليابان من  زوار  الزيادة في عدد  بينها 
الطلب على حافالت S’elega تفوق قدرات االإنتاج الحالية”. هذا ما قاله تاكاهيرو 

تخطيط  �شعبة  في  الحافالت  تطوير  عن  الم�شوؤول  المهند�شين  رئي�ص  اأووتاكيه، 
المنتجات. جدير بالذكر اأن ال�شيد اأووتاكيه، الذي يعمل لدى �شركة هينو منذ 35 

عاًما، كّر�ص حياته المهنية لت�شميم وتطوير الحافالت.

.S’elega ويو�شح ال�شيد اأووتاكيه اأ�شباب الدعم الكبير الذي قوبلت به حافالت

“هناك عدد من االأ�شباب لالإقبال على تلك الحافلة. اأحد تلك االأ�شباب هو عدم وجود 
فرق في م�شتوى االأر�شية الواقعة تحت المقاعد والممر الو�شطي وهذا ي�شّهل جلو�ص 
الركاب في مقاعدهم. ال�شبب الثاني هو في اعتقادنا الحّيز الفاخر المتاح للركاب 
والذي يتمّيز باأ�شواء LED جنًبا اإلى جنب مع �شكل ال�شقف الممّوج. ي�شاف اإلى ذلك 
بدون  جديد  هواء  تكييف  نظام  اعتماد  طريق  عن  االأمتعة  حجيرة  تو�شيع  تم  اأنه 
المحّرك الفرعي الخا�ص بمكّيف الهواء والذي كان موجوًدا �شمن حجيرة االأمتعة في 

.”S’elega الموديالت ال�شابقة، وهو ما يمكن اأن ُيعّد �شبًبا اآخر لالإقبال على حافلة

اأحد التحّديات الرئي�شية في تطوير الحافالت هو جعل المركبة 
مريحة اإلى اأق�شى حد ممكن. وكان ل�شعي هينو الذي ال ينتهي 
ك�شب  في  اأثره   S’elega حافالت  �شل�شلة  في  الراحة  لتعزيز 
ر ال�شعبية الرا�شخة  التاأييد من العمالء المخل�شين وهو ما ُيَف�شِّ
كانت  واإن  اأنه،  يو�شح  اأووتاكيه  ال�شيد  لكن   .S’elega ل�شل�شلة 
الراحة اإحدى ال�شمات الرئي�شية، فاإن �شل�شلة S’elega بالطبع 

ت�شع االأمان في المقام االأول.

وهو يقول “اأنا اأفهم الحافلة على اأنها مركبة تحمل على متنها 
عدًدا كبيًرا من االأرواح الب�شرية. ونحن ن�شعى لتطوير تقنيات 

لجعل ال�شفر ماأموًنا بدرجة اأكبر”. 

تم تعزيز مزايا االأمان في �شل�شلة S’elega بانتظام من خالل 
المثال،  �شبيل  فعلى  عليها.  اأُجرَيت  التي  الب�شيطة  التغييرات 
يو�شح ال�شيد اأووتاكيه اأن S’elega كانت اأول مركبة لالأغرا�ص 
الت�شادم  قبل  ما  اأمان  بنظام  ز  ُتجهَّ اليابان  في  التجارية 
م�شموع  تنبيه  الإ�شدار  م�شّمم  نظام  وهو   .)1*(  )PCS(
وقوع  اأن  النظام  ير�شد  عندما  الفرامل  كبح  قوة  وا�شتخدام 
ت�شادم هو اأمر و�شيك وذلك للتقليل من فداحة ال�شرر الناجم 
اإلى  اأ�شيَف   ،2012 عام  موديل  من  واعتباًرا  الت�شادم.  عن 
PCS نظام تحّكم بعد الت�شادم  اأمان ما قبل الت�شادم  نظام 
الت�شادم عن  ال�شرر في حالة  تقليل  للم�شاعدة على  م�شّمم 
طريق ا�شتخدام قوة كبح الفرامل ب�شكل م�شتمر اإلى اأن تتوقف 
المركبة عن الحركة تماًما. وفي تح�شين اآخر اأ�شبح موديل عام 
َمت للم�شاهمة في  مِّ 2014 ياأتي مجّهًزا بخ�شائ�ص جديدة �شُ

تفادي الت�شادمات بمجملها. 

PCS

�سعي ال ينتهي لتطوير تقنيات 
�أكثر �أماًنا

تاكاهيرو �أووتاكيه
رئي�س المهند�شين / �شعبة تخطيط الحافالت/المنتجات

PCS صكل تو�صيحي لكيفية عمل نظام اأمان ما قبل الت�صادم�
اأثناء �صير المركبة التي في الأمام

عندما تكون المركبة التي في 
الأمام متوقفة عن الحركة

في حالة حدوث ت�صادم، توا�صل المركبة 
التحّكم في قوة كبح الفرامل لتقليل 

الأ�صرار الناتجة عن الت�صادم
انتباه  اأن تركيز  عندما يحّدد النظام 
ال�شائق على الجهة الأمامية غير كاٍف عند وجود خطر حدوث ت�شادم و�شيك

�صرعة تفعيل 
PCS نظام

يتم تفعيل 
منّبه 

التحذير

ير�شد الم�شافة اإلى المركبة التي في 
االأمام با�شتخدام الرادار الموجي 

Scanning Cruise II الملليمتري

ُي�شِدر نظام 
PCS تحذيًرا 

ويتم تفعيل منّبه 
الخطر

نظام مراقبة ال�شائق

نظام مراقبة ال�شائق

اأر�شية منب�شطة

تحذير مغادرة حارة ال�شير

يتم ا�شتخدام 
قوة كبح 

الفرامل ب�شّدة
ل ب�شكل تام ُمفعَّ

تحذير مغادرة 
المركبة لحارة ال�شير 
لنظام مراقبة ال�شائق

ب الت�شادم تجنُّ

تقليل الأ�شرار



الأولوية الق�شوى 
هي لالأمان: 

القيادة الآمنة

يتحّمل ال�صائق م�صوؤولية اجتماعية تتمثل في تجّنب كل الحوادث والقيادة 
باأ�صلوب اآمن في جميع الأوقات. ونحن في هينو نن�صط في تثقيف عمالئنا 

على امتداد العالم حول اأهمية �صيانة المركبة وكذلك احتياطات الأمان 
للقيادة اليومية. وبهدف الإ�صهام بدرجة اأكبر في قدرة الجميع على 

القيادة باأ�صلوب اآمن فاإن هذه المجلة تقّدم �صل�صلة من “اأ�صاليب القيادة 
الآمنة”. ويتناول هذا العدد مو�صوع القيادة على الطرق المزدحمة، حيث 

نراقب الأخطار المحتملة من جوانب مختلفة ونقترح اأ�صاليب قيادة 
لتجّنب تلك الأخطار.

 تنويه: ال�شكل التو�شيحي يبّين مثااًل لدولة تّتِبع نظام القيادة على الي�شار.

قد تندفع دراجة نارية اأو دراجة هوائية من خلف المركبات العالقة 
في االزدحام المروري. واإذا لم تالحظها في الوقت المنا�شب فقد 

ت�شطدم ب�شاحنتك.

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

قد تخرج �شيارة ب�شكل مفاجئ من موقف المطعم وت�شطدم 
ب�شاحنتك اأثناء دورانها للدخول في موقف ال�شيارات.

4
يمكن للمطعم في وقت الغداء اأن يكون مزدحًما بعدد كبير من 

العمالء. وقد تكون هناك عائلة في موقف ال�شيارات، وقد يبداأ اأحد 
اأطفال العائلة بالجري نحو الطريق دون اأن ينتبه ل�شاحنتك.

عندما ت�شمح لك �شيارة في حارة ال�شير المقابلة بالمرور اأمامها، قد تخطر لك 
فكرة “اأه، يجب اأن اأجتاز الطريق ب�شرعة”، االأمر الذي يجعلك ترّكز انتباهك 

ح�شرًيا على ال�شيارة التي في حارة ال�شير المقابلة. كلما اجتزت بمركبتك الطريق 
اأمام �شيارة في خط �شير متوقف، تاأّكد من التوقف قبل المرور اأمام ال�شيارة 

والتحقق من الو�شع على جانبي مركبتك االأيمن واالأي�شر. وفي حالة وجود حارَتي 
�شير يتعّين عليك اجتيازهما، يجب اأن تتوقف عند كل حارة �شير. وفي مواقف 

ا للم�شاة اإ�شافة اإلى المركبات. ال�شيارات المزدحمة يجب اأن تنتبه اأي�شً

في هذا العدد، تناولنا اأخطار القيادة على طرق مزدحمة، لكن الحوادث يمكن تجّنبها 
اإذا كان ال�شائق يجيد التنّبوؤ باالأخطار. ولكي تتجّنب التعّر�ص لحادث، يجب اأن تاأخذ 
في اعتبارك االأخطار المختلفة، واأن تنتبه اإلى اأق�شى حد ممكن، واأن تقود مركبتك 
باأ�شلوب دفاعي مع عدم ترك اأي مجال للندم على اأمور كان ُيفتَر�ص فيك اأن تفعلها.

تقوم بقيادة �شاحنة على طريق ذي حارة �شير واحدة. الوقت هو وقت الغداء، وحارة ال�شير 
المقابلة مزدحمة بالمركبات. وترغب في الدوران ب�شاحنتك اإلى موقف ال�شيارات الخا�ص 
بمطعم على الجانب االآخر من الطريق. وي�شمح لك �شائق في حارة ال�شير المقابلة بالمرور 

اأمامه. االآن، في هذا الو�شع، ما هي اأنواع االأخطار التي يمكنك اأن تتوقعها؟ 

محتوى هذا المقال ي�شتند على القواعد العامة لحركة 
المرور. واإذا تعار�شت مع قوانين حركة المرور للدولة اأو 

الوالية اأو المدينة التي تقود فيها مركبتك فُيرجى التقّيد 
بتلك القوانين.

لتجّنب الأخطار

اأمثلة لالأخطار في هذا الو�شع

القيادة على 
الطرق المزدحمة

دراجة نارية
العمالء دراجة هوائية

اأنت

اأ�شاليب القيادة الآمنة



1989–1952

ال�شفات الوراثية الكامنة وراء �شعار هينو

منذ اإن�شاء هينو عام 1942، �شاعدتها فل�شفتها المتمثلة في 
و�شع العميل في المقام االأول على اإقامة عالقات م�شتدامة 

مع العمالء والفوز بقلوب المعجبين على امتداد العالم. 
وعلى الرغم من اأن التزام هينو نحو عمالئها ظل دون تغيير 
فاإن ال�شعار الذي يزّين مركبات هينو تغّير مع مرور الزمن. 

نلقي هنا نظرة على ذلك التاريخ.

1963–1953

ق  ع وُت�شوَّ تم ا�شتخدام هذا ال�شعار للمركبات التي كانت ُتجمَّ
في اليابان من عام 1953 بموجب �شراكة بين هينو ورينو.

هذا ال�شعار مهم في تر�شيخ االرتباط بين ال�شعار المجّنح 
وهينو. وبعد ا�شتخدامه في البداية للحافالت المحلية الكبيرة، 

امتّد ا�شتخدامه لل�شاحنات والحافالت طوال 37 �شنة واأ�شبح 
يرمز ال�شم هينو.

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار للموديل Commerce، وهي �شاحنة �شندوقية �شغيرة 
لالأغرا�ص التجارية ظهرت عام 1960 بمحّرك اأمامي ونظام دفع اأمامي. وكان 

ت�شميم المركبة يتيح م�شاحة كافية لتركيب �شعار ُيبِرز الت�شميم باأجنحة 
ممتدة اأفقًيا.

ع  نَّ ت وكانت ُت�شَ تم ا�شتخدام هذا ال�شعار ل�شل�شلة القاّلبات ZG التي ُطورَّ
لال�شتخدام في اأعمال االإن�شاءات. ويرمز ال�شكل H المتين اإلى قوة القاّلبات 

.ZG الثقيلة

1962–1954

1964–1961

 ،Contessa 900 تم ا�شتخدام هذا ال�شعار للموديل
وهي �شيارة ركاب طّورتها هينو. ويتمّيز هذا ال�شعار 

بكونه ي�شبه �شبكة تهوية الراديتر.

1964–1961

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار للموديل Briska 900، وهي 
�شاحنة بيك اأب �شغيرة، وجاء ابتكاره في الوقت الذي كانت 

هينو تحاول تر�شيخ ح�شورها في �شوق ال�شيارات الخفيفة 
 .Contessa و�شوق ال�شيارات �شغيرة الحجم، مثل الموديل

1962–1960

1967–1963

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار الأول �شاحنة هينو متو�شطة ول�شل�شلة 
الحافالت BM المجّهزة بالكابينة فوق المحّرك. وما يمّيز هذا 

ال�شعار عن ت�شاميم ال�شعارات االأخرى هو رفع مو�شع ا�شم هينو 
بحيث يكون اأعلى قلياًل من االأجنحة. 

تم ابتكار هذا ال�شعار لل�شاحنة متعّددة االأغرا�ص TE10 زنة 6.5 طن ذات المقّدمة البارزة. وياأتي 
الت�شميم مزّوًدا با�شم هينو مع طيف مرّبع فوقه �شبيه بت�شاميم �شعارات ال�شل�شلة TH التي �شبقت 

هذه ال�شاحنة ذات المقّدمة البارزة.

1960–1968

1965–1947

 T11 تم ا�شتخدام هذا ال�شعار على الموديالت االأولى من �شاحنات هينو مثل
و�شل�شلة القاّلبات ZS �شدا�شية الدفع )6x6( التي كانت معروفة با�شتخدامها في 

اأعمال بناء ال�شدود. 

1960–1950

هذا هو ال�شعار الذي ا�شُتوِحَيت منه ال�شعارات المجّنحة التي اأعقبته. ذلك اأن �شاحنات 
TH10 وحافالت BH10 ذات المحّرك االأمامي التي ا�شُتخِدَم لها هذا ال�شعار، كانت م�شّممة 

بم�شاحة محدودة لتركيب ال�شعار، االأمر الذي اأّدى اإلى ا�شتخدام ت�شميم ق�شير االأجنحة.

1960–1952

تاريخ 
هينو

برزت االأجنحة ب�شكل اأكبر في هذا ال�شعار الذي اّتخذ �شكاًل منحنًيا لكي يتوافق مع 
المنحنيات المحيطية للمركبات ذات المحّرك االأمامي مثل �شل�شلة ال�شاحنات TH و�شل�شلة 

.BH الحافالت



1994–1989

1 2

3

4

5

6

حول ال�شعارات الظاهرة على الغالف:

BH15 1966 / �شعار ا�شُتخِدَم للحافلة 

Contessa 900 Sprint 1962 /  �شعار ا�شُتخِدَم للطراز 
هذا ال�شعار غير المعتاد يت�شّمن كلمة هينو مكتوبة 

برموز الكتابة اليابانية كاتاكانا
 Contessa 1300 coupe 1967 / �شعار ا�شُتخِدَم للطراز 

1961 /  ا�شُتخِدَم للطراز Hino Hustler، وهي �شاحنة ذات   
ثالث عجالت 

Hino Renault 4CV 1953 / �شعار ا�شُتخِدَم للطراز  

Contessa 900 1961 / �شعار ا�شُتخِدَم للطراز  

1967–1964

 ،Contessa 1300 coupe تم ا�شتخدام هذا ال�شعار ل�شيارة
التي حظيت بالتقدير وح�شلت على العديد من الجوائز الدولية 

الخا�شة بال�شيارات. ويرمز اللون الذهبي للطبيعة الخا�شة 
.Contessa coupe ل�شيارة

1967–1965

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار ل�شيارة Briska 1300 التي ظهرت 
الأول مّرة عام 1965. ويت�شّمن الت�شميم ثالث نجوم ممّيزة 

فوق ا�شم هينو واأربعة خطوط تحته.

1969–1964

 4 x 6 اأول �شاحنة هينو بنظام دفع ،ZM100 تم ا�شتخدام هذا ال�شعار للموديل
ووزن يزيد عن 10 طن وال�شاحنة HF100 ذات المقطورة الن�شفّية. الخطوط 

االأنيقة ت�شفي على الت�شميم حيوية تترك انطباًعا قوًيا.

1971–1967

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار للجيل االأول من الموديل HE300، المركبة التي 
اأر�شت االأ�شا�ص للطرازات الم�شتقبلية من ال�شاحنات ذات المقطورة الن�شفّية 

بدفع x 4 2 وكابينة فوق المحّرك. وهو اأقرب من الت�شاميم ال�شابقة اإلى 
ال�شكل ال�شندوقي لكنه في الوقت ذاته يعيد ال�شعارات المجّنحة ال�شابقة.

1967–1964

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار ل�شيارة ال�شالون Contessa 1300 التي 
�شّممها جيوفاني ميكيلوتي. وقد تم التركيز فيه على توافق الت�شميم 

مع المنحنيات المحيطية االأنيقة لج�شم ال�شيارة.

1970–1969

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار لمركبات من بينها TC300، وهي ن�شخة متطّورة من 
ال�شاحنة TC10. وكان ذلك في وقت ُبِذَلت جهود كبيرة في اإعداد الت�شاميم 

الخا�شة بكبائن هينو وجاء هذا ال�شعار ليج�ّشد ذلك االهتمام بالتفا�شيل.

هذا �شعار جديد تم ابتكاره لل�شاحنات متو�شطة الحجم وكان اآخر 
�شعار ا�شُتخِدَم لهذه ال�شاحنات. وهو ماأخوذ من العالمة ال�شابقة 

التي كانت ُت�شتخَدم منذ عام 1971.

1994–1992

تم ا�شتخدام هذا ال�شعار لل�شاحنات الثقيلة التي ظهرت عام 
1992 وكان اآخر �شعار مجّنح.

تم اعتماد هذا ال�شعار عام 1994 عندما اأعادت هينو تنظيم طابعها العام 
ك�شركة. ويرمز الحرف H اإلى كلمة هينو. ويعّبر ال�شعار عن ديناميكية هينو 

وقدرتها على االإبداع والنمو وهي تم�شي ُقُدًما وتخو�ص تحّديات جديدة. وهو 
ا �شم�ًشا م�شرقة في االأفق. وتمثل المنحنيات المتجهة للداخل نحو  ي�شّور اأي�شً

بع�شها البع�ص االن�شجام بين تقنيات هينو المتقّدمة والبيئة، وطموحات ال�شركة 
بتحقيق تطّور م�شتقبلي را�شخ. اأما النتوءات االأفقية فهي بمثابة اأ�شهم ت�شير في 

دان رغبة ال�شركة الم�شتمرة منذ زمن طويل ب�شفتها �شانعة  اتجاهين ُيج�شِّ
لل�شاحنات والحافالت في �شمان اأن تنعم المركبات باالأمان في رحالتها من 

واإلى الوجهات التي تق�شدها. 

من 1994 إلى اآلن



ات الأظافر الملف 8: مق�شّ

تزور اليابان في كل عام اأعداد متزايدة من ال�شياح 
الأجانب، الأمر الذي يك�شف معلومة �شغيرة تثير 

الهتمام بدرجة عظيمة. فهناك ُمنَتج معّين يظهر 
دائًما في ت�شنيفات مثل اأكثر 10 هدايا تذكارية 

يابانية يختارها الزوار الأجانب اأو المنتجات 
اليابانية التي اأده�شت اأو اأ�شعدت النا�س خارج اليابان 
اأو المنتجات التي يجب اأن ت�شتريها اأثناء رحلتك اإلى 

اليابان. هل يمكنكم اأن تخّمنوا ما هي؟ الإجابة هي 
ات الأظافر  ات الأظافر”. وبالطبع فاإن مق�شّ “مق�شّ

لي�شت �شيًئا جديًدا في معظم الدول بل هي منتجات 
ات  ماألوفة ُت�شتخَدم با�شتمرار. فلماذا اإًذا ُتعدُّ مق�شّ

الأظافر اليابانية �شيًئا مبتكًرا بالن�شبة لبقية العالم 
وتحظى ب�شعبية كبيرة كهدية تذكارية؟ كما ورد في 

بع�س التعليقات الماأخوذة من م�شادر المعلومات 
ات  المذكورة اأعاله فاإن: “ال�شبب الأول هو اأن )مق�شّ

الأظافر( الم�شنوعة في اليابان تق�س ب�شكل 
ات  اأف�شل”. وفي تعليق اآخر: “لقد كانت مجّرد مق�شّ

اأظافر عادية، لكن زوجي الأمريكي ُدِه�َس لحّدتها في 
ات الأظافر(  الق�ّس، وهو ل ي�شتعمل الآن اإل )مق�شّ

ات  الم�شنوعة في اليابان”. وفي تعليق ثالث: “مق�شّ
الأظافر اليابانية فائقة الجودة. والأظافر 

المق�شو�شة ل تتطاير في كل مكان لأنها ُتجَمع داخل 
المق�ّس. وكل ما عليك اأن تفعله هو اأن تطرحها كلها 
ات  خارج المق�ّس عند النتهاء”. اإن الكثير من مق�شّ

الأظافر غير اليابانية من طراز القّرا�شة لذا فاإن 
ات  الأظافر المق�شو�شة تتطاير في كل مكان، اأما مق�شّ

الأظافر الم�شنوعة في اليابان فلها غطاء يلتقط 
الأظافر، وهو ما يعتبره الكثير من الأ�شخا�س غير 

اليابانيين ميزة عملية”. ويبدو اأن ال�شبب الرئي�شي 
يكمن في حّدة المق�ّس والخ�شائ�س التي تمنع تطاير 

ات الأظافر المزّودة  الأظافر المق�شو�شة. اإن مق�شّ
بوعاء للتقاط الأظافر المق�شو�شة نادرة ن�شبًيا في 

ات الأظافر المثّبت عليها عد�شة  العالم، واإن مق�شّ
مكّبرة والتي اأ�شبحت تلقى اإقباًل في الآونة الأخيرة 
ربما تكون تج�شيًدا لالهتمام الياباني المعتاد، وتمّثل 

حفاوة ال�شيافة والخدمة اليابانيتين 
“اأوموتينا�شي”.

ات االأظافر المرموقين في اليابان، و�شركة  يوجد الكثير من �شناع مق�شّ
Kai Corporation واحدة من تلك ال�شركات ولها تاريخ يمتد اإلى ما قبل 

قرن من الزمان. وهي االآن �شركة عالمية ت�شنع وتبيع كل �شيء، من 
منتجات اال�شتخدام اليومي مثل منتجات المطبخ والعناية بالجمال اإلى 

المنتجات الطبية وال�شفرات ال�شناعية، لكنها ما زالت منذ تاأ�شي�شها 
تحافظ على نف�ص االإح�شا�ص بالغر�ص في توظيف المهارات الِحَرفية غير 

العادية لتطوير منتجات متاأ�شلة في اأعماق الحياة اليومية.
ات االأظافر التي تحمل اال�شم التجاري ل�شركة  وهناك اأنواع كثيرة من مق�شّ

Kai مثل مق�ّص االأظافر “طراز ورقة ال�شجر” االأقل �شماكة في العالم 
والذي تبلغ �شماكته 3.5 مم والنوع المزّود بعد�شة مكّبرة المذكور اآنًفا، 

وكلها اأنواع تلقى قبواًل وا�شع النطاق لحّدتها و�شهولة ا�شتخدامها.

ات االأظافر طراز ماكييه، التي تتمّيز  وعلى وجه الخ�شو�ص فاإن مق�شّ
ات اأظافر  باأ�شلوب للطالء بدهان اللك الياباني التقليدي على مق�شّ

Kai عالية الجودة، اأ�شبحت تحظى ب�شعبية ال تكاد ُت�شّدق بين ال�شياح 
االأجانب في ال�شنوات االأخيرة. وماكييه هو اأ�شلوب زخرفة كان 
ُي�شتخَدم اأ�شاًل في المنتجات المطلية باللك. وفي هذه الحرفة 

التقليدية التي تنفرد بها اليابان، يتم ر�شم ت�شاميم على �شطح ُمنَتج 
ما با�شتخدام طالء اللك اأو �شيء مماثل، ثم ُيَر�ّص عليها م�شحوق 

م�شنوع من الذهب اأو الف�شة اأو الق�شدير اأو مواد ملّونة اأخرى وُيعّد 
لتكوين �شور. ويبتكر الِحَرفيون كل من االأ�شياء يدوًيا، وعندما ترى 

ات االأظافر المزّينة بطريقة ماكييه هذه فمن  بنف�شك اأحد مق�شّ
الموؤكد اأن توافق على اأنه “ُمنَتج يجب الح�شول عليه”.

ات  ات االأظافر التي نتناولها هنا لي�شت اإال جزًءا من مق�شّ مق�شّ
االأظافر التي يمكن �شراوؤها في اليابان. واإذا اأتيحت لك الفر�شة يوًما 

ما لزيارة اليابان، فلماذا ال تلقي نظرة على الت�شكيلة المتنّوعة من 
ات االأظافر التي يمكنك اأن تعود بها كتذكار لرحلتك؟  مق�شّ

الم�شدر: “ما هي المنتجات اليابانية التي ُتدِه�ص اأو ُت�شعد غير اليابانيين؟” )3( 
Life، daily topics: Hatsugen Komachi: YOMIURI ONLINE

الم�شدر: “اأكثر 10 هدايا تذكارية يابانية يختارها الزوار االأجانب” 12 �شيًئا ينبغي 
اأن تعرفها قبل �شراء الهدايا

الم�شدر: منتجات يابانية يو�شي بها ال�شياح ال�شينيون على الفور على اأنه “يجب 
 )livedoor NEWS( شراوؤها” عند زيارة اليابان�

ات اأظافر كير�شو “طراز ورقة ال�شجر” مع غالف جلدي مق�شّ
ال�شماكة 3.5 مم فقط 

ات اأظافر �شيكيماغوروكو مع عد�شة مكّبرة مق�شّ
العد�شة المكّبرة ت�شّهل روؤية مق�ّص االأظافر.

اليابان الرائعة: م�صقط راأ�س هينو
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عنوانك

�شّيء اأو غري م�شّوقال جيد وال �شّيءجيد اأو م�شّوقجيد جًدا اأو م�شّوق جًدا

تقنية هينو

اأ�شاليب القيادة االآمنة

تاريخ هينو

ات االأظافر( اليابان الرائعة )مق�شّ

راأيك

 �شورة لعّينة من
العالمة التجارية العالمية لكافة العمالءCaresمق�شات االأظافر

Issue 029

في هذا العدد، نبداأ �شل�شلة جديدة من المقالت حول تاريخ �شركة هينو موتورز. وفي الجزء الأول، 
ن�شتك�شف �شفات هينو الوراثية الكامنة وراء �شعار هينو وما يرمز اإليه.

�شيتم اختيار ع�شرة من الأ�شخا�ص 
الذين اأر�شلوا اإجاباتهم بطريقة 

ال�شحب الع�شوائي لت�شليم كل منهم 
 مق�ّص اأظافر من �شنع �شركة 

Kai Corporation التي تم 
الحديث عنها في هذا العدد.

محتويات جديدة: تاريخ هينو

.HINO Cares دعنا نعرف راأيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان

المقال

  ُيرجى الم�شاركة براأيك في المقاالت الواردة في العدد 29 من Hino Cares       ُيرجى و�شع عالمة  واحدة لكل مقال.


