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املحتويات
صChantey Special :1: ها قد وصلت املحركات الخارجية الجديدة ذات 4 أشواط!

ص3: نصيحة حول خدمة املركز الواحد:  النقاط التي يجب مراعاتها عند القيام بتمديد األسالك بالشكل الصحيح
ص5:  كورت يذهب لرحلة صيد لألسامك يف أسرتاليا: نبذة عن قاريب 

جولة إخبارية:  دورات تدريبية للمدربني والقيادة اآلمنة لزورق WaveRunner التي أقيمت يف البحرين، وغري ذلك
رشكة ياماها موتور املحدودة، العمليات التشغيلية الخاصة بالتجارة البحرية، 2500 شنغاي، إواتا، شيزوكا 438-8501، اليابان

ضبط مفتاح الصيد املتغري 
(كل 50 دورة/دقيقة)
رسعة الدوران الخامل

رسعة املحرك (دورة/دقيقة)
مفتاح الصيد املتغري

لألسفل لألعىل

امليزات الرئيسية
- حجم صغري مدمج

- خفة الوزن
- حقن الوقود بدون بطارية
- ذراع دفة متعدد األغراض

- مقبض حمل وذراع جديدين
- مفتاح رسعة الصيد املتغري

- القدرة عىل التعديل

ها قد وصلت املحركات الخارجية الجديدة ذات 4 أشواط!
F250H و F90C/F100F و F25G حيث تضم املوديل

أصبحت اإلضافات األحدث من ياماها عىل تشكيلة موديالت املحركات الخارجية يف املتناول اآلن! سنقدم لكم 
.Chantey بإيجاز املوديالت الثالث الجديدة وخصائصها الرئيسية ضمن هذا العدد من مجلة

جاء املحرك F25G الجديد الخاص بنا الذي يتميز بقدرة 25 حصانًا وذي 4 أشواط كنتيجة للسعي الدؤوب 
 F90C نحو الوصول إىل األداء وسهولة االستخدام املنشودة للمحركات الخارجية املتنقلة. واستند املوديالن
و F100F إىل املوديل F115B واسع االنتشار ولكن تم تطويرهام حديًثا للوصول إىل وزن أقل بشكل أكرب 
باإلضافة إىل صغر الحجم. وأخريًا، ميتاز املوديل F250H ذو قدرة 250 حصانًا مبجموعة تروس تتسم باملتانة 

بشكل أكرب ليصبح قادًرا عىل ترك بصمته عند استخدامه تجاريًا. 
الخارجية وتنويع تشكيلة املوديالت وفًقا  أداء محركاتها  ياماها عملها يف كل عام من أجل تعزيز  ستواصل 

الحتياجات كل من األسواق واملستخدمني.

 4 ذي  سم3   432 سعة  مبحرك  الجديد   F25G املوديل  تجهيز  تم 
والذي  مفرد  علوي  كامة  وبعمود  مستقيم  بخط  باسطوانتني  أشواط 
تم تطويره وفق املفهوم الكامن يف ضامن موثوقية بدء تشغيل املحرك 
ضمن مجموعة من التجهيزات املتمثلة يف خفة الوزن وصغر الحجم 
بصغر  يتميز  الذي  تصميمه  يعد  شوط.   2 ذو  املوديل  من  واملعدلة 
الحجم وخفة الوزن السمة األساسية، بوزن أقل بحوايل 20 كجم عن 
وزنًا  األخف  الخارجي  املحرك  يجعله  وهذا  السابق.   F25D املوديل 
املتوفر ضمن هذه الصناعة يف فئة 4 أشواط وبقدرة 25 حصانًا! تم 
دمج نظام حقن الوقود بدون بطارية حديثًا مع نظام إيصال الوقود 
للوصول إىل تسارع يتصدر فئته باإلضافة إىل أداء تشغيل محرك مستقر 

حتى ضمن البيئات القاسية.

F25G
خفيف الوزن، مدمج ورسيع عند بدء التشغيل

حقن الوقود بدون بطارية
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امليزات الرئيسية
- وزن وحجم مخفضني

- استهالك محسن للوقود
- تحسني القيام بخدمة الصيانة

- حقن الوقود متعدد النقاط
- نظام السيطرة لوحدة التحكم يف املحرك

- مفتاح الصيد املتغري

امليزات الرئيسية
-  تروس جديدة وأكرث سامكة بفضل مسننات الرتوس 26/13
-  تالمس محسن للمسننات (ضغط سطحي وإجهاد اإلنحناء)

-  تم تغيري بطانة الرتس األمامي إىل محمل إبري من أجل تقليل فقد االحتكاك 
(مواصفات الدوران املنتظم)

-  توظيف املعالجة الحرارية للنرتدة الكربونية الفراغية

تم تجهيز املوديلني F90C و F100F مبحرك سعة 1,832 سم3 ذي 
4 أشواط وبأربع اسطوانات مع 16 صامم بخط مستقيم وبعمود كامة 
 F200F و F115B علوي مفرد. يف اتباعنا للتصميم الخاص باملوديل
لتصميم مدمج  الطاقة  بتقليص حجم وحدة  القادم، قمنا  الجيل  من 
بشكل أكرب. باإلضافة إىل وجود اهتزازات وضوضاء محرك أقل ضمن 
 F90C/F100F الرسعات التشغيلية املنخفضة، فإن كل من املوديل
وتتيح  املحرك  أرجاء  جميع  يف  موجودة  متنوعة  تحظى مبستشعرات 
جنبًا إىل جنب مع إعدادات وحدة التحكم يف املحرك (ECM) وغريها 
من التدابري يف الحصول عىل تحكم دقيق ملستوى حقن الوقود وتوقيت 
استهالك  يساعد هذا يف خفض  اإلشعال.  توقيت  إىل  باإلضافة  الحقن 
 F90B الوقود بحوايل 10% عند الرسعات املتوسطة مقارنًة باملوديل
السابق. ميكن تركيب املحركات الخارجية هذه بنفس طريقة املحركات 
 F90C/F100F الخارجية ذات الحجم املامثل، حيث يعد املوديلني

خياًرا مثاليًا للتغيري إىل املحرك ذي 4 أشواط االقتصادي. 

تم تجهيز املوديل F250H مبحرك سعة 3,352 سم3 ذي 4 أشواط 
بعمود كامة علوي مزدوج V6 مع 24 صامم مع االرتكاز عىل املوديل 
F250G/FL250G. ويتميز هذا اإلصدار من املحرك الخارجي واسع 
االنتشار مبجموعة تروس أكرث متانة يف الوحدة السفلية لجعله يتالئم 
مع متطلبات االستخدام التجاري. كذلك تشري الرسومات املوجودة عىل 

املضخة أيًضا إىل أن هذا املوديل معٌد لالستخدام التجاري فقط.

F90C/F100F

F250H

أداء عاٍل ملجموعة واسعة من االستخدامات

قوة أكرب، وتروس أكرث متانة 
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غري جيد

غري جيد

تفادي التداخل مع الحواف الحادة  غري جيد

غري جيدجيد
قم بوضع لوحة
فوق األسالك

تثبيت وصلة سلكية

جيد يف حدود 40 سم

1.  بدون احتكاك أو انقطاع
األسباب

•  التالمس مع الحواف الحادة
•  القيام بالدوس عليها

•  التالمس مع درجات الحرارة العالية
•  التعرض لحركة وضغط متكررين

•  تم متديدها أو أنها علقت بيشء ما

2.  بدون وصالت مرخية، وعدم تحركها من مكانها
األسباب

•  التمدد
•  علقت بيشء ما

3.  بدون تالمس مع املياه
األسباب

•  تراكم املياه يف قاع القارب
•  متتد األسالك عرب املياه

4. تقليل األرضار يف أسوأ االحتامالت
األسباب

•  املوضع غري اآلمن لألسالك حول خطوط الوقود والخطوط الهيدروليكية

5. سهولة إجراء الصيانة
•  متديد األسالك بصورة يسهل الوصول إليها

•  متديد األسالك بصورة يسهل فحصها و/أو استبدالها 

6. قم بتمديد األسالك بصورة تبدو دقيقة

متديد األسالك داخل حجرية التخزينالقواعد األساسية الخاصة بتمديد األسالك
عىل وجه العموم فإنه من األفضل تفادي متديد األسالك عرب حجرية التخزين، 

ولكن عند عدم اإلمكان تجنب ذلك، قم بإجراءه عىل النحو املبني أدناه.

تنبيه: قد يضع املالكون العديد من األغراض داخل حجرية التخزين دون وجود 
عناية كافية، وهناك احتاملية بأن تسبب هذه املواد التي تم تخزينها الرضر عىل 
الوصلة (الوصالت) السلكية، لذا قم بإجراء أعامل متديد األسالك مع أخذ هذا 

بعني االعتبار. 

قم بتثبيت الوصلة السلكية يف مكانها باستخدام املرابط املالمئة لقطر الوصلة. 
عند عمل ذلك، احرص عىل أن تكون املسافة بني املرابط ال تتجاوز 40 سم.

تنبيه: يف حال عدم تثبيت الوصلة يف مكانها، قد يتسبب االهتزاز بحدوث تآكل، 
إلخ، والذي ميكن أن يتسبب بإحداث رضر للوصلة، لذا تأكد دامئًا من أن الوصلة 

مثبتة بإحكام يف مكانها. 

قدر جيد من التخلخل

قم دامئًا برتك قدر جيد من التخلخل لألسالك بالقرب من طرفها.

تنبيه: إذا تم متديد األسالك مع وجود ضغط عىل الوصلة، ميكن أن ينتج عنه 
حدوث رضر لطرفها أو احتاملية أن تصبح التوصيالت مرخية (فصل).

تنبيه: إذا تم متديد األسالك (الوصلة) حول حواف الزورق األكرث حدة (الهيكل) 
أو املعدات الخارجية دون القيام بتدابري مضادة كافية، فيمكن لهذه الحواف أن 
تحدث رضًرا للطبقة الخارجية لألسالك واحتاملية أن تؤدي إىل حدوث قصور يف 
الدارة الكهربائية أو االنقطاع، لذا قم بأخذ تدابري الحيطة عند توجيه األسالك 

حولهم.

جيد

جيد

طرف بارز

تدويرها حول 
الحافة

مربط

حافةأنبوب مموجأنبوب مموج

حافة

جيد

نصيحة حول خدمة املركز الواحد

جيد

عند القيام بتجهيز زورق ما مبعدات مالحية وبأجهزة كهربائية/إلكرتونية أخرى يف املوقع، فقد يكون هناك أوقات يتوجب عليك القيام بتمديد األسالك بنفسك. ميكن القيام بتمديد األسالك باستخدام العديد من الطرق، 
ولكن يجب عليك دامئًا أن تأخذ بعني االعتبار بأن طرق متديد األسالك العشوائية أو غري املناسبة قد تؤدي إىل حدوث املشاكل مثل القصور يف الدارة الكهربائية واالنقطاع وارتفاع يف الحرارة بشكل زائد. وميكن أن تسبب 
تلك بدورها وقوع الحوادث الخطرية مثل اندالع الحرائق أو حدوث أعطال يف املعدات. ومع ذلك، إذا أدركت النقاط الهامة املتعلقة بعملية متديد األسالك، فيمكنك القيام بتمديد األسالك بصورة مضمونة وبشكل أنيق 

أيًضا، حتى دون اتباع التعليامت املفصلة.
دعونا نلقي نظرة عىل بعض من النقاط الهامة عىل نحو خاص املتعلقة بتمديد األسالك عند العمل يف املوقع.

النقاط التي يجب مراعاتها عند القيام بتمديد األسالك بالشكل الصحيح

ال تعمد أبًدا إىل وضع ضغط عىل الوصلة 
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Harness

نصيحة حول خدمة املركز الواحد

جيد غري جيد

ال تعمد إىل متديد األسالك الكهربائية (الوصلة السلكية، كابالت البطارية) عرب 
املناطق التي تتجمع فيها املياه يف الزورق (منطقة قاع الزورق). 

حدوث  يف  ذلك  يتسبب  فقد  للبلل  الكهربائية  األسالك  تتعرض  عندما  تنبيه: 
احتياطات  باتخاذ  قم  لذا  والترسب،  والتآكل  الضعيف  التوصيل  مثل  مشكلة 

إضافية إلبقاء األسالك بعيدة عن املياه. 

وصلة

عن  الناتج  للرضر  والوصالت  األسالك  تعرض  باحتاملية  دراية  عىل  كن  تنبيه: 
الدوس عليها عند دخول األشخاص إىل حجرية املحرك أو التوجيه، إلخ، من أجل 

الصيانة أو إجراء الفحص وقم بتوجيه األسالك وفًقا لذلك.

جيد
غري جيد

تالىف حدوث الرضر الناتج من الدوس عىل األسالك 

الحامية ضد املياه افصل التمديدات الكهربائية عن خطوط الوقود والخطوط 
الهيدروليكية

خزان الوقود

خط الوقود حاجز

متديد األسالك

أسالك متديد كهربائية

خطوط الوقود أو الخطوط 
الهيدروليكية

جيد

جيد

أسالك متديد كهربائية

غري جيدخطوط الوقود أو الخطوط الهيدروليكية
نقطة إجهاد مكثفة
↓

انقطاع 

جيد

غري جيد

هذا املربط ذو أهمية

وصلة

غري جيد

غري جيد

1)  ال تعمد إىل تثبيت الوصالت السلكية عىل األجزاء املتحركة.
بينها وبني  التي قد يحدث تالمس  2)  ال تعمد إىل متديد األسالك عرب األماكن 

األجزاء املتحركة.
3)  ال تسمح بلف األسالك عند أطراف توصيل األسالك.

تنبيه: إن تثبيت الوصالت السلكية عىل األجزاء املتحركة يعرّض األسالك للحركة 
املتكررة والضغط الذي قد ينتج عنه بصورة قريبة انقطاًعا لألسالك. أيًضا، عند 
مالمسة األسالك لألجزاء املتحركة، فإنها تصبح أكرث عرضة للتآكل واحتاملية أن 
تعلق يف أو عىل يشء ما، لذا قم باتخاذ تدابري إضافية عند توجيه األسالك عرب 

املناطق ذات األجزاء املتحركة. 

ال تعمد إىل متديد األسالك عرب األجزاء املتحركة

يف حال تسببت بعض املشاكل بحدوث رشر أو احرتاق وصلة األسالك الكهربائية، 
يجب أن يتم فصل األسالك بأكرب قدر ممكن عن خطوط الوقود أو الخطوط 

الهيدروليكية للحيلولة دون اشتعالها.

الوقود  خطوط  من  أعىل  موضع  يف  الكهربائية  األســالك  بوضع  قم  تنبيه: 
أو  الوقود  خطوط  وضع  تم  حال  يف  اإلمكان.  قدر  الهيدروليكية  والخطوط 
أو  الوقود  يسقط  قد  ما،  وحدث ترسب  األسالك  أعىل  الهيدروليكية  الخطوط 

السائل الهيدرولييك عىل األسالك األمر الذي يزيد من خطر نشوب حريق.
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تعد أسرتاليا واحدًة من أكرث الدول شعبيًة عىل مستوى العامل 
فيام يتعلق بركوب القوارب حيث ميتلك العديد من سكان 
أسرتاليا قوارب خاصة بهم والتي يقومون باستخدامها لصيد 
األسامك ومامرسة الرياضات البحرية. وعىل وجه الخصوص، 
يف والية كوينزالند، حيث تنترش عىل طول الرشيط الساحيل 
خلجان تتميز مبياهها الهادئة، لذلك فهناك العديد من املياه 
التي ميكنك من خاللها االستمتاع عىل رقعتها حتى بوجود 
مجموعة  تُباع  األسباب،  ولهذه  نسبيًا.  الحجم  قارب صغري 
اليخوت  بني  ترتاوح  التي  أسرتاليا،  يف  الزوارق  من  واسعة 
الكبرية الفاخرة إىل القوارب الصغرية ذات األسعار املعقولة. 
مبا أن امتالك قاريب الخاص كان يعد ومنذ فرتٍة طويلة حلاًم 
خاًصا يب، فقد ارتأيت بأن هذه هي فرصتي يف نهاية املطاف 

لتحقيق ذلك الحلم. 
األملنيوم  من  واملصنوعة  للقطر  القابلة  القوارب  تعد 
للزوراق  شعبيًة  األكرث  الطراز  خارجي  مبحرك  واملجهزة 
الخاصة يف أسرتاليا، حيث تبلغ نسبة القوارب املصنوعة من 
قمت  الذي  املوديل  كان  وقد   .%80 حوايل  هنا  األملنيوم 
العديد مام هو متوفر هو  لزورقي األول من بني  باختياره 

رشكة  من   4.48 Avenger Sports
مصنعة  Sea Jay رشكة  تعد   .Sea Jay
بكونها  تتميز  والتي  كوينزالند  يف  للقوارب 
الجودة  ذات  ملنتجاتهم  ليس  محببًا  خياًرا 
تقوم  ألنها  أيــًضــا  بــل  فحسب  العالية 
العمالء. ومن  بتصنيع قواربهم وفق ميول 
الخاص يب، فقد  املحيل  ياماها  خالل وكيل 
جانب  إىل  كونسول  وحدة  برتكيب  قمت 
التي  األخــرى  الطلب  حسب  التجهيزات 
تم إجراؤها لتالئم أسلويب املتبع يف الصيد. 
األربعة  ذي   F60 املوديل  باختيار  قمت 
باملتانة،  يتميز  ــذي  ال للمحرك  ــواط  أش
جهاز  بأحدث  الــقــارب  بتجهيز  وقمت 
بالكامل،  امللون   6YC املوديل  من  قياس 

ونظام تحديد مواقع األسامك (GPS) ذو قياس 12 بوصة 
باإلضافة إىل محرك الصيد بالصنارة الكهربايئ لجعله قارب 

صيد عايل األداء بغض النظر عن حجمه الصغري. 
مبجرد حصويل عىل القارب، فقد كنت متشوقًا للغاية للخروج 
برحلة صيد يف أقرب وقت ممكن، ولكن هناك أمٌر توجب 
إن  تأكيد.  بكل  املحرك،  تليني  هو  أوالً—أال  به  القيام  عّيل 
طريقة تليني املحرك مذكورة يف دليل املالك املرفق به، لذلك 
االنتباه  الرضوري  ولكن من  هنا،  الطريقة  أقوم برسد  فلن 
إىل أن طريقة تليني املحرك السليمة تساعد يف إظهار أداءه 
الحقيقي وتعمل عىل إطالة عمر املحرك كذلك. لذلك عند 
رشاءك ملحرك خارجي جديد أو بيعك لواحد جديد لعميل 
تليني  بإجراء  تويص  أن  أو  بإجراء  وبشدة  أشجعك  فأنا  ما، 

للمحرك عىل النحو الصحيح.
أهبة  عىل  أصبحُت  فقد  التليني  فرتة  انتهاء  مبجرد  حسًنا، 
سأبدأ  القادمة،  تدوينتي  يف  للصيد!  للذهاب  االستعداد 

بتقديم الكثري من البهجة املرتبطة بالصيد يف أسرتاليا. 
YMA ،كورت تاكاياناغي

 ،Yamaha Motor Australia مرحبًا بكم جميًعا! أنا كورت مجدًدا. لقد تم انتدايب مرة أخرى لتويل منصب يف رشكة
لهذا فقد انتقلت إىل بريزبن! بدًءا من هذا العدد الخاص مبجلة Chantey سأقوم بتقديم سلسلة من املقاالت عىل مدار 

العام حول ركوب القوارب والصيد هنا يف أسرتاليا.

كورت يذهب لرحلة صيد لألسامك يف أسرتاليا

أسرتاليا، التدوينة رقم 1نبذة عن قاريب
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 WaveRunner دورات تدريبية للمدربني والقيادة اآلمنة لزورق
التي أقيمت يف البحرين

أقام موزع ياماها موتورز يف البحرين، واملتمثل يف مجموعة 
عبد الجبار الكوهجي ش.م.ب (م)، دورات تدريبية خاصة 
لزورق  اآلمنة  للقيادة  تدريبية  ودورة  اإلقليميني  للمدربني 
 ،2–1) أيام  أربعة  مدى  عىل   YRA من   WaveRunner
يف   2016 العام  من  أكتوبر  أوائل  يف  عقدت  والتي   (5–4

العاصمة املنامة. 
 YMC يف اليوم األول من 1 أكتوبر، قدم املدرب الرئييس من
للموزع دورة تدريبية خاصة  التابعني  املوظفني  لسبعة من 
دراسة  من  كل  عىل  اشتملت  حيث  اإلقليميني،  للمدربني 

.WaveRunner صفية إىل جانب تدريب عميل مع زوارق
يف اليوم التايل، تم إعطاء دورة تدريبية للقيادة اآلمنة لزورق 
WaveRunner من YRA لثامنية أعضاء من فريق غوايص 
من  الخربة  ذوي  البحريني  السواحل  لخفر  التابعني  اإلنقاذ 
أجل مساعدتهم عىل تعليم األعضاء املستجدين بطريقة أكرث 
فعالية يف الدورات الصفية والدورات التدريبية العملية عىل 

املياه. 
تدريبية  دورات  أكتوبر،   5 و   4 من  يومني  ملدة  وانعقدت 
للقيادة اآلمنة لزورق WaveRunner من YRA ملا مجموعه 
الفنادق  لكربى  التابعني  البحري  النادي  من  موظًفا   29
ورشكات تأجري الزوارق البحرية الشخصية (PWC). وهدفت 
الدورات الصفية والدورات التدريبية العملية عىل املياه إىل 

التعليامت  منحهم  أجل  من  املشاركني  إعداد 
للعمالء  السالمة  نصائح  وتقديم  السليمة 
الذين يقومون باستئجار زورق بحري شخيص 

(PWC) للمرة األوىل. 
جميع  تعلّم  التدريبيتني،  الدورتني  كال  يف 
الصحيحة  واألساليب  القواعد  عىل  املشاركون 
استخدام  وكيفية  املياه،  داخل  اإلبحار  عند 
إىل  وباإلضافة  وآمن  صحيح  بشكل  الــزورق 
وطريقة  املعينة  األداء  خصائص  عىل  التعرف 
وغريها  التشغيل  قبل  التفقد  عمليات  إجراء 
تم  املياه،  داخــل  تواجدهم  وأثناء  الكثري. 

إعطاؤهم تدريبًا حول كيفية توجيه الزورق وتجربة خصائص 
أداءه الفريدة بأنفسهم، والتحقق من مقدار مسافة التوقف 
االنقالب،  بعد  الزورق  اسرتجاع  كيفية  جانب  إىل  الالزمة، 

وغريها املزيد. 
والربامج  الدورات  هذه  مثل  عقد  يف  االستمرار  خالل  من 
من  واثقة  الكوهجي  الجبار  عبد  مجموعة  فإن  التدريبية، 
أن مبقدورها تقوية أوارص العالقة بينها وبني كل من العمالء 
والسلطات املحلية إىل جانب تأديته دوًرا محوريًا يف تعزيز 
من   WaveRunner لزوارق  الطلب  ومنو  اآلمن  االستخدام 

ياماها يف البحرين. 
دائرة  األوىل،  التسويق  شعبة  ناغاهيسا،  هريويويك  من 

YMC ،العمليات التجارية البحرية
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العام  من  فرباير   20 إىل   16 بني  الواقعة  الفرتة  يف 
السادس  ــدويل  ال ـــزوارق  ال معرض  أقيم   ،2017
والسبعون يف ميامي مجدًدا يف حديقة استاد ميامي 
البحري وحوض فريجينيا يك، إذ تم تقديم عرض عائم 
تجهيز خيم  تم  لقد  نفسه.  املوقع  وعرض مغلق يف 
إنشاء  أجل  من  البحرية  الواجهة  عىل  كبرية  عرض 
منطقة عرض داخلية حيث تم عرض عدد كبري من 
من  أقل  الزوارق  فئة  بني  ترتاوح  البحرية،  املنتجات 
كذلك،  وامللحقات.  البحرية  املحركات  إىل  قدم   36
تم زيادة حجم منطقة العرض الخارجية حيث كان 
باإلمكان رؤية عدد كبري من الزوارق واليخوت ترسوا 

عىل األرصفة.
إقامته،  فرتة  جيد خالل  بطقس  الحدث  هذا  حظي 
مام اجتذب العديد من الزائرين بشكل يفوق السنة 
من  شخص   100,000 حوايل  قام  حيث  املاضية؛ 
مختلف بقاع العامل برحلة لزيارة معرض هذه السنة.

وزوارق  الخارجية  محركاتها  بعرض  ياماها  قامت 

WaveRunner باإلضافة إىل العديد من الزوارق إىل 
جانب املراوح الدافعة ومعدات الزوارق، حيث أفاض 
ذلك لعرض محكم يتميز به مصنع شامل للمنتجات 
املنتجات.  من  واسعة  لتشكيالت  ومزود  البحرية 
الجديدة  املوديالت  من  كبري  عدد  عرض  تم  لقد 
لزوار املعرض، مثل املوديل F25 و F90 يف املنطقة 
املوديل  إىل  باإلضافة  الخارجية،  باملحركات  الخاصة 
 WaveRunner لزوارق   EX Deluxe و   GP1800
والقوارب النفاثة الجديدة بطول 19 و 21 قدم التي 
الرياضية  بالقوارب  الخاصة  املنطقة  يف  عرضها  تم 
وزوارق WaveRunner. ونظرًا لوجود شعار ياماها 
الداخيل، فقد  الخيمة يف املوقع  املثبت عىل جنبات 

كان تواجد ياماها موتوريف املعرض الفتًا لألنظار. 
دائرة  األوىل،  التسويق  شعبة  أكابوري،  يوكييا  من 

YMC ،العمليات التجارية البحرية

النسخة األوىل من «قافلة تخطي الحدود» يف السنغالإقامة معرض الزوارق الدويل يف ميامي 2017
يف  واملتمثل  ياماها  موزع  قام   ،2016 العام  من  ديسمرب  شهر  يف 
رشكة CFAO Motors Senegal جنبًا إىل جنب مع فرق من وحدة 
تطوير العمليات التجارية لألسواق الخارجية (OMDO) التابعة إىل 
YMC بتنظيم النسخة األوىل من «قافلة تخطي الحدود» يف البالد. 
خالل 13 يوًما، قطعت القافلة الساحل السنغايل من إقليم سانت 
لويس وصوالً إىل دجفر، حيث غطت بذلك مناطق الصيد الثامنية 

األكرث أهمية.
تشتهر السنغال بامتالكها واحدًة من أغنى موارد صيد األسامك عىل 
الساحيل  إىل رشيطها  ذلك  يف  الفضل  يعود  حيث  العامل،  مستوى 
الواسع الذي ميتد إىل 718 كم. ويلعب صيد األسامك هنا دوًرا هاًما 
للسكان  الغذاء  توفري  إىل  أيًضا  بل  فحسب  وحده  لالقتصاد  ليس 
النظام  الربوتينات يف  70% من  وذلك من خالل تزويد ما يقارب 

الغذايئ القومي.
مع وجود أكرث من 23,000 زورق بحري، والتي يعد 95% منها 
السنغال بكونها واحدًة  الخارجية، تفتخر  ياماها  مجهزًة مبحركات 
من أكرب مجتمعات الصيد يف العامل. تم تنظيم قافلة تخطي الحدود 
إىل  املعتمدين  البحريني  والتقنيني  الصيادين  منح جميع  أجل  من 
جانب الوكالء املنفعة من خربات وحدة تطوير العمليات التجارية 
لألسواق الخارجية (OMDO) وذلك من أجل تحسني أداء املحركات 
القافلة  تقدم  البحار.  عىل  السالمة  معايري  جانب  إىل  الخارجية، 
املعرفة  كذلك  وتضاعف  الخارجية  للمحركات  مجانيًة  صيانًة 
زيت  مزايا  جانب  إىل  األصلية  ياماها  غيار  قطع  بفوائد  املتعلقة 
خاصة  أسعار  تقديم  أجل  من  مناسبًة  أيًضا  وكانت   .Yamalube
لقطع غيار ياماها األصلية، األمر الذي كان موضع تقدير كبري من 
الذين حظوا بفرصة لفحص وتشخيص حالة  الصيادين  قبل مئات 

محركاتهم الخارجية.

العمليات  تطوير  ووحــدة   CFAO Motors رشكة  انتهزت  كام 
الفرصة لتوعية سكان قرى   (OMDO) الخارجية  التجارية لألسواق 
أيًضا عىل  األمر  وساعد  للشواطئ.  تنظيف  إجراء  أجل  من  الصيد 
يف  والصيادين   CFAO Motors ورشكة  ياماها  بني  األوارص  تعزيز 
السنغال. سوف تكون قافلة تخطي الحدود برنامًجا مستمرًا مكملًة 
بذلك عمليات الصيانة التي تجريها ورشكة CFAO Motors بالفعل 

عىل مدار العام. 
CFAO Motors Senegal من كريستيان رازافينجاتو، رشكة

بدًءا من هذا العدد ملجلة Chantey، نرحب مجدًدا بعودة مراسلنا الخاص بالصيد كورت تاكاياناغي، مالحظات املحررمالحظات املحرر
للمرة األوىل منذ سنتني. هذا العام سيقوم مجدًدا بتقديم «حكايا الصيد» الرثية باملعلومات والزاخرة بكل 
ما هو مثري والتي ما يزال يستمتع بها العديد من قراءنا إىل اآلن، وسوف يقوم بتقديم تقاريره هذه املرة 

من أسرتاليا التي تم تعيينه حديثًا فيها. إننا نتطلع إىل متابعتكم إلسهاماته.

https://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/

https://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

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


