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يوشيماسا سوغاوارا

رجل داكار الحديدي 
                         يوشيماسا سوغاوارا يتقاعد

ى عن منصبه كمدير لفريق هينو سوغاوارا. وقد حل محلّه تيروهيتو  بعد عقود أمضاها في تحقيق أرقام قياسية في رالي داكار، تقاعد يوشيماسا سوغاوارا من خوض السباقات وتنحّ
سوغاوارا. في عام 1983 عندما بدأ سوغاوارا المنافسة في سباقات رالي داكار1، ما كان ليتسنّى ألي إنسان أن يعرف أنه كان في طريقه نحو مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات يُطلَق 

ين مذهلين في موسوعة  بّوط، أعاد سوغاوارا صياغة كتاب األرقام القياسية برقمَ عليه فيها لقب «رجل داكار الحديدي». حامالً في يده شعار الفريق المميّز وهو راية سمكة الشَ
غينيس لألرقام القياسية العالمية 2Guinness World Records، هما: بدء السباق في رالي داكار 36 مرّة متتالية وإنهائه 20 مرّة متتالية.

ى «رالي باريس داكار»، وقد شارك سوغاوارا في فئة الدراجات النارية.  1 في ذلك الوقت، كان السباق يسمّ
.Guinness World Records Limited لة لشركة 2 في 23 أبريل 2019. موسوعة غينيس لألرقام القياسية العالمية Guinness World Records هي عالمة تجارية مسجّ

دخل سوغاوارا وهينو موتورز في شراكة للمنافسة في رالي داكار منذ 
عام 1992. وها هو سوغاوارا هنا يخوض السباق في رالي عام 1997.

بّوط التي  عين براية سمكة الشَ سوغاوارا يستجيب لجمهور المشجّ
ا ليحلّ في  هي شعاره المميّز بعد تفوّقه على الشاحنات األكبر حجمً

المركز الثاني في فئة الشاحنات في رالي داكار عام 2001. 

نِعَت شاحنة رالي داكار الجديدة لتحسين األداء في الوقت الذي كان الفريق يسعى إلنهاء رالي داكار بترتيب  صُ
م هذه المركبة ناقل حركة أوتوماتيكي بمحوّل عزم دوراني لتعزيز أداء التسريع. م. تستخدِ إجمالي متقدّ

أقيم عدد من الفعاليات لتلبية رغبات العدد الكبير من الزوار، بما في ذلك برنامج نقاش يظهر فيه مدير فريق هينو 
سوغاوارا والسائق تيروهيتو سوغاوارا، وكذلك مسابقة سحب يانصيب على جوائز لألطفال. 

موضوع خاص:

دعم تام من هينو: ندعم العمالء على امتداد العالم

ا ينتظروننا بلهفة. ألن هناك أناسً

شاحنة رالي داكار الجديدة التي 
 HINO 600 ت على أساس من سلسلة نِعَ صُ

المصنوعة ألميركا الشمالية

شاحنة هينو لرالي داكار معروضة في 
معرض غايكيندو إندونيسيا الدولي 

للسيارات (GIIAS) في جاكرتا، إندونيسيا
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فلسفة العمل والهدف والقيمة
عات واحتياجات كل عميل  م تفصيليًا لتلبية توقّ يقوم دعم هينو الكامل على أساس الدعم الفردي المصمّ

بذاته بهدف المساهمة في أعمال عمالئنا من لحظة شرائهم شاحنة أو حافلة هينو إلى أن يتخلّوا عنها.

عن طريق إبقاء شاحنات وحافالت العمالء تعمل بحالة مثالية، يسعى دعم هينو الكامل لتزويد العمالء بقيمة على صعيدين: تحقيق أقصى 
ة من جاهزية التشغيل يعني تقليل أوقات عدم التشغيل بسبب  ة من جاهزية التشغيل وأدنى تكلفة لعمر الخدمة. تحقيق أقصى مدّ مدّ

األعطال أو اإلصالحات وذلك لضمان المحافظة على المركبات بحالة جيدة لتكون جاهزة لكي يستعملها العمالء عند الحاجة. أما تحقيق 
أدنى تكلفة لعمر الخدمة فيعني تقديم خدمة صيانة هينو عالية الجودة التي تتميّز بها هينو بسعر معقول لخفض تكاليف التشغيل 

وزيادة قيمة إعادة البيع ومساعدة العمالء على تحقيق أقصى استفادة من مركباتهم الهينو. 

دعم تام من هينو:
ندعم العمالء على امتداد العالم

الهدف النهائي لمبادرة دعم هينو الكامل واألنشطة المتعلقة بها هو أن تكون شريك عمل حقيقي 
للعمالء وأن تدعم أعمالهم. وفي هذا العدد، نلقي نظرة على عدد قليل من هذه األنشطة.

خدمة ICT* الجديدة:
إطالق HINO CONNECT (تواصل هينو)

يقوم نظام االتصاالت بإرسال معلومات عن املركبة

عروض خدمة مقترحة لدعم العمالء بشكل أفضل

*ICT ترمز إلى تقنية المعلومات واالتصاالت.

نظام تأهيل فنّيي هينو هو برنامج هينو الفريد من نوعه 
إلصدار شهادات للفنّيين مطابقة للمقاييس المعيارية

لدى مجموعة هينو Hino Group حوالى 14000 فنّي يعملون لمساعدة العمالء 
ة من جاهزية التشغيل لمركباتهم.  على تحقيق أقصى مدّ

وقد أنشأت هينو عددًا من البرامج، من بينها نظامها لتأهيل فنّيي هينو عالميين 
إضافة إلى إقامتها مسابقات مهارات هينو والمسابقات التقنية لتمكين الفنّيين 

م للعمالء مستوى  من مواصلة تحسين قدراتهم لكي يتسنّى لهينو أن تقدّ
عون الحصول عليه.  الخدمة العالي الذي أصبحوا يتوقّ

+

 قيمة مضافة للعمالء في مجالين: تحقيق أقصى مدة من جاهزية 
التشغيل وأدنى تكلفة لعمر الخدمة

تطبيق عملي لدعم هينو الكامل

ة من تحقيق أقصى مدّ
جاهزية التشغيل

أدنى تكلفة
لعمر الخدمة

أطلقت هينو خدمة تواصل هينو HINO CONNECT في أبريل عام 2017. 
وهي خدمة توظِّف تقنية المعلومات واالتصاالت (ICT) لمراقبة حالة المركبات 

ة من  زة على متن المركبات لتحقيق أقصى مدّ التي تستخدم أجهزة اتصال مجهّ
جاهزية التشغيل لمركبات هينو. ويمكن استخدام معلومات موقع المركبة 

ووظائف التبليغ لالستجابة في الحال ألي مشكلة في الحاالت الطارئة. 

ا  يصً دَّة خصّ عَ م تقارير مُ يضاف إلى ذلك أن الخدمة تقدّ
لمطابقة عادات السائقين والتي يمكن استخدامها 
للتوفير في استهالك الوقود وتشغيل المركبة بقدر 

أكبر من األمان.

مركبة العميل موظف هينو
يستخدم معلومات

المركبة لتقديم
الخدمات.

سيرفر
يقوم بتخزين

معلومات
المركبة.

HINO CONNECT (تواصل هينو)

فنّيون موهوبون 
يعملون في 

أنحاء متفرّقة من 
العالم

تُقام مسابقات مهارات هينو والمسابقات 
التقنية في 20 دولة ومنطقة على امتداد 

العالم

برنامج تدريب السائق على 
القيادة اآلمنة واالقتصادية

برنامج التدريب على 
القيادة اآلمنة 

واالقتصادية في ماليزيا

تُقيم هينو تدريبات وتُجري اختبارات قيادة للعمالء للمساهمة في تقليل كل من 
الحوادث وتكاليف الوقود. 

في تدريب السائقين، يركب مدرّبون متمرّسون في المقصورة عند قيام العميل 
مون النصح لتحسين مهارات القيادة وأداء المركبة.  بقيادة شاحنة أو حافلة، ويقدّ

د من خصائص الشاحنة أو  وباستطاعة المشاركين التأكّ
الحافلة باستعمال مركبة حقيقية. وقد عبّروا عن 

دهشتهم للتحسينات في توفير استهالك الوقود 
وتقليل الحوادث بعد المشاركة في برنامج 

التدريب.

القطع األصلية 
تتميّز بالجودة 

العالية وتحقق 
الطمأنينة

تقوم هينو بتوريد قطع تلبّي معايير الجودة الصارمة بأسعار معقولة لدعم 
سالمة المركبات وتشغيلها بصورة آمنة. 

إن استعمال قطع هينو األصلية يساعد على تقليل األعطال والتكلفة اإلجمالية 
طوال مدة خدمة المركبة إلى الحد األدنى إضافة إلى إطالة عمر المركبة.

ح الوقود مقارنة أداء مرشّ

ح وقود هينو  استعمال مرشّ
األصلي

ح وقود  استعمال مرشّ
غير أصلي

هذا المثال الذي يشتمل على قطع غير أصلية ال يضمن النتائج بأي حال من األحوال وال ينطبق على جميع الحاالت.
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Hino Owners’ Voice

شركة NANCHU هي الناقل الرئيسي للمواد النادرة مثل سبائك األلمنيوم وألواح النحاس، وتقوم بنقل أكثر من 
د عليه لسلع عالية القيمة تتجاوز ماليين اليوانات لكل  مليون طن من السلع سنويًا. وأعمالنا تتطلب نقالً يُعتمَ

حمولة خالل فترات تمهيدية قصيرة. وهذه المتطلبات هي بالضبط السبب الذي يقودنا الختيار الجودة العالية وراحة 
البال اللتين ترتبطان باسم هينو. في الصين، تقوم الكثير من الشركات بتشغيل شاحنات محلية الصنع أرخص 

ثمنًا، ولكن عندما تعود للوراء قليالً وتنظر إلى االستثمار من وجهة نظر متوسطة إلى طويلة األجل، تظهر بوضوح 
ًا ما تتعرّض لمشاكل أو تتعطّل. وعلى وجه الخصوص في أعمال نقل السلع لمسافات  مزايا شاحنات هينو التي نادر

ا فإن هينو تمتلك خبرة أكبر من الشركات األخرى. بعيدة جدً

إن حوالى 86 من مجموع 105 شاحنات نملكها في منطقة جنوب الصين هي شاحنات هينو. والوكيل المحلي 
د عليها بعد البيع. إن شركتنا  متجاوب على وجه الخصوص ويضمن سرعة التسليم إضافة إلى خدمات فورية ويُعتمَ

تعمل على مدار الساعة وكلما كانت لدينا حالة طارئة نجدهم جاهزين لالستجابة الحتياجاتنا.

يضاف إلى ذلك أن شركتنا تُوْلي أهمية عظيمة لسالمة السائقين. ونتيجة لذلك فنحن ممتنّون للغاية لهينو 
إلرسالها مدرّبين لتقديم التدريب على أساليب القيادة اآلمنة لسائقي مركباتنا.

ا، ونأمل أن تستمر GHMC والشركاء المحليون في  منا، من الواضح أن بيئة أعمالنا ستواجه تغيّرًا عظيمً ومع تقدّ
بذل الجهود لمواصلة تحسين الصيانة ودعم العمالء.

GHMC رسالة من نائب رئيس شركة

ا طموحنا هو أن نكون شريك أعمال موثوقً

جانغ جييونغ
نائب الرئيس ووزير المبيعات والتسويق

GAC HINO MOTORS CO., LTD. (GHMC) شركة

مة الخدمات طوال عمر خدمة الشاحنات.  قدّ منذ عام 2013، تبنّت شركة GHMC فلسفة الدعم الكامل، مُ
إننا نسعى قبل البيع لفهم احتياجات العمالء ونقوم بتجميع الموارد من داخل وخارج شركتنا لتقديم الدعم 

م معلومات  الكامل من عملية ما قبل البيع إلى ما بعد البيع لكسب ثقة العمالء. وحتى قبل موعد البيع، نقدّ
لفريق التطوير التابع لنا ليتمكن من تصميم منتجات تلبّي احتياجات العمالء. وعندما يحين موعد البيع، 

نتَج األكثر مالءمة. وبعد بيع المركبة، نلتزم بإرضاء عمالئنا عن طريق تقليل تكاليف  نعمل على تقديم المُ
 HQS التشغيل إلى الحد األدنى وتحقيق أقصى مدة من جاهزية التشغيل للمركبة من خالل خدمات مثل
(خدمة هينو عالية الجودة)، ودعم التدريب على أساليب السالمة وكفاءة استهالك الوقود، والخدمات التي 

ا ال  تقوم على أساس من االستخدام الفعلي للمركبة. وفي الصين، تمثّل التعديالت القانونية والتنظيمية جزءً
يتجزأ من بيئة آخذة في التغيّر بسرعة، وقد أصبحت المنافسة في قطاع الخدمات اللوجستية تحتدم 
ا من هذه الخلفية، نعمل في التمويل وفي أعمال مركباتنا التي كان لها مالكون  بشكل متزايد. انطالقً
صات المبدئية لتمكين العمالء من التسوّق وهم  سابقون وكذلك في مجاالت أخرى للحدّ من المخصّ
يشعرون باألمان. وبدافع من فكرة أن نجاح شركة GHMC ال يمكن أن يتحقق إال من خالل نجاح أعمال 

ا بيد مع الموزّع لبناء عالقة كشركاء حقيقيين مع العميل. العمالء، نود أن نعمل يدً

بدأت شركتنا العمل عام 2013 وخالل السنوات الست الماضية دأبنا على توسيع نطاق عملياتنا بسرعة. وفي 
البداية، تمت تزكيتهم لنا بقوة واشترينا 30 شاحنة هينو دفعة واحدة، األمر الذي فاجأ الجميع. وقد ظلت الشاحنات 

ًا وليالً دون التعرّض ألية أعطال على اإلطالق. وفي الوقت الحاضر، ارتفع عدد أسطولنا من  تعمل بحالة رائعة، نهار
مركبات هينو إلى 80، ونحن أكبر شركة مالكة لمركبات هينو في منطقتنا. ويكيل السائقون المديح لمركبات هينو 

ر أن اإلقليم  وكثيرًا ما نسمع تعليقات عن قوة اإلطار الهيكلي والمحرّك. يضاف إلى ذلك أن البيانات اإلقليمية تُظهِ
ل لحوادث المركبات. وفعليًا، من الممكن  د فيه — مقاطعة هويدونغ في إقليم غواندونغ — يتميّز بأدنى معدّ الذي نُوجَ

لهذه البيانات أن تكون مؤشرًا جزئيًا على مميزات هينو فيما يخص السالمة على الطريق.

في الصين، أدّت الزيادة الكبيرة في الوعي بأمور السالمة إلى جعل السلطات أكثر صرامة فيما يخص تحميل 
ذ بحمولة واحدة ورحلة  الشاحنات حموالت زائدة. ومن الناحية العملية فإن هذا يعني أن عملية النقل التي كانت تُنفَّ

واحدة أصبحت اآلن تحتاج الثنتين أو ثالث حموالت ورحالت. وفي البداية كنا نعرف أن استالم مركبات هينو التي طلبنا 
شراءها سوف يستغرق وقتًا لذا اشترينا 10 شاحنات رباعية المحاور بسعة تحميل كبيرة من شركة أخرى. واآلن بعد 

أن استلمنا شاحنات هينو التي طلبناها فإننا نسعى لبيع الشاحنات التي اشتريناها من صنع شركة أخرى والتي 
ا أصلية وتقوم بصيانة  كثيرًا ما تتعطّل. إن شركة Huizhou Jili الصانعة ألجسام السيارات تستخدم قطعً

شاحناتنا بشكل رائع. والنتيجة هي أن بإمكاننا إنجاز أعمالنا بالحد األدنى من المشاكل واألعطال.

ع غواندونغ وهونغ كونغ وماكاو في نفس المحيط  في المستقبل، ستؤدّي خطّة منطقة الخليج الكبرى إلى تجمّ
االقتصادي، ونعتزم تسخير أداء وجاذبية هينو غير العاديين لزيادة عملياتنا في هذه المناطق.

ع في تشكيلة كبيرة من قطاعات األعمال من بينها  منذ إنشاء شركة South Trade عام 1998، قمنا بالتوسّ
األعمال اللوجستية والعقارات وبناء المصانع وإدارة المستودعات واالستثمار. ومن بين هذه المجاالت فإن عملنا 

م خدماتها بشكل رئيسي لشريكتنا في العمل شركة صناعة الفوالذ  األساسي هو األعمال اللوجستية، التي تقدّ
اليابانية JFE عن طريق نقل األلواح المعدنية والملفات. وتبلغ الكمية التي نقوم بنقلها حوالى مليون طن سنويًا.

السبب المبدئي لقرارنا باختيار اسم هينو ذي الموثوقية العالية هو أن من بين عمالئنا عدد كبير من الشركات 
اليابانية. وفي الوقت الحاضر، نقوم بتشغيل أسطول مكوّن من 50 مركبة هينو، من ضمنها تلك الخاصة 

بمتعهدينا الفرعيين. وفي الواقع فإن جميع المركبات التي نقوم بتشغيلها هي مركبات هينو باستثناء مركبات 
األغراض الخاصة.

ا. إن االلتزام الدقيق بمواعيد التسليم له قيمة عظيمة. وقد  د تمامً العمالء يريدون إنجاز األعمال في الوقت المحدّ
ساهمت قلّة حدوث المشاكل أثناء التشغيل في فوز مركبات هينو بمستوى عالٍ من الثقة.

مون  واألساس الذي يقوم عليه ذلك هو قوة المنتجات التي ال تتعطّل، وإن كان هناك سبب ثانٍ وهو أن وكالء التوزيع يقدّ
ا. ونحن ممتنّون ألن أي مشكلة قد تطرأ يتم حلّها بسرعة. د تمامً الصيانة والدعم الصحيحين في الوقت المحدّ

ا ما بتجهيز شاحنة هينو بمنزل متنقل لتمكين الناس من السفر إلى كل مكان في  إنني في الحقيقة أحلم يومً
الصين، وإن كانت مثل هذه المركبة لم تُصنَع بعد. وعلى أية حال، أريد االستمرار في نقل جودة مركبات هينو إلى 

العمالء في الصين.

الصين

د عليها االعتماد على منتجات هينو ودعمها لضمان عمليات نقل يُعتمَ

GUANDONG NANCHU TRANSPORT MANAGEMENT CO., LTD. شركة

السيد جانغ هوانشين
نائب الرئيس

السيد هوانغ هونغجونغ
مدير إدارة المعدات

أسطول هينو ينمو من 30 إلى 80 مركبة لدعم نموّنا

HELI CONCRETE CO., LTD.  شركة

السيد تشيو جينوين
الرئيس

Huizhou Jili شركة
السيد جينغ تشيانغ

ا» د تمامً ا «في الوقت المحدّ راحة البال مع هينو دائمً

SOUTH TRADE  شركة

السيد جونغ جاوغوانغ
الرئيس
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طوني أندي تيكنا هو خبير في كشف األعطال وإصالحها. إن السيد طوني، رئيس 
ورشة PT. Daya Guna Motor Indonesia (DGMI) في العاصمة اإلندونيسية 

جاكرتا، من مواليد المدينة ذاتها عام 1979. وبعد تخرّجه من مدرسة ثانوية 
مهنية كمختصّ في تقنية المركبات ذاتية الحركة، عمل كفنّي في مجال صيانة 

وإصالح السيارات حتى عام 2001. ثم من عام 2001 إلى عام 2009 عمل في 
PT. Sinar Jaya حيث تعلّم من رئيس الورشة المعارف التقنية الضرورية إضافة 

ا التعلّم بشكل مستمر.  ا أسلوب تفكير متواضع ومتابعً إلى أهمية المثابرة متّبعً
.DGMI وفي عام 2009، انتقل إلى

يوضح السيد طوني أنه كان من صغره يطمح ألن يصبح فنّيًا بسبب عشقه 
للسيارات والمتعة التي يجدها في التعامل مع اآلليات. ومنذ أن كان طفالً، كان 
يستمتع بتفكيك األشياء وإعادة تجميعها. وهذه الصفات كلها جعلت العمل 

كفنّي المهنة األفضل مالءمة له.

وهو يقول إن هناك أشياء في كشف األعطال وإصالحها يجدها ممتعة. أولها هو 
متعة حلّ المشاكل واحدة تلو األخرى. وهو يعتقد أن مراقبة األشياء وتحليلها 

. والنقطة الثانية هي الحاجة  ا إلى إيجاد الحلّ وفهمها بشكل جيد يؤدّي دائمً
المستمرة لتعلّم وإتقان تقنيات جديدة كجزء ال يتجزّأ من التعامل مع المركبات 

ن من خالل  ن. والنقطة الثالثة التي يستمتع بها هي التمكّ التي تتغيّر وتتحسّ
عمله من إرضاء العميل بشكل مباشر.

يعتقد السيد طوني أن المتابعة بعد اإلصالح أمر جوهري إلرضاء العمالء. وبالمثل 
فهو يشعر أن تقديم شروحات تفصيلية أمر ضروري عند حدوث عطل أو توقّف 
شيء عن العمل في مركبة ما ألن العمالء يشعرون بعدم ارتياح إذا لم يعرفوا 

سبب المشكلة. وإضافة إلى ذلك فهو بالطبع يهتم بركوب وتسيير المركبة بعد 
ره من رضى وراحة بال  اإلصالح، لكنه يُوْلي أهمية عظيمة لما يمكنه أن يوفّ

للعمالء.

ن تنظيمها. فإذا  سْ د عليه هو المحافظة على نظافة الورشة وحُ مجال آخر يشدّ
ن الفنّي  كانت الورشة متّسخة أو المرافق أو األدوات ليست بحالة جيدة فلن يتمكّ

ًا بالعمل في صيانة المركبة. كما أن وجود أوساخ أو سخام على  من البدء فور
المكونات يمكن أن يعرّض المركبات لحوادث أو مشاكل. لكنه ربما يعتقد أكثر من 

أي شيء آخر أن الورشة إذا كانت متّسخة أو غير منظّمة فستؤثّر سلبًا على 
د أن األدوات التي نستخدمها كل يوم  حماسة العاملين وثقة العمالء. «إنني أتأكّ

ا على أن تكون المرافق والمعدات التي ال  بحالة جيدة باستمرار، لكنني أحرص أيضً
ا.» يقول السيد طوني ذلك  نستخدمها بنفس الوتيرة جاهزة لالستخدام دائمً

دًا على أهمية نظافة وتنظيم الورشة. مشدّ

Hino’s Meister

جزء رئيسي من عمل السيد طوني ودوره كرئيس للورشة هو تدريب الفنّيين 
الناشئين. وهو يقوم في الوقت الحاضر بتدريب 15 فنّيًا ناشئًا على تشكيلة 

س الصيانة ووتيرة  ُسُ واسعة من المواضيع، من بينها مبادئ ميكانيكا المركبات وأ
الصيانة. ويتغنّى المتدرّبون بالثناء عليه. وهم يقولون إن دروسه منطقية 

ا لالستماع، وإن تعليمه ونصائحه  وموضوعية وسهلة الفهم وإنه مستعد أيضً
ا بالدقة. م دائمً تتّسِ

ا تلو اآلخر والمهارات المطلوبة  ا عامً على أن كشف األعطال وإصالحها يزداد تعقيدً
مة مثل أنظمة  ًا. وال يقتصر األمر على تجهيز المركبات بتقنيات متقدّ تزداد تطوّر

ا أدوات تشخيص جديدة  م اإللكتروني واستخدام مواد جديدة. بل هناك أيضً التحكّ
تُستخدَم باستمرار ويحتاج الفنّيون لمواكبتها. في إندونيسيا، ال توجد على الطرق 
زة بنظام حقن الوقود ذي السكة المشتركة،  حتى اآلن الكثير من المركبات المجهّ

لكن أعدادها ستحقق قفزة مع مرور الوقت. وفي ظل هذا الوضع فإن مواكبة 
ين. وما  يين مهمّ أحدث التقنيات وتحسين مهارات صيانة المركبات يمثّالن تحدّ

هذه إال مجموعة قليلة من األشياء الكثيرة - من إدارة السالمة وخدمات العمالء 
إلى زيادة الكفاءة التشغيلية - واإليرادات - التي تُبقي السيد طوني مشغوالً.

ا  ا وهادئًا ومتماسكً ا لطيفً يات عمله، يظل السيد طوني دائمً ولكن في خضم تحدّ
ا من قناعته الراسخة بأن مراقبة المشكلة وتحليلها وفهمها بشكل جيد  انطالقً

 . ل إلى حلّ ا إلى التوصّ يؤدّي دائمً

خبير كشف األعطال وإصالحها
ا للمنهجية الهادئة العقالنية ا عظيمً لي اهتمامً يُوْ

تَع الثالث لكشف األعطال  المُ
وإصالحها

دور رئيس الورشة: تدريب الفنّيين 
الناشئين

د  من المؤكّ
أن العميل 

سيكون 
مسرورًا.

المراقبة 
والتحليل 

والفهم

طوني أندي تيكنا
PT. Daya Guna Motor Indonesia مدير ورشة في

ورشة جيدة التنظيم

كرئيس للورشة، يبذل السيد طوني جهودًا لتدريب الفنّيين الناشئين

تنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة والعمل مع الفنّيين الناشئين

إن عملي ينطوي على مسؤولية 
عظيمة ألنني إذا كنت دون المستوى 

فمن الممكن أن أتسبّب في وقوع 
حادث خطير. ولكنني أعرف أنني إذا 

قمت بحلّ المشكلة فإن 

د أن العميل  من المؤكّ
سيكون مسرورًا.

PT. Daya Guna Motor Indonesia طوني أندي تيكنا  مدير ورشة في

ر على موقع اإلنترنت الخاص بشركة هينو لمزيد من المعلومات.    https://www.hino-global.com/corp/hino_cares/index.html (باللغة اإلنجليزية فقط) يُرجى مراجعة محتوى Hino’s Meister المتوفّ
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يوشيماسا سوغاوارا

رجل داكار الحديدي 
                         يوشيماسا سوغاوارا يتقاعد

ى عن منصبه كمدير لفريق هينو سوغاوارا. وقد حل محلّه تيروهيتو  بعد عقود أمضاها في تحقيق أرقام قياسية في رالي داكار، تقاعد يوشيماسا سوغاوارا من خوض السباقات وتنحّ
سوغاوارا. في عام 1983 عندما بدأ سوغاوارا المنافسة في سباقات رالي داكار1، ما كان ليتسنّى ألي إنسان أن يعرف أنه كان في طريقه نحو مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات يُطلَق 

ين مذهلين في موسوعة  بّوط، أعاد سوغاوارا صياغة كتاب األرقام القياسية برقمَ عليه فيها لقب «رجل داكار الحديدي». حامالً في يده شعار الفريق المميّز وهو راية سمكة الشَ
غينيس لألرقام القياسية العالمية 2Guinness World Records، هما: بدء السباق في رالي داكار 36 مرّة متتالية وإنهائه 20 مرّة متتالية.

ى «رالي باريس داكار»، وقد شارك سوغاوارا في فئة الدراجات النارية.  1 في ذلك الوقت، كان السباق يسمّ
.Guinness World Records Limited لة لشركة 2 في 23 أبريل 2019. موسوعة غينيس لألرقام القياسية العالمية Guinness World Records هي عالمة تجارية مسجّ

دخل سوغاوارا وهينو موتورز في شراكة للمنافسة في رالي داكار منذ 
عام 1992. وها هو سوغاوارا هنا يخوض السباق في رالي عام 1997.

بّوط التي  عين براية سمكة الشَ سوغاوارا يستجيب لجمهور المشجّ
ا ليحلّ في  هي شعاره المميّز بعد تفوّقه على الشاحنات األكبر حجمً

المركز الثاني في فئة الشاحنات في رالي داكار عام 2001. 

نِعَت شاحنة رالي داكار الجديدة لتحسين األداء في الوقت الذي كان الفريق يسعى إلنهاء رالي داكار بترتيب  صُ
م هذه المركبة ناقل حركة أوتوماتيكي بمحوّل عزم دوراني لتعزيز أداء التسريع. م. تستخدِ إجمالي متقدّ

أقيم عدد من الفعاليات لتلبية رغبات العدد الكبير من الزوار، بما في ذلك برنامج نقاش يظهر فيه مدير فريق هينو 
سوغاوارا والسائق تيروهيتو سوغاوارا، وكذلك مسابقة سحب يانصيب على جوائز لألطفال. 

موضوع خاص:

دعم تام من هينو: ندعم العمالء على امتداد العالم

ا ينتظروننا بلهفة. ألن هناك أناسً

شاحنة رالي داكار الجديدة التي 
 HINO 600 ت على أساس من سلسلة نِعَ صُ

المصنوعة ألميركا الشمالية

شاحنة هينو لرالي داكار معروضة في 
معرض غايكيندو إندونيسيا الدولي 

للسيارات (GIIAS) في جاكرتا، إندونيسيا
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