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�شنكون �شاكرين جًد� لو تكّرمتم بتقديم �أي مالحظات �أو 
�قتر�حات لتح�شين هذه �لمجلة.

�أر�شل �إلينا مالحظاتك و�قتر�حاتك فقد يحالفك �لحظ 
وتكون �أحد �لم�شتجيبين �لع�شرة �لذين �شيتم �ختيارهم 

ال�شتالم هد�يا تتعلق بر�لي د�كار. 

�شّيئ اأو غير م�شّوقال جيد وال م�شّوق جيد اأو م�شّوقجيد جًدا اأو م�شّوق جًدا

رالي داكار 2017
مقابلة تطوير داكار
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.HINO Cares دعنا نعرف راأيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان

هذه �لهد�يا عر�شة للتغيير دون �إ�شعار.
�شيقوم فريق �لتحرير باختيار �لهد�يا.

اأمثلة على االأ�شياء التي �شُتقّدم كهدايا

ُيرجى اختيار مربع واحد لكل مقال.

راأيك

ُيرجى �الإجابة على بنود �ال�ستطالع �لو�رد �أدناه. 
ُيرجى مالحظة �أن طريقة �ال�ستجابة قد تغّيرت قلياًل عما كانت عليه في �لعدد �لما�سي. 

ُيرجى ا�شتخدام ا�شلوب الم�شح ال�شوئي )scan( اأو الت�شوير الفوتوغرافي لت�شوير مالحظاتك واقتراحاتك واإر�شالها باالإيميل اإلى 

ُيرجى اأال تن�شى ذكر المعلومات الواردة اأدناه �شمن ن�ّص االإيميل الذي �شتر�شله:
1. اال�سم، 2. الجن�س، 3. ا�سم ال�سركة، 4. المن�سب/الم�سّمى الوظيفي، 5. الدولة، 6. العنوان و 

7. العالقة بهينو )ُيرجى ا�شتخدام اأحد الخيارات التالية: اأ( عميل، ب( وكيل، ج( موّزع اأو د( غير ذلك.

قبل اإر�شال ملف المالحظات واالقتراحات ُيرجى مراجعته لكي تتاأّكد اأنه مقروء.

ن�شكرك مقّدًما على تعاونك.

يجب تقديم الإجابات حتى تاريخ 20 يونيو 2017.

العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

 تقرير خا�س: فريق هينو �سوغاوارا يخو�س رالي داكار حتى النهاية 
 للمرة ال�ساد�سة والع�سرين ويفوز للمرة الثامنة على التوالي بلقب فئة 

اأقل من 10 لترات!
ا، نظرة على مركبات هينو الهايبِرد بمنا�شبة مرور 25 عاًما على نزولها اإلى االأ�شواق.  في هذا العدد اأي�شً



فوز فريق هينو �سوغاوارا في رالي داكار 
2017 بالمركزين االأول والثاني في لقب 

الفئة للمرة الثامنة على التوالي

مرة اأخرى، اأعاد فريق هينو �شوغاوارا كتابة �شجالت االأرقام القيا�شية في �شباق رالي 
داكار لعام 2017. فقد حقق الفريق اإنجاًزا مذهاًل م�شتكماًل �شباق رالي داكار للمرة 
ا في  ال�شاد�شة والع�شرين منذ م�شاركته االأولى في عام 1991 وفاز في الوقت ذاته اأي�شً
فئة اأقل من 10 لترات للمرة الثامنة على التوالي. وقد �شمل ال�شباق هذا العام باراغواي 
وبوليفيا واالأرجنتين. و�شارك فيه ما مجموعه 316 مركبة، من بينها 50 مركبة في فئة 
ال�شاحنات. وكما في ال�شنوات ال�شابقة فقد برهن ال�شباق على �شراوته ال�شديدة اإذ لم 
تتمكن من اإكماله �شوى 220 مركبة. وخا�ص الفريق المناف�شة م�شتخِدًما �شاحنتين من 
كبيرة.  بدرجة  فيهما  التعليق  ونظاَمي  محركيهما  قدرات  رفع  بعد   HINO500 �شل�شلة 
وعندما بداأت المناف�شة، تاألقت ال�شاحنة رقم 2، وا�شعة مناف�شاتها االأكبر حجًما في 

ماأزق كبير. وناف�شت ال�شاحنة رقم 1 بانتظام المرة تلو االأخرى لت�شق طريقها تدريجًيا 
مرتقية من مرتبة اإلى اأخرى. وانتهى االأمر باإنهاء ال�شاحنة رقم 2 التي يقودها الفريق 
المكّون من تيروهيتو �شوغاوارا وهيرويوكي �شوغيوؤرا ال�شباق في المركز الثامن �شمن 
ا بلقب الفئة للمرة الثامنة على  الترتيب االإجمالي في فئة ال�شاحنات، مع فوزها اأي�شً
وميت�شوغو  �شوغاوارا  يو�شيما�شا  من  المكّون  بطاقمها   ،1 رقم  ال�شيارة  اأما  التوالي. 
االإجمالي،  الترتيب  �شمن  والع�شرين  التا�شع  المركز  في  ال�شباق  فاأنهت  تاكاها�شي، 
ة  من�شّ على  الهيمنة  كانت  اليوم،  ختام  وفي  الفئة.  �شمن  الثاني  المركز  في  وحّلت 
التتويج لفريَقي �شاحنات �شل�شلة HINO500 بح�شولهما على اأعلى مركزين في فئة اأقل 

من 10 لترات لل�شنة الثالثة على التوالي.

بين  ال�شباقات  اإلى  ي�شير  ال�شكل  *1  هذا 

عاَمي 1991 و 2017، وال ي�شمل ذلك �شباق 
لقالقل  نتيجة  اأُلِغَي  الذي   2008 عام 
ُيرجى  المعلومات،  من  لمزيد  �شيا�شية. 
�شبكة  على  العالمي  هينو  موقع  زيارة 
حيث   )www.hino-global.com( االإنترنت 
اأن�شطة  عن  تف�شيلية  معلومات  توجد 

فريق هينو �شوغاوارا.



على  المناف�شون  ُيطلقه  الذي  المحّبب  اال�شم  هو  ذلك  ال�شغار.  الوحو�ص 
�شاحنات ال�شباق المتو�شطة طراز هينو بف�شل قدرتها على مواكبة المناِف�شات 
باأنه  ُيعَرف  الذي   – القا�شي  داكار  رالي  �شباق  في  تامة  بنّدية  االأكبر حجًما 
اأق�شى �شباقات التحّمل في العالم على الطرق الوعرة. باالعتماد على �شل�شلة 
HINO 500، تمّكن فريق هينو �شوغاوارا من ا�شتكمال ال�شباق للمرة ال�شاد�شة 
لمرة  ولو  ال�شباق  لالن�شحاب من  الحاجة  دون  تحقق  اإنجاز  وهو  والع�شرين، 

واحدة. 
االأول هو زخم  ثمرة عدة عوامل.  ق هو  ُي�شدَّ يكاد  ال  الذي  النجاح   وهذا 
و�شوغاوارا  االأب  �شوغاوارا  المكّون من  الفريق  يمتلكه  الذي  العظيم  الخبرة 
الدقة  فائقة  ال�شيانة  هو  والثاني  ال�شباق.  �شاحنات  يقودان  اللذين  االبن 
في مجالهم  االأف�شل  وهم   – الميكانيكيين  قبل  ال�شباق من  اأثناء  لل�شاحنات 
وقد تم انتقاوؤهم بعناية تامة من وكاالت هينو في مناطق اليابان المختلفة. 
اأما الثالث فهو ال�شغف الذي ال ُي�شاهى والذي ي�شّبه المهند�شون في �شاحنات 

ال�شباق في �شورة تقنيات متقّدمة واإبداعات.

 بينما كانت االأخبار الطّيبة حول اإنجازات رالي داكار لعام 2017 ماثلة في 
�شتة مهند�شين  يناير  �شهر  اأواخر  HINO Cares في  الجميع، جمعت  اأذهان 
الخا�شة  هينو  �شاحنات  بناء  بمهمة  المكلَّفين  االأفراد  عن  نيابة  تحّدثوا 

بال�شباقات.
 "لو كان هدفنا هو مجّرد قطع الم�شافة الكاملة ل�شباق رالي داكار القا�شي، 
ال�شوق عن طريق  في  المتوّفرة  هينو  �شاحنات  بتعديل  نقوم  اأن  يكفينا  لكان 
الحفاظ على قدرة تحّملها لت�شبح جديرة بخو�ص �شباق داكار. لكن هدفنا هو 
الح�شول على المركز االأول اأو ما يقاربه، لذا فاإننا نحتاج لجعل ال�شاحنات 
قدرة  بين  توازن  اإيجاد  هو  االأ�شياء  اأ�شعب  اأحد  واإن  قوة.  واأكثر  وزًنا  اأخّف 
التي  القوة  وبين  جهة  من  كاملة  ال�شباق  م�شافة  قطع  يتطّلبها  التي  التحّمل 
يتطّلبها الفوز." هذا ما قاله المدير العام لمركز االأبحاث التقنية هيِدهيكو 

اإينوموتو.

كات�شويوكي  وهو  المحّركات،  �شعبة هند�شة  في  مدير  االأفكار   ويرّدد هذه 
ناغو�شي.

ا  فقد قال: "ال�شباق يتطّلب قدرة تحّمل وقوة. وال�شيء ذاته تقريًبا ينطبق اأي�شً
�شاحناتنا  في  ن�شتخدمها  التي  فالتقنيات  هينو.  تبيعها  التي  المركبات  على 
الخا�شة بال�شباق هي امتداد للتقنية التي قمنا بتطويرها لعملياتنا اليومية. اإن 
على  ذلك  ينعك�ص  ثم  الرالي،  �شباق  في  نتائج  وتحقق  ُت�شتخَدم  تقنيتنا 

المركبات التي نطرحها للبيع في ال�شوق."
 لكن هذه لي�شت الفائدة الوحيدة لل�شباق.

ف   فقد اأ�شاف ناغو�شي قائاًل: "اإن ا�شتخدام تقنيتنا للمناف�شة فيما ُيو�شَ
ب�شباق ريا�شة المركبات االأكثر �شراوة اأ�شبح اأحد العوامل التي تعّزز الدافع 
لدى كل االأق�شام التي تعمل في اإنتاج هذه المركبات. واأنا اأرى في ذلك واحًدا 

من االأ�شباب للم�شاركة في رالي داكار."
 وهناك تحٍد اإ�شافي يواجه المهند�شين الم�شوؤولين عن هند�شة �شاحنات 
ال�شباق وهو اأنه يجب عليهم اأن يوازنوا بين جهودهم التطويرية ل�شباق داكار 

وبين متطلبات عملهم االعتيادي.

ج  �سغف هينو الذي يوؤجِّ
جهودها في رالي داكار 

ّب كله في خانة  َي�سُ
“الوحو�س ال�سغار”.

Hidehiko EnomotoTakashi YamashitaSyuuji Saito Mitsuru Enomoto

Noriyuki IshigamiKatsuyuki Nagoshi

بمركز  المركبات  اأبحاث  مجموعة  في  مدير  وهو  اإينوموتو،  ميت�شورو   وقال 
االأبحاث التقنية: "اأتيحت لي الفر�شة للركوب في �شاحنة �شباق طراز هينو يقودها 
الطرق  على  انقيادها  يكون  كيف  بنف�شي  وَخِبْرُت  ُمنغوليا  في  �شوغاوارا  تيروهيتو 
اأثناء  ثم طّبقت ذلك  للتعديل،  يحتاج  الذي  ما  بنف�شي  وا�شت�شعرت  الميالن  حادة 
عمليات التطوير. اإنني اأريد اأن ن�شتمر في الفوز، واأن نقوم بهند�شة هذه ال�شاحنات 

ا لقيامنا بعملنا على نحو جيد." بحيث يمكننا اال�شتمرار في تهنئة بع�شنا بع�شً
 من الموؤكد اأن الم�شاركة في رالي داكار تزيد الدافع لدينا. 

مركبات  بموا�شفات  الخا�شة  داكار  رالي  قواعد  تغيير  تم   ،2012 عام   في 
اإلى ذلك، قامت هينو في العام ذاته با�شتبدال �شاحنات ال�شباق  اإ�شافة  ال�شباق. 
ب�شاحنات جديدة. وقد اأجرى الفريق تحلياًل �شاماًل للمركبات الم�شاركة في ال�شباق 
 .HINO 500 �شل�شلة هينو  لتعديل  للمعالجة  تحتاج  التي  الم�شائل  ووجد عدًدا من 
�شاحنة  اعتماد محّرك مجّهز في  تم  لذا  اأقوى،  لمحّرك  كانت هناك حاجة  اأواًل، 
ثقيلة لتعديل ال�شاحنة لتوليد قدرة اأكبر. وبالترادف مع ذلك، تمت اال�شتفادة من 

مجموعة كبيرة من االأفكار لتقوية منظومة اآليات القدرة، بما في ذلك ناقل 
الحركة، ال�شتيعاب المحّرك الجديد. و�شّكلت ال�شاحنة الجديدة وموا�شفاتها 

َذت للم�شاركات الالحقة في ال�شباق. االأ�شا�ص لتح�شينات في الم�شتوى ُنفِّ

 "يقام الرالي في �شهر يناير من كل عام، لذا نحتاج ال�شتكمال �شاحنات 
هينو قبل ذلك ب�شهرين على االأقل ليتم �شحنها اإلى مكان ال�شباق." هذا ما 
اأ�شاف  الذي  المحّركات،  هند�شة  �شعبة  في  الع�شو  �شايتو  �شيووؤوجي  قاله 
واأحوال  اليومي  القيادة  اأداء  لنا  يت�شح  ال�شباق،  يبداأ  اأن  "بمجرد  قوله: 
على  بالتركيز  نبداأ  ثم  جديًدا.  تحّدًيا  فيها  نرى  التي  هينو  �شاحنات 
التح�شينات التي يمكن القيام بها لرالي داكار في العام التالي. اإنها العملية 

ذاتها تتكرر في كل عام."

التقنية  االأبحاث  مركز  في  الع�شو  ياما�شيتا،  تاكا�شي  حّفز  الكالم   هذا 
اأن  نعتقد  المتكررة،  التح�شين  عمليات  خالل  "من  قائاًل:  ي�شيف  اأن  على 
�شاحناتنا ل�شباق داكار بلغت م�شتوى يجعلها قادرة على مواكبة ال�شاحنات 
اأنه كانت  واأعتقد  للنّد،  النّد  1.4 مّرة  الثقيلة ذات المحّرك االأكبر بمقدار 
هناك ا�شتجابة قوية. ففي �شباق عام 2017، كنا على م�شافة قريبة جًدا من 
اأننا  واأعتقد  الخام�ص.  االإجمالي  المركز  على  ح�شلت  التي  ال�شاحنة 
مع  الم�شاواة  بكوننا على قدم  رائع  بعمل  نقوم  الحجم  متو�شطة  ك�شاحنات 

ال�شاحنات الثقيلة."

 جهود هينو التي ال تعرف الكلل في رالي داكار و�شعيها الدائم لتح�شين 
تقنيتها �شوف ي�شتمر. لقد اكت�شحت هينو عام 1997  المراكز الثالثة االأولى 
في فئة ال�شاحنات الأول مرة في تاريخ رالي داكار. وقد ال نحتاج لالنتظار 

طويال حتى تحقق هينو اإنجاًزا مماثاًل بالفوز باللقب االإجمالي في داكار. 

 "لالأمانة اأقول اإنها معركة الإيجاد الوقت، ولكن مهما بلغت �شعوبة القيام بذلك 
فاإن المتعة التي ينطوي عليها اأكبر من ذلك بمّرات عديدة" طبًقا لما قاله نوِريوكي 

اإي�شيغامي من �شعبة تقييم وهند�شة منظومة اآليات القدرة.



تعتمد مركبات الهايبِرد على م�شَدرين للقدرة. وهما 
محّركات  ت�شغيل  يتطّلبه  الذي  الوقود  ي�شمالن  عادة 
وقد  كهربائي.  موتور  لت�شغيل  والكهرباء  االحتراق 
اليوم  العالم  في  لها  مكاًنا  الهايبِرد  مركبات  احتلت 
كاإحدى و�شائل النقل البيئية التي اأحرزت تقّدمات في 
غازات  انبعاثات  وخف�ص  الوقود  ا�شتهالك  تقليل 
العادم. وقد تكون هذه معلومة جديدة بالن�شبة لبع�ص 
�شانع  اأول  كانت  هينو  اأن  هي  الحقيقة  لكن  القّراء، 
لالأغرا�ص  كهربائية  مركبة  بالجملة  ينتج  مركبات 

التجارية تعمل بوقود الديزل.

اأطلقت هينو اأول مركبة هايبِرد تجارية في العالم ُمنتجة بالجملة عندما طرحت 
1991. وكانت المركبة مجّهزة بنظام هايبِرد  في ال�شوق حافلة هايبِرد ثقيلة عام 
على  �شمعة  الحين  ذلك  منذ  اعتقادنا  في  اكت�شب  الذي  االأ�شلي،  المتوازي  هينو 
م�شتوى العالم اأجمع كواحد من اأف�شل اأنظمة الهايبِرد لمركبات الديزل. وبعد اأكثر 
من 25 عاًما على ظهور نظامنا الهايبِرد الأول مرة، فاإننا ندرك اأن هذا النظام ما 
�شناع  من  الكثير  ينتجها  التي  الهايبِرد  اأنظمة  عليه  تقوم  الذي  النموذج  زال 
المركبات. وهذا في اعتقادنا يدل على نظرة هينو التقّدمية وقدراتها التكنولوجية 
– وقد وا�شلت مركبات هينو الهايبِرد قطع خطوات عظيمة طوال ال�شنوات الخم�ص 

والع�شرين الما�شية.

�َص كوئيت�شي ياماغوت�شي م�شيرته المهنية كلها لتطوير  منذ ان�شمامه عام 1992، َكرَّ
مركبات الهايبِرد. ويقول ياماغوت�شي اإن مركبات هينو الهايبِرد م�شتمرة في التطّور 
و  النظام"  "مجال  و  الوحدة"  "مجال  ي�شّميه  ما  هي   – رئي�شية  مجاالت  ثالثة  في 
اإلى كل عن�شر يتكّون منه  "الوحدة" فاإنها ت�شير  "مجال التحّكم". بالن�شبة لكلمة 
والمحّول  الموتور  ذلك  في  بما  الهايبِرد،  نظام 
الجيل  اإلى  للو�شول  م�شاعينا  "في  والبطارية. 
قمنا  الهايبِرد،  هينو  مركبات  من  الخام�ص 
من  االأق�شى  الحد  لتحقيق  وحدة  كل  بت�شميم 
الكفاءة، من خالل تنقيح كل وحدة بحيث ت�شبح 
ناحية  من  تكلفة.  واأقل  وزًنا  واأخّف  حجًما  اأ�شغر 
يخ�شع   - الهايبِرد  نظام   – "النظام"  فاإن  اأخرى 
بينها  من  وعوامل  الع�شر  وتوّجهات  لمتطلبات 
تغيير اللوائح التنظيمية. لذا يمكننا اأن نتوّقع فيما 
يخ�ص "النظام" اأن يظل يتطّلب ابتكارات �شريعة 
وتطّوًرا ن�شًطا في م�شيرة تقّدمه. وخالًفا لعن�شر 
المعدات ال�شلبة فاإن "التحّكم" في النظام يحتاج 
الم�شتقبلية  االحتياجات  ياأخذ  منظور  من  للتطّور 
في االعتبار." وفًقا لما قاله ياماغوت�شي. ويو�شح 
االبتكار  �شعيد  على  الق�شايا  اأهم  اإحدى  اأن 
لتح�شين "التحّكم" في النظام هي كيفية اال�شتفادة 

باأق�شى قدر من الكفاءة من القدرة الكهربائية التي يتم توليدها. وي�شيف قائاًل 
ت�شغيل  نظام  تحديث  ي�شبه  النظام  في  التحّكم  تعزيز  فاإن  الفكرة  "ولتب�شيط 
الكمبيوتر لجعل المعدات ال�شلبة في جهاز الكمبيوتر تعمل باأق�شى كفاءة. واأعتقد 
اأن حوالى %70 من التح�شين في مركبات هينو الهايبِرد يعتمد على تعزيز "التحّكم" 

في النظام."

مثال رئي�شي على ما تحرزه هينو من تقّدم م�شتمر هو مركبات هينو الهايبِرد التي 
الذكاء  با�شتخدام  تحّكم  وظائف  وتت�شّمن   2011 عام  معّين  �شوق  في  اأُطِلَقت 
1 يحتوي على �شكل تو�شيحي مب�ّشط ي�شّور كيف  اال�شطناعي )"AI"(. المخطط 
الممكن  االأداء  تحقيق  اال�شطناعي  الذكاء  با�شتخدام  التحّكم  وظائف  تجعل 
لمركبات الهايبِرد. ويبّين المخطط كيف ُيعّد تطّور "التحّكم" عن�شًرا جوهرًيا في 
تطّور مركبات الهايبِرد. وهذا يثير �شوؤااًل مفاده اإلى اأي حّد يمكن اأن نتوّقع مزيًدا 

من التطّور للتحّكم في "نظام" مركبات هينو الهايبِرد.

"�شبكة  ن�شّميه  بما  مجّهزة  الهايبِرد  هينو  "مركبات  قائاًل:  ياماغوت�شي  ويو�شح 
المركبة  ب�شائقي  الخا�شة  القيادة  وعادات  اأنماط  تتعلَّم  لكي  م�شّممة  ع�شبية" 

25 عاًما على ظهور 
مركبات هينو الهايبِرد: 

تاريخ مّهد الطريق 
لحتمالت جديدة في 

عالم الهايبِرد
�سعبة تطوير مركبات الهايبِرد 

المدير العام
كوئيت�شي ياماغوت�شي

وتوفير التحّكم االأمثل في اأنظمة المركبة والتوقيت االأمثل الأف�شل اأداء. وبعد فترة 
من الزمن، ت�شبح عادات �شائق المركبة ماألوفة لدى المركبة بحيث اأنه بالن�شبة 
م�شّممة  ال�شاحنة  فاإن  بكثرة  �شائقوها  يتغّير  التي  الخفيفة  الهايبِرد  لل�شاحنات 
ا لتحديد اأف�شل توقيت ال�شتخدام القدرة الكهربائية المتوّلدة بغ�ص النظر عن  اأي�شً
اأف�شل في  الحمولة لتحقيق وفر  ا وزن  اأي�شً وتاأخذ في االعتبار  ال�شاحنة بل  �شائق 
ا�شتهالك الوقود. يقول ياماغوت�شي اإنه يجري حالًيا تطوير نظام تحّكم اأكثر تقّدًما، 
واإن كان ال ي�شتطيع االآن الك�شف عن التفا�شيل. وي�شيف ياماغوت�شي قوله اإنه ما زال 
المجال مفتوًحا لتح�شين مركبات الهايبِرد واإن هناك َمياًل لالعتقاد اأن المنتجات 
والتكنولوجيات الحالية ال يمكن تح�شينها بدرجة اأكبر. ولكن عندما ن�شل اإلى تلك 
النقطة فاإننا نكون حينئٍذ بحاجة لمواجهة التحّدي من زوايا جديدة والبحث عن 

اأفكار اأكثر عمًقا.

في اعتقادنا اأن تاريخ مركبات هينو الهايبِرد الذي يرجع اإلى ما قبل ربع قرن �شاعد 
في تمهيد الطريق الذي اأمكن عبره الو�شول اإلى مركبات الهايبِرد الموجودة حالًيا. 
واإن كان في حما�شة هينو التي ال تفُتر اأي موؤ�شر فيمكننا اأن نتوّقع لمركبات هينو 

ا. الهايبِرد اأن تكون في طليعة التقّدم الم�شتقبلي اأي�شً

هينو    نظام مركبات هينو الهايبِردتقنية 

ف الذكاء ال�صطناعي لتحقيق اأف�صل ا�صتخدام  في عام 2011، اأ�صبحت �صركة هينو موتورز اأول �صانع مركبات ينتج بالجملة مركبات هايبِرد توظِّ
للمحّرك والموتور. وهذا من �صاأنه تح�صين الوفر في ا�صتهالك الوقود بن�صبة ت�صل اإلى 5 اأو 6%.

ال�سيد محّرك 
اإنه ال يعمل جيًدا في 

الم�شافات الق�شيرة، لكنه 
ممتاز للم�شافات الطويلة.

طريق �سريع

طريق �سريع

مرتَفع

مرتَفع

الرحمة!
ل يمكنني ال�صتمرار اأكثر...

اعتمد علّي!�صكًرا! هذه م�صاعدة قّيمة.

�صيد محّرك، اأنت ل توّلد كمية 
كبيرة من الطاقة مقارنة 

بالكمية التي تاأكلها.

اأنا بحالة جيدة!
اإنني اأواكبك ال�صير

ال�صيد موتور يحميني 
من التعب والجوع.

اترك ذلك لي!

كيف يمكننا اأن نعمل 
مًعا على النحو الأف�صل 

لتوليد القدرة؟

لدينا مرتفع حاد 
الميالن هنا!

با�ِصر العمل يا �صيد 
موتور! اإننا مقبلون على الطريق ال�صريع! 

حان دورك لكي تقود يا �صيد محّرك.

لدّي هذا!

ال�سيد ذكاء ا�سطناعي
اإنه ي�صتخدم الذكاء ال�صطناعي 

لمعرفة كيفية الموازنة بين 
ا�صتخدام ال�صيد محّرك وال�صيد 

موتور لتحقيق اأف�صل وفر ممكن 
في ا�صتهالك الوقود.

مهما اأكلت، ل يمكنني 
توليد اأي قدرة...

ال�سائق

الموتورالمحّرك

مالحظة: على اأ�صا�س من اأبحاث �صركة هينو موتورز.

نماذج الهايبِرد في الما�سي

مركبة هينو هايبِرد حديثة

اأول مركبة هايبِرد تجارية في العالم ُمنَتجة بالجملة، الحافلة HIMR )ي�شار(، ظهرت عام 1991. ال�شاحنة الهايبِرد الخفيفة Dutro ُطِرَحت في االأ�شواق عام 2003.

ال�سيد موتور
اإنه ال يتمتع بقوة تحّمل 
كبيرة، لكنه ممتاز في 

االندفاعات ال�شريعة 
الق�شيرة.

مركبة هايبِرد
تعمل بمزيج من قدرة الموتور 

وقدرة المحّرك.



تقديم خدمة ما بعد ال�سراء ل�سمان �سير 
العمل في الم�ستقبل

Envia عملها في  اأن بداأت �شركة  منذ 
كقوة  برزت   ،1961 عام  النقل  قطاع 
والخدمات  النقل  مجال  في  قيادية 
وفي  المك�شيك.  في  اللوج�شتية 
ال�شنوات االأخيرة، اأثبتت مركبات هينو 

اأنها جوهرية بالن�شبة لعمل ال�شركة.

داأبنا  "لقد  مورالي�ص:  ال�شيد  وقال 
على ا�شتخدام مركبات هينو منذ عام 
 HIMEX 2007، عندما اأن�ِشَئت �شركة
مركبات  اإن  المك�شيك.  في  كموّزع 
المركبات  من  ثمًنا  اأرخ�ص  هينو 
االأمر  يتعلق  عندما  المناف�شة 
الوقود  ا�شتهالك  في  باالقت�شاد 
ونحن  ال�شيانة،  تكاليف  وانخفا�ص 

را�شون تماًما عن قدرة تحّملها."

ا  اأي�شً معروفة   Envia �شركة 
يخ�ص  فيما  الن�شطة  بمبادراتها 
اإن  ميديلين  ال�شيد  ويقول  البيئة. 
مركبة   50 الإ�شافة  تخطط  ال�شركة 
 2020 عام  بحلول  هايبِرد  هينو 
�شائقي  تدريب  دعم  وموا�شلة 
القيادة  ندوة  خالل  من  مركباتها 
هينو  تقّدمها  التي  االقت�شادية 
اإ�شافة اإلى الندوات الخا�شة بقيادة 

مركبات الهايبِرد.

رئي�ص �شركة التوزيع هينو موتورز �شيلز المك�شيك لديه 
فل�شفة عمل تولي اأهمية كبيرة لخدمة ما بعد ال�شراء. 

"نحن نوؤمن اأن عالقتنا مع العميل تبداأ فعلًيا ب�شكل 
جّدي وتكون اأهم بعد �شرائه المركبة. ونبادر ب�شكل 
مع  عالقاتنا  في  والخدمات  الرعاية  بتقديم  فّعال 
من  ذلك  ويتم  المركبات.  �شرائهم  بعد  العمالء 
جيدة  وخدمات  جيدة  منتجات  توفير  خالل 
واأ�شاليب �شيانة جيدة ب�شكل اإجمالي. ومن االأمثلة 
القيادة  حول  ندوتنا  ذلك  على  الرئي�شية 
لل�شائقين   HIMEX �شركة  تقّدم  اإذ  االقت�شادية. 

ي�شّمى  مالحظات  دفتر  ندواتها  يح�شرون  الذين 
لجمع  ا�شتعماله  يمكنهم  والذي  ال�شفر"  "جواز 
خدمات  ا�شتخدموا  كلما  )الكوبونات(  طوابع 
ب�شلع  الطوابع  هذه  ا�شتبدال  ويمكن   .HIMEX
الخدمات  هذه  ومثل  ال�شائق.  يختارها  مبتكرة 
وهي  ا،  اأي�شً المديرين  لدى  تقديًرا  تجد  المبتكرة 

ت�شاعد على التوا�شل مع ال�شائقين. 

ن�شتعر�ص هنا تعليقات ثالث �شركات في المك�شيك 
تقّدمها  التي  الممّيزة  الخدمة  من   ا�شتفادت 

.HIMEX شركة�

وهو يذكر حكاية جعلته من محّبي هينو في مرحلة مبّكرة.

المقب�ص  اأن مو�شع  �شعرت  لدينا  الأول مركبة هينو  بالن�شبة  اأنه  "الحقيقة هي 
الخارجي للباب مرتفع ب�شكل غير عملي. وبعد اأن اأخبرت �شركة HIMEX بذلك، 
اإلى  المركبة  اأعادوا  وقد  تف�شيالتنا.  من  وتاأكد  هينو  �شركة  من  فني  ح�شر 
كل  في  مثالًيا  المقب�ص  مو�شع  اأ�شبح  بحيث  الموا�شفات  وعّدلوا  اليابان، 
الطلبيات الالحقة. وال اأعرف اأي �شركة اأخرى لديها هذا القدر من التجاوب."

ميديلين  ال�شيد  وي�شيف  بها.  وثقتها  هينو  عن  ال�شركة  ر�شى  على  تدل  الحكاية  هذه 
قائاًل: "منذ مدة �شاألنا �شائقينا الذين يعملون على مركبات هينو عّما يمكن اأن يقولوه 
اأنهم  جميًعا  ذكروا  وقد  اأخرى.  �شركة  �شنع  من  مركبات  على  العمل  منهم  ُطِلَب  لو 
لون هينو. من الوا�شح اأنهم را�شون عن اأداء مركبات هينو." �شيقولون "ال"، واأنهم يف�شّ

ال�شيد اإيمانويل مارتينيز مورالي�صال�شيد فيرناندو اأ. رودوريغيز ميديلين

الحرف "e" االأخ�شر على مقّدمة ال�شاحنة المبّينة على اليمين هو ال�شعار الجديد ل�شركة envia وهو يمثل 
ا االلتزام بالمبادرات البيئية. اأي�شً

|  Envia سركة اإنفيا�

| �سركة يونيليَفر دي مك�سيكو 

| Smartlease Transporte Inteligente  سركة �سمارت ليز تران�سبورتي اإنتِلِجنتي�

Ing. ال�سيد فيرناندو اأ. رودوريغيز ميديلين، مدير
ال�سيد اإيمانويل مارتينيز مورالي�س، مدير ال�سوؤون االإدارية والتمويل

 ال�سيد لوي�س ميغيل ريي�س روميرو، 
من�ّسق اأعلى، التوزيع والمركبات اآي �سي

ال�سيد اأرتورو زامورانو، المدير العام
اخترنا هينو ب�سبب اللم�سة ال�سخ�سية 

والموا�سفات المتفّوقة

نعمل لر�سم االبت�سامة على وجوه العمالء والم�ساهمة في 
اإيجاد بيئة عالمية اأف�سل

تكاليف اإدارية اأقل 
والح�سول على اأف�سل اأداء: 

نحن �سعداء بهينو

�شركة Unilever de Mexico، التي اأن�ِشَئت 
 Unilever عام 1922، تقوم بتوزيع مرّطبات
الهولندية المعروفة على م�شتوى العالم اإلى 
�شبكتها من المتاجر وغيرها. وللتوزيع على 
�شبكة ت�شم 150,000 متجر في المك�شيك، 
من  مكّوًنا  اأ�شطواًل  روميرو  ال�شيد  ي�شتخِدم 
على  وتعّرف  �شائق.   1000 و  �شاحنة   600

هينو الأول مرة عام 2015 في لقاء ل�شانعي ال�شاحنات وم�شتخِدمي ال�شاحنات.

اأواًل  بالطبع كانت هناك  اأ�شياء.  ب�شعة  �شراء مركبة هينو الحظت  "بعد  روميرو:  ال�شيد  يقول 
القيادة  ندوات  مركباتنا  ل�شائقي  قّدموا  لقد  رائعة.  الخدمة  كانت  ذلك  على  وزيادة  الجودة، 
االقت�شادية عدًدا من المرات ال اأ�شتطيع اأن اأح�شيه. وتت�شّمن الندوات بالفعل طرًقا تف�شيلية 

لتح�شين الوفر في ا�شتهالك الوقود." 

 80 اإلى   60 من  بتغيير  �شنقوم  العالمية  البيئة  ولم�شاعدة  تقّدمنا،  اإطار  "في  قائاًل:  وي�شيف 
قائاًل  واأردف  �شاحنات هايبِرد،"  اإلى  الديزل  بوقود  تعمل  التي  �شاحناتنا  اأ�شطول  �شاحنة من 
زيادة  في  والمتمثل  العمل  مجال  في  بهدفنا  عالقة  له  "وهذا  عري�شة:  ابت�شامة  وجهه  وعلى 
وكذلك حلمي  الن�شف...  اإلى  الكربون  اأوك�شيد  ثاني  انبعاثات  عف وخف�ص  ال�شِ اإلى  المبيعات 

ال�شخ�شي بر�شم ابت�شامة على وجه كل من ياأكل منتجات هولندا." 

من المرّجح اأن تكون لدى القّراء فكرة عن �شركات دولية 
�شركة  اإن   .UPS و   DHL و   Walmart مثل  مرموقة 
تلك  تعّد  ال�شدارة  في  مركًزا  تحتل  التي   Smartlease

اإلى �شركات مك�شيكية مثل �شركة  اإ�شافة  ال�شركات من بين عمالئها المرموقين، 
على  والدليل   .Liverpool الكبيرة  ال�شمولية  المتاجر  و�شل�شلة  للنقليات   Esgeri
النجاح الذي حققته �شركة Smartlease هو حجم اأ�شطول مركباتها الذي قفز من 
30 مركبة عام 2014 اإلى 300 مركبة عام 2016. ومن بين هذه المركبات، هناك 

128 مركبة هينو، ومن �شمنها مركبات هايبِرد. 

وقد ذكر ال�شيد زامورانو اأن كل مركبات ال�شركة تقريًبا تكون ُم�شتاأَجرة في �شهور 
تتجه  الكبير،  الطلب  هذا  "بف�شل  قوله:  م�شيًفا  مايو،  اإلى  دي�شمبر  من  الذروة 

ال�شركة بن�شاط �شديد نحو التو�ّشع." 

واأردف قائاًل: "لدينا في الوقت الحا�شر مكتبان للمبيعات المحلية، لكننا نخطط 
لزيادتها اإلى 32 مكتًبا في غ�شون خم�ص �شنوات لتقديم خدماتنا للعمالء في كافة 

اأنحاء المك�شيك." 

ويو�شح ال�شيد زامورانو اأ�شباب اإقبال ال�شركة على مركبات 
هينو.

هينو  جّربنا  لكننا  ال�شنع،  اأمريكية  مركبات  ن�شتخِدم  كنا 
لمقارنة الوفر في ا�شتهالك الوقود مع مركبات هينو. وكانت 
النتيجة هي اأن مركبات هينو كانت اأكثر توفيًرا في ا�شتهالك 
منخف�شة  ال�شيانة  تكاليف  اأن  ا  اأي�شً اأدركنا  كما  الوقود، 
بالن�شبة لمركبات هينو عن مركبات ال�شركات االأخرى. لقد 
منحتنا مركبات هينو با�شتمرار اأداًء اأف�شل وخدمة رائعة. 

ونحن �شعداء جًدا الأننا تحّولنا اإلى هينو."

 Hino Motors Sales شركة هينو موتورز �شيلز المك�شيك�
Mexico, S.A. de C.V. (HIMEX)

ال�سيد نوزومو هارادا، الرئي�س

�سوت مالكي هينو



 HINO Cares الفائزون في م�صابقة
الثانية لل�صور الفوتوغرافية

كان مو�شوع م�شابقة Hino Cares الثانية لل�شور الفوتوغرافية هو "طريقي المف�شل". 
ويطيب لفريق التحرير اأن يتقّدم بال�شكر لكل الذين �شاركوا وللعدد الكبير من ال�شور 
المقّدمة من كافة اأنحاء العالم. وكانت ال�شور الم�شاركة م�شبعة ب�شكل وا�شح بنوايا 

االأ�شخا�ص الذين يقفون خلف العد�شة وقد تم ا�شتعرا�شها وغربلتها في مقر هينو من 
والت�شويق الخارجيين. وقد ح�شلت جميعها  المبيعات  الم�شوؤولين عن  المديرين  قبل 

على تقييمات جيدة. وتظهر اأدناه ال�شورتان الفائزتان مع تعليقات الفائزين.

ُعِقَد موؤتمر هينو العالمي لعام 2016 في �شهر اأكتوبر في 
كل  مّرة  تقام  التي  الكبرى  الفعاليات  من  وهو  طوكيو. 
مع  هينو  وا�شتراتيجية  ت�شّور  لم�شاركة  �شنوات  اأربع 
مناطق  كافة  من  يتجّمعون  الذين  والوكالء  الموّزعين 
العالم. وكان هذا الموؤتمر العالمي الخام�ص وقد ح�شره 
 60 اأكثر من  في  بهينو  لهم عالقة  فرًدا   350 اأكثر من 

دولة ومنطقة.

بعد عر�ص فيديو رائع اإيذاًنا ببدء الفعاليات، �شعد اإلى 
ة الرئي�ص يا�شوهيكو اإيت�شيها�شي. وقد األقى كلمة  المن�شّ
كلمته  في  و�شّدد  للم�شتقبل.  هينو  ت�شّور  عن  حما�شية 
القطاع ال على  تت�شّدر هذا  اأن  اأن هدف هينو هو  على 
�شعيد المنتجات والخدمات فقط بل وعلى �شعيد الدعم 
دعم  خالل  من  العالمية  التنمية  في  لالإ�شهام  الكلي 
اأعلى  اإداري  م�شوؤول  تحّدث  ذلك،  بعد  العمالء.  اأعمال 
هو اإيت�شيرو هي�شادا ب�شفته م�شوؤواًل عن اأن�شطة االأعمال 

لتعزيز  الرامية  الجهود  حول  �شرًحا  وقّدم  الخارجية. 
المبادرات  ذلك  في  بما  الكلي،  هينو  بدعم  االرتقاء 
الرامية لتوريد القطع في المواعيد ال�شحيحة، والدعم 
وال�شائقين،  المركبات  اأ�شاطيل  لمديري  العملياتي 
التدريب  بم�شتوى  واالرتقاء  الخدمة  اأدوات  وتح�شين 
اإداري  م�شوؤول  من  عر�ص  ذلك  واأعقب  للميكانيكيين. 
م�شّممة  منتجات  تطوير  حول  اإندو  �شين  هو  اأعلى 
وتحّدث  المختلفة  المناطق  الحتياجات  ا  ي�شً خ�شّ
كوغا  م�شنع  عن  اأوماتا  هيديوكي  االإداري  الم�شوؤول 
الفكرة  وكانت  عالمية.  اإنتاج  كقاعدة  وموقعه  الجديد 
هينو  التزام  هي  الموؤتمر  �شادت  التي  الم�شتركة 
على  العمالء  الحتياجات  والدقيقة  الفورية  باال�شتجابة 
اأوا�شر  بتعزيز  الم�شاركون  قام  وقد  العالم.  امتداد 
هينو  فريق  في  كاأع�شاء  بينهم  والت�شامن  الترابط 
خالل  من  المتفاوتة  لالحتياجات  اال�شتجابة  لتح�شين 

التح�شين الم�شتمر للمنتجات ودعم هينو الكلي.

موؤتمر هينو العالمي لعام 2016: 
مزيد من الت�سامن واإعادة تاأكيد مهمة االإ�سهام في المجتمع 

وفي اأعمال العمالء

"اإنه �شرف عظيم لي اأن اأح�شل على هذه الجائزة. هذه ال�شورة هي لطريق 
اأقطعه يومًيا ويربط بين كيتو )العا�شمة( والبلدة التي اأعي�ص فيها. واأنا �شعيد 
ا الأنني تمكنت من اإطالعكم على �شيء ب�شيط من مقاطعة �شانتو دومينغو  اأي�شً
ولم  عاًما   15 منذ  هينو  �شاحنة  اأقود  اإنني  الرائعة.  ت�شات�شيال�ص  لو�ص  دي 
القوة  وتملك  ب�شهولة  المنحنيات  مع  تتعامل  وهي  خذلتني.  اأن  اأبًدا  يحدث 
اأّتخذه  اأن  اأف�شل �شريك يمكنني  واأداًء مده�ًشا يبهرني با�شتمرار. هينو هي 

و�شاأوا�شل الم�شي ُقُدًما كعميل لهينو."

المركز االأول
ال�سيد هو�سي مو�سكيرا )اإكوادور(

Transportes Mosquera

"لم اأحلم اأبًدا باأن يتم اختيار �شورتي. وكانت مفاجاأة �شارة لي عندما 
علمت اأن �شورتي ح�شلت على المركز الثاني. �شكًرا جزياًل لكم. 

هذه �شورة 
التقطتها عندما 
كنت في اإجازة 

لطريق اأحّبه 
كثيًرا."

المركز الثاني
ال�سيد بيدرو فيليبي �سوتو توّري�س )ت�سيلي(

Hino Chile una empresa Indumotora
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�شنكون �شاكرين جًد� لو تكّرمتم بتقديم �أي مالحظات �أو 
�قتر�حات لتح�شين هذه �لمجلة.

�أر�شل �إلينا مالحظاتك و�قتر�حاتك فقد يحالفك �لحظ 
وتكون �أحد �لم�شتجيبين �لع�شرة �لذين �شيتم �ختيارهم 

ال�شتالم هد�يا تتعلق بر�لي د�كار. 

�شّيئ اأو غير م�شّوقال جيد وال م�شّوق جيد اأو م�شّوقجيد جًدا اأو م�شّوق جًدا

رالي داكار 2017
مقابلة تطوير داكار

تقنية هينو )هايبِرد(
�صوت المالك

موؤتمر هينو العالمي 2016
نتائج م�صابقة ال�صور الفوتوغرافية
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.HINO Cares دعنا نعرف راأيك عن طريق تعبئة ا�ستبيان

هذه �لهد�يا عر�شة للتغيير دون �إ�شعار.
�شيقوم فريق �لتحرير باختيار �لهد�يا.

اأمثلة على االأ�شياء التي �شُتقّدم كهدايا

ُيرجى اختيار مربع واحد لكل مقال.

راأيك

ُيرجى �الإجابة على بنود �ال�ستطالع �لو�رد �أدناه. 
ُيرجى مالحظة �أن طريقة �ال�ستجابة قد تغّيرت قلياًل عما كانت عليه في �لعدد �لما�سي. 

ُيرجى ا�شتخدام ا�شلوب الم�شح ال�شوئي )scan( اأو الت�شوير الفوتوغرافي لت�شوير مالحظاتك واقتراحاتك واإر�شالها باالإيميل اإلى 

ُيرجى اأال تن�شى ذكر المعلومات الواردة اأدناه �شمن ن�ّص االإيميل الذي �شتر�شله:
1. اال�سم، 2. الجن�س، 3. ا�سم ال�سركة، 4. المن�سب/الم�سّمى الوظيفي، 5. الدولة، 6. العنوان و 

7. العالقة بهينو )ُيرجى ا�شتخدام اأحد الخيارات التالية: اأ( عميل، ب( وكيل، ج( موّزع اأو د( غير ذلك.

قبل اإر�شال ملف المالحظات واالقتراحات ُيرجى مراجعته لكي تتاأّكد اأنه مقروء.

ن�شكرك مقّدًما على تعاونك.

يجب تقديم الإجابات حتى تاريخ 20 يونيو 2017.

العالمة التجارية العالمية لكافة العمالء

 تقرير خا�س: فريق هينو �سوغاوارا يخو�س رالي داكار حتى النهاية 
 للمرة ال�ساد�سة والع�سرين ويفوز للمرة الثامنة على التوالي بلقب فئة 

اأقل من 10 لترات!
ا، نظرة على مركبات هينو الهايبِرد بمنا�شبة مرور 25 عاًما على نزولها اإلى االأ�شواق.  في هذا العدد اأي�شً


