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الرقم: 162

النسخة العربية النرشة اإلخبارية الخاصة بوكالء ياماها البحريني

من خالل الربنامج التابع ألكادميية ياماها التقنية (YTA)، تعمل شعبة الصيانة الخاصة يف دائرة العمليات التجارية البحرية يف YMC من أجل تعزيز مهارات املتخصصني يف الصيانة البحرية لياماها حول العامل والتي تقوم بإجراء الصيانة وعمليات التصليح ملنتجات ياماها البحرية، وتوفري الضامنات 
للعمالء وإدراكهم يف الحصول عىل مستوى عال من الصيانة. تعد سباقات الجائزة الكربى اإلقليمية للفنيني البحريني التي أقيمت يف رشكات التوزيع اإلقليمية جزًءا من الربنامج الذي يهدف إىل تعزيز الدافع الكامن يف فنيي ياماها ولتحسني معرفتهم ومهاراتهم. تقام هذه املسابقات يف الوقت الراهن 

يف مختلف أنحاء العامل وهنا نقدم لكم بعًضا منها ومن نتائجها. 

سباق الجائزة الكربى اإلقليمي للفنيني البحريني الجاري

الروح النابعة من الشعار Zhuo yue fen jinروح تنافسية ارتسمت فيها معامل الرسعة والدقة واملعرفة واالحرتافية
مقارنًة مع فنيي الصيانة الذين دخلوا التصفيات وبلغ عددهم 32 يف املرحلة السابقة، أما يف هذه املرحلة فقد تواجد 50 متسابًقا تابعون إىل 
44 من الوكالء من أجل التصفيات اإلقليمية. وقد تم اختيار تسعة منهم للمشاركة يف املسابقة النهائية. حيث ميثل الفائز يف هذا النهايئ روسيا 

يف سباق الجائزة الكربى العاملي للفنيني من ياماها للعام 2016 والذي أقيم يف اليابان يف الثاين عرش من شهر أكتوبر. 

 Zhuo yue fen jin كانت هذه املرة الثانية التي يقام بها سباق الجائزة الكربى للفنيني البحريني الذي يعقد كل عامني يف الصني. تحت شعار
(تحىل باإلثارة لالرتقاء نحو التميز)، حيث تنافس 265 من الفنيني الذين يحملون الشهادة الربونزية ألكادميية ياماها التقنية (YTA) للوصول 
للمركز األول ضمن الفنيني البحريني من ياماها يف الصني. من بني جوالت التأهيل الخمس التي أقيمت يف مختلف أنحاء الصني ابتداًء من شهر 

مايو، تم اختيار من تصدر املراكز املتقدمة من الفنيني والذي بلغ عددهم 11 للمنافسة يف املسابقة النهائية التي بدأت يوم 17 أكتوبر. 

روسيا وكازخستان

: 23  مايو 2016 أقيم 
:  موسكو املوقع 

(YMCIS) OOO Yamaha Motor CIS رشكة  : املنظم 
: النتائج 

:  سريغي زافيالوف من رشكة  الفائز 
Motocenter Motomir LLC يف إقليم األورال

:  فالدميري بوزدييف من رشكة Motostyle LLC يف  املركز الثاين 
إقليم فولغا

 Radar Holding LLC املركز الثالث :  دميرتي باالشوف من رشكة
يف اإلقليم املتوسط

:  من 17 إىل 19 أكتوبر 2016 أقيم 
:  شانغهاي املوقع 

(YMCN) Yamaha Motor China Co., Ltd. رشكة  : املنظم 
: النتائج 

Qingdao Yuandong وانغ تشاو من وكالة  : الفائز 
Hefei Dawei شو وي من وكالة  : املركز الثاين 

Dalian Mingyuan املركز الثالث :  يل شوزهي من وكالة

املوقع اإللكرتوني الخاص يف سباق الجائزة الكربى للفنيين البحريين يف الصين 

املركز الثالثالفائز املركز الثاين

صChantey Special :1: سباق الجائزة الكربى اإلقليمي للفنيني البحريني الجاري
ص3: نصيحة حول خدمة املركز الواحد: نصائح رسيعة لترصيف زيت املحرك

ص4: جولة إخبارية:  التدريب من املستوى الفيض الخاص مبعدات املحركات الخارجية من أكادميية 
ياماها التقنية (YTA)، وغري ذلك

املحتويات

رشكة ياماها موتور املحدودة، العمليات التشغيلية الخاصة بالتجارة البحرية، 2500 شنغاي، إواتا، شيزوكا 438-8501، اليابان

http://www.yamaha-motor.com.cn/marine/yta/index.html


املركز الثاينالفائز

Specia
lciaSpSpeciia
llChant
ey

2

سباق الجائزة الكربى اإلقليمي للفنيني البحريني الجاري

تتويج أفضل الفنيني البحريني يف أوقيانوسياباكورة سباقات الجائزة الكربى للفنيني البحريني يف البالد
كانت هذه املرة األوىل التي يتم بها تنظيم سباق الجائزة الكربى للفنيني البحريني من قبل موزع منتجات ياماها البحرية يف إندونيسيا رشكة 
PT. Karya Bahari Abadi (KBA). من بني ما مجموعه 57 من املتقدمني الحاصلني عىل الشهادة الربونزية ألكادميية ياماها التقنية 
(YTA) من جميع أنحاء إندونيسيا، تم اختيار 16 للمشاركة يف املسابقة النهائية. يف اليوم األول، حرض املتسابقون ندوة خاصة بأكادميية ياماها 
التقنية (YTA) وخضعوا الختبار كتايب. ويف اليوم الثاين، تم عقد اختبارات متهيدية يف املهارات العملية وتحري الخلل وإصالحه. ثم تنافس 
األربعة الحائزون عىل املراكز األوىل يف التصفيات خالل اليوم الثالث يف االختبار النهايئ الخاص مبهارات الصيانة أثناء وجودهم عىل زوارق حقيقية 

وأيًضا أثناء تواجدهم يف الورش. 

يقام سباق الجائزة الكربى للفنيني البحريني يف أوقيانوسيا كل عامني منذ 2002. حيث تعد مسابقة قامئة عىل املعرفة واملهارات والتي يتم اختيار 
الفنيني البحريني من ياماها من جميع أنحاء أسرتاليا ونيوزيلندا لتمثيل والياتهم ومناطقهم باإلضافة إىل بلدانهم للمنافسة وجًها لوجه. يطمح 
الفنيون البحريون ليتم اختيارهم للمشاركة يف سباق الجائزة الكربى، التي تعد بالنسبة إليهم «يوم السباق» الفعيل ضمن الربنامج التابع ألكادميية 
ياماها التقنية. فهي ال تعد مسابقًة فحسب بل منصًة تدريبية للمحافظة عىل مستويات مهارية عالية للفنيني البحريني لوكالء ياماها يف جميع 

أنحاء أسرتاليا ونيوزيلندا. 

أسرتاليا ونيوزيلنداإندونيسيا

:  من 24 إىل 27 أكتوبر 2016 أقيم 
:  جاكرتا املوقع 

(KBA) PT. Karya Bahari Abadi رشكة  : املنظم 
 : النتائج 

:  آي جيدي بوتو أرثا ويغونا من وكالة AMS Marine يف  الفائز 
بايل

:  هاريانتو إيفيندي من وكالة TUNGGAL JAYA يف  املركز الثاين 
بادنغ

املركز الثالث :  آندي ليزمانا من وكالة Sentra Bahari يف تاراكان
:  فريدي باالر من وكالة Hasjrat Abadi يف مانادو املركز الرابع 

 .يمكنك مشاهدة الفيديو لهذه الفعالية هنا *

:  16 نوفمرب 2016 أقيم 
:  بريزبن املوقع 
:  رشكة  املنظم 

Yamaha Motor Australia Pty Limited
(YMA)

: النتائج 
 Telfer Marine توين بويل من وكالة  : الفائز 

يف روتوروا، نيوزيلندا
:  ماثيو بارلو من وكالة  املركز الثاين 
Tristram Marine يف 

هاميلتون، نيوزيلندا

KBA الفائز آي جيدي بوتو أرثا ويغونا وآدي يولياوان من رشكة

املتسابقون النهائيون
(الصف الخلفي، من اليسار إىل اليمني)

Tristram Marine ماثيو بارلو من
Lewis Marine بريندان موريسبي من

Coast Road Motors أنغوس شورت من
Northside Marine غراهام كولرت من

(الصف األمامي، من اليسار إىل اليمني)
Broadwater Boating Centre كريس ويلسون من

Boat City بيرت سريتيس من
Telfer Marine توين بويل من

Marina Bayside بريت مولر من
الفائز املركز الثاين املركز الثالث املركز الرابع 

https://www.youtube.com/watch?v=CeborYIWRYc
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نصيحة حول خدمة املركز الواحد

يتعرض زيت املحرك الخاص مبحركات الزوارق الخارجية إىل التلف بفعل االستخدام وال بد من تغيريه بشكل دوري عند دخول املحرك إىل عمليات الفحص أو الصيانة. عند تغيري الزيت، نويص بأن تستخدم مبدل للزيت، 
لكن نقدم هنا بعض النصائح واألساليب لترصيف الزيت خارج محركات الزوارق الخارجية من ياماها ذات الحجم الصغري إىل املتوسط. 

نصائح رسيعة لترصيف زيت املحرك

هذه املشكلة، قم بتكبري حوض اإللتقاط. سيقوم 
وسطي  بقطع  املقلوب  القاممة  سلة  غطاء 
باستخدام  األصيل  اإللتقاط  حوض  مع  مربوط 

الصق/مانع ترسب جيد بحل هذه املشكلة.
2)  يتوافق حوض التقاط معدين قيايس مع الحامل 
بطريقة صحيحة. ميكن ضبط الحامل للحصول 
بسيط  تعديل  ويسمح  الصحيح  االرتفاع  عىل 

عىل حافة الحوض إىل ثنيه بشكل صحيح أسفل أنبوب الترصيف املطاطي 
كام هو ظاهر يف الصور أدناه. ميكن الحصول عىل هذه الحامالت عن طريق 

شبكة اإلنرتنت وبسعر معقول.

إن استخدام خرطوٍم لتوجيه الزيت إىل حوض أو وعاء الترصيف يوفر الكثري من 
الفوىض، عىل األقل إىل أن تقوم عاصفة من الرياح بإزاحة الخرطوم بعيًدا عن 
حوض الترصيف. للتغلب عىل هذا، قم بإدخال طوالة من سلك صلب لكن قابل 

للثني داخل خرطوم الترصيف. قم بإضافة بعض الثنيات املتعرجة للحفاظ عىل 
السلك يف موضعه داخل الخرطوم. يعمل هذا عىل جعل الخرطوم شبه صلب 
إىل  التشحيم  مادة  أو  الزيت  أجل ترصيف  من  بسهولة  تشكيله  بحيث ميكن 
حوض أو وعاء الترصيف، حتى عند تعذر وضع حوض الترصيف أسفل املحرك 
بشكل مبارش. لن تقوم عاصفة من الرياح أو االحتكاك غري املقصود بالخرطوم 
أثناء ترصيف الزيت بإزاحته بعيًدا عن هدفه املقصود، وبالتايل توفر من الوقت 
املستغرق يف التنظيف وتعمل عىل تقليل خطر انسكاب الزيت ومادة التشحيم 
عىل أرضية الورشة، الذي ميكن أن يشكل خطرًا النزالق محتمل. ميكن أن يكون 
لعاصفة من الرياح نفس التأثري عند تغيري زيت الرتوس لذلك تعد هذه النصيحة 

مفيدة عند القيام بتغيري زيت الرتوس كذلك.

قد يكون ترصيف زيت املحرك أحد أكرث املهام الروتينية التي نقوم بها بصفتنا 
فنيني بحريني، لكن من املمكن أن تكون أيًضا أحد أكرث املهام التي تجلب الفوىض 
عند قيامنا بها. لذلك، نأمل بأن تقوم بتجربة بعًضا من هذه النصائح للوصول إىل 
الطريقة التي تالمئك. إذا كان لديك طرقًا أو نصائح تقوم باستخدامها عىل نحو 

منتظم أثناء أعامل الصيانة لديك، يرجى أن تقوم مبشاركتها معنا!
1)  إذا حاولت استخدام نظام ترصيف للزيت قيايس خاص بالسيارات املحمل 
عىل عجالت، قد تجد أنها لن تقرتب بصورة كافية إىل فتحة الترصيف عىل 
املحركات ذات 4 اسطوانات بخط مستقيم بسبب لوحة منع التجّوف. لحل 

النصيحة 2: تعديل حوض التقاط الزيت

ميكنك نزع سدادة ترصيف الزيت املوجودة يف املوديالت الصغرية إىل املتوسطة 
األعىل  إىل  اإلمالة  موضع  يف  املحرك  يكون  عندما  الزيت  من  أي  ترسب  دون 
املسننة عىل  الوصلة  بلف  قم  املنتصف.  التوجيه يف  بالكامل مع وجود عجلة 
طول الخرطوم املوصول يف فتحة الترصيف (ربط باإلصبع فقط، دون استخدام 
األدوات)، ثم قم بخفض املحرك إىل موضع املوازنة لألسفل بالكامل بحيث يكون 

الطرف اآلخر للخرطوم يف حوض الترصيف. 
بقياس  لألنبوب  طوالة  أو  للخرطوم  عقفة  باستخدام  تقوم  بأن  وبشدة  يُقرتح 

.M14 x 1.50 مرتي صحيح للمسننات يبلغ

النصيحة 1:  كيفية نزع سدادة الترصيف دون سكب 
الزيت

النصيحة 3:  تعديل الخرطوم بحيث مينع ذلك تطاير 
الزيت بفعل الرياح
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جولة إخبارية
النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك

الزوارق  محركات  ملوزعي  التابعون  الفنييون  أكمل 
جنوب  يف  دول  سبع  من  ياماها  من  الخارجية 
املستوى  من  التدريبية  للدورة  الهادي  املحيط 
الخارجية  الزوارق  محركات  مبعدات  الخاصة  الفيض 
رشكة  يف   (YTA) التقنية  ياماها  أكادميية  مــن 
(YMA) Yamaha Motor Australia Pty Limited

خالل شهر يوليو للعام 2016. كانت هذه أول دورة 
معتمدة من املستوى الفيض ألكادميية ياماها التقنية 
(YTA) للموزعني يف املنطقة، وتواجد اثنان من طاقم 
التجارية  العمليات  تطوير  لوحدة  التابع  الخدمة 
لألسواق الخارجية (OMDO) من اليابان ملراقبة ودعم 

التدريب.
من  متتد  التي  الهادي  املحيط  منطقة جنوب  تعتمد 
بابوا غينيا الجديدة يف الغرب إىل بولينزيا الفرنسية يف 
الرشق بشكل كبري عىل السياحة وصيد األسامك، مع 
املجهزة  التجارية  الزوارق  من  متزايدة  أعداد  وجود 
ذات  الجديدة  الخارجية  الزوارق  محركات  مبوديالت 
األربعة أشواط. ترافق تلك املوديالت التي تم تقدميها 
الرتكيب  من  أعىل  مستويات  لوجود  الحاجة  حديثًا 

ودعم املنتجات.
الخاص  التدريب  تضمنها  التي  املوضوعات  وتشمل 

القياس  أجهزة  عىل   (YTA) التقنية  ياماها  بأكادميية 
الخاصة بياماها ومفاتيح التحكم باإلضافة إىل املراوح 
الدافعة والعنارص التكميلية. تم إجراء تدريب عميل 
عىل العديد من املهام العملية يف منشأة التدريب ذات 
(YMA) يف  التقنية  ياماها  ألكادميية  العاملي  املستوى 
بريزبن، تاله يوم من االختبار يف نهر بريزبن استخدم 
املختلفة  الدافعة  املراوح  من  متنوعة  مجموعة  فيه 
من ياماها إىل جانب تعليامت تتعلق بالقيادة. اشتمل 
أيًضا عىل تعليامت تتعلق باستخدام منتجات ما بعد 
خاللها  من  ُعرض  رائجًة،  تعد  التي  البحرية  البيع 
إىل  باإلضافة  الزوارق  تجهيزات  من  متنوعة  تشكيلة 

معدات محركات الزوارق الخارجية.
ياماها  وكــالء  عىل  جولًة  الختامي  اليوم  وتضمن 
املحليون ملحركات الزوارق الخارحية والزوارق البحرية 
الشخصية، مع تقديم أمثلة حول املخططات الخاصة 
بالصناعات  املتعلقة  التشغيلية  والعمليات  بالورش 
قبل  من  تدريب  إضافة  سيتم  أسرتاليا.  يف  البحرية 
الخارجية  لألسواق  التجارية  العمليات  تطوير  وحدة 
(OMDO) عىل رأس العمل بصورة الحقة إىل تدريب 

الفنيني يف الشهور القادمة.
OMDO ،من ريان زيل

التدريب من املستوى الفيض الخاص مبعدات املحركات 
الدومينيكان عىل جزيرة هيسبانيوال وتعد ثاينالخارجية من أكادميية ياماها التقنية (YTA) يف بريزبن، أسرتاليا تقع جمهورية 

تعداد سكاين  أكرب  ثالث  املنطقة ومتتلك  كاريبية يف  دولة  أكرب 
زوارق  محركات  أوىل  وصلت  نسمة.  مليون   10.08 بحوايل 
 ،1970 العام  يف  الدومينيكان  جمهورية  إىل  الخارجية  ياماها 
وخالل السنوات األوىل للموزع فريناندو غريالديز، اس. آر. ال.، 
فقد بلغت مبيعات محركات الزوارق الخارجية الخاصة بالرشكة 
االرتفاع بدخول  املبيعات يف  بدأت  30-40 وحدة سنويًا.  من 
املوديل P165 (8 قدرة حصانية)، والذي أصبح املوديل املفضل 
لدى الصيادون املحليون وعجلت من انتشار العالمة التجارية 
لياماها. اليوم، يبيع فريناندو غريالديز ما يقارب من 750 وحدة 
سنويًا ويعد الرائد يف سوق الصيد التجاري والريايض باإلضافة 
سوق  يف   %90 حوايل  تبلغ  حصة  ياماها  مانًحا  النقل،  إىل 

محركات الزوارق الخارجية يف جمهورية الدومينيكان. 
يف العام 2016، أقام فريناندو غريالديز «قافلة تخطي الحدود» 
التجارية  العمليات  تطوير  وحدة  مع  جنب  إىل  جنبًا  األوىل 
لألسواق الخارجية (OMDO) التابعة إىل YMC وموظفي رشكة 
 .(YDLA) Yamaha Motor Distribution Latin America
بتثقيف  قام  بينام  للمحركات  مجانية  صيانة  الربنامج  قدم 
الصيادين املحليني حول مزايا زيت Yamalube باإلضافة إىل 
الحدود  لقافلة تخطي  الغاية األساسية  البيئي. تتمثل  الوعي 
من ياماها يف مشاركة وقت ممتع مع عمالئنا وإنشاء الروابط 

مع العالمة التجارية لياماها ضمن مجتمعات صيد األسامك.

 %25 يبلغ  برقم   2016 العام  غريالديز  فريناندو  سينهي 
 6.5 يبلغ  متوقع  قيايس  وبرقم  الوحدات،  مبيعات  زيادة يف 
مليون سائح هنا يف العام 2017، فإن املستقبل يبدو واعًدا 

للصناعات البحرية.
من مانويل مريا، فريناندو غريالديز، اس. آر. ال.

«قافلة تخطي الحدود» األوىل التي أقيمت يف جمهورية الدومينيكان
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http://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/

http://global.yamaha-motor.com/business/outboards/index.html

YouTube قناة ياماها للمحركات الخارجية عىل موقع
عرض ملشاهد استخدامات محركات ياماها الخارجية عىل الساحل حول العامل

املوقع اإللكرتوين الخاص بياماها للمحركات الخارجية

قناة ياماها للمحركات الخارجية

WAVERUNNER املوقع اإللكرتوين الخاص يف

http://www.youtube.com/user/Yamahaoutboardmotors

انطلقت يف العام 2013 بهدف 
ياماها  منتجات  استخدام 
الحفاظ وحامية  للمساعدة يف 
من  القريبة  الطبيعية  البيئة 
رشكة  أقامت  هامانا،  بحرية 
ياماها موتورز املحدودة حملة 
يف  الثامنة  البحرية  التنظيف 
شهر  من   21 يف  هامانا  بحرية 
وكان   .2016 العام  يف  أكتوبر 
التنظيف  أنشطة  من  الهدف 
شوناي  خليج  ـــرة  امل هــذه 
املجاورة.  الرملية  واملناطق 
ــواج  األم حواجز  لــدى  حيث 
هذا  يف  الشاطئ  عىل  املقامة 
الجزء من البحرية قابلية تراكم 
النفايات واألنقاض. يف املناطق 
الرملية، ينمو القصب يف بعض 
األجزاء ومييل هذا القصب إىل 
نظرًا  كذلك،  القاممة.  اعرتاض 
األجزاء  من  كبري  عدد  لوجود 
الضحلة غري العميقة، حتى أن 
البحري  للزورق  السفيل  الجزء 

الشخيص (PWC) القابع عليها ميكن أن يقوم بجرفها 
عند محاولة الوصول إىل الشاطئ يف حال عدم تحيل 
بفضل  ذلك،  من  الرغم  عىل  الكايف.  بالحذر  الراكب 
التامة  والدراية  بالخربة  يتمتعون  زوارق  قادة  وجود 
ولديهم القدرة عىل اتخاذ القرارت بشكل فوري، فقد 
كان مبقدورهم اصطحاب املتطوعني إىل الشاطئ من 

عام،  بشكل  بها.  االرتطام  دون  النفايات  جمع  أجل 
فقد جمع املتطوعون البالغ عددهم 97 ما يصل إىل 
وبوزن  باألنقاض  ممتلئة  النفايات  أكياس  من   147

إجاميل يبلغ 190 كجم.

الفعالية الخاصة بالذكرى السنوية العارشة التي أقامتها رشكة KBA يف حملة التنظيف البحرية الثامنة يف بحرية هامانا
إندونيسيا

ياماها  منتجات  موزع  أقام   ،2016 العام  من  نوفمرب   25 يف 
(KBA)  PT. Karya Bahari Abadi إندونيسيا  يف  البحرية 

السنوية  الذكرى  مبناسبة  للوكالء  واجتامع  احتفال  مراسم 
التنفيذي  املدير  أوسوي  هريوفومي  السيد  بحضور  العارشة 
ناكاجيام  نوبوهيكو  والسيد  املحدودة  موتورز  ياماها  لرشكة 
Yamaha Motor Distribution نائب املدير اإلداري لرشكة

Singapore Pte املحدودة وحرض الوكالء من مختلف أرجاء 
البالد إىل االجتامع بينام شهد الحفل مصنعي الزوارق ومسؤلني 
حكوميني وغريهم الكثري لالحتفال بالعام العارش لبدء األعامل 

 .KBA التجارية الخاصة برشكة
منذ أن بدأت الرشكة عملها، ضاعفت KBA مبيعاتها من محركات 
زوارق ياماها الخارجية، ومن املتوقع أن تزداد أرقام املبيعات 
الحفاظ من  15,000 وحدة، ليس  لتصل إىل   2016 العام  يف 
خاللها عىل حصة سوقية مهيمنة تبلغ 75% لياماها بل أيًضا 
وضعت إندونيسيا يف طريقها لتصبح ثاين أكرب سوق ملحركات 
الزوارق الخارجية يف العامل بعد الواليات املتحدة. ويف اجتامع 
الوكالء الذي انعقد بعنوان «عقٌد عىل بدء الرحلة»، تم مراجعة 
اإلنجازات التي حققتها رشكة KBA عىل مدى السنوات العرش 

إدارة  ووضعت  املاضية، 
تحدد  خطة   KBA رشكة 
أجل  من  ليس  التزاماتها 
العمليات  حجم  ــادة  زي
فحسب بل أيًضا لتحسني 
جودة خدمة ما بعد البيع 
توسعة شبكة  عن طريق 

الخدمة وغريها الكثري. 

ويف الحفل الذي أقيم بعد العشاء االحتفايل، تم تقديم الجوائز 
الجائزة الكربى للفنيني  للحائزين عىل املراكز األوىل يف سباق 
البحريني الذي أجري يف إندونيسيا، تاله عروض جائزة أفضل 
والتقدير  الوكالء  مبيعات  مسابقة  ضمن  العام  لهذا  أداء 

ملوظفيي رشكة KBA املتميزين. 
يف هذه الفعالية التي دفعت الجميع للحضور، جددت رشكة 
KBA مع الوكالء إىل جانب YMC تفانيهم للعمل كيد واحدة 
الصناعات  مجال  يف  اإلنجازات  من  املزيد  تحقيق  أجل  من 

البحرية يف إندونيسيا. 
KBA ،من جميل كوبونغ

جولة إخبارية
النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك

يف هذا العدد، قدمنا لكم سباقات الجائزة الكربى للفنيني البحريني التي أقيمت يف مختلف 
أرجاء العامل ونصائح مفيدة لتغيري زيت املحرك. إن ما يساعدنا عىل املحافظة عىل مستوى 
عال من الجودة ملنتجات ياماها يف األسواق بفضل أولئك الفنيني املوهوبني وألساليب الصيانة 

املجدية. 

مالحظات املحررمالحظات املحرر




