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

النرشة اإلخبارية الخاصة بوكالء ياماها البحريني )النسخة العربية(

توريث الصفات الوراثية ملحركات ياماها 
الخارجية: عزمية ال تنضب

متتلك محركات ياماها الخارجية أكرب حصة من السوق يف العامل كام ويتم استخدامها يف أكرث من 180 دولة ومنطقة حول العامل. اليوم، يتم تصنيعها يف أربعة مصانع: 
مصنع جنوب فوكوري (YMC) ورشكة منتجات ياماها كوماموتو املحدودة (YKP) يف اليابان ورشكة تاي ياماها موتور املحدودة (TYM) يف تايالند ورشكة ياماها 

موتور دا أمازونيا املحدودة (YMDA) يف الربازيل. يف هذا العدد من Chantey Special، سنسلط الضوء عىل املصنع الثاين، YKP. تأسس يف عام 1998، وهذا العام 
يصادف الذكرى السنوية العرشين لتأسيسه.

(YKP) رشكة منتجات ياماها كوماموتو املحدودة

املوقع
يقع مصنع YKP يف مدينة ياتسوشريو يف محافظة كوماموتو الواقعة يف جزيرة 

كيوشو جنوب غرب اليابان. تُعد ياتسوشريو مركزًا زراعيًا كبريًا كام وتُعترب أكرب جهة 
إنتاج محلية )ما يُقارب 80%( لنبات الراش املستخدم يف صناعة حصري التاتامي. 

كام تم تسجيل فاكهة الربتقال الهندي بانبييو املنتجة محليًا يف موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية كأضخم زهرة برتقال هندي يف العامل. يف اآلونة األخرية، أصبحت 

ياتسوشريو أيضا واحدة من أكرب مناطق إنتاج الطامطم يف اليابان.

لقد تم إدراج مهرجان ياتسوشريو ميوكني املُقام يف شهر نوفمرب من كل عام يف 
ياتسوشريو ضمن قامئة اليونيسكو للرتاث الثقايف غري املادي إىل جانب عروضه 

ملوكب ميكويش )األرضحة املتنقلة( وشيشيامي )رقصة األسد( والعديد من 
العروض التي ميكن أن متتد ملسافة تزيد عن كيلومرت. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

ميناء ياتسوشريو الذي يقع بالقرب من مصنع YKP يُعد أكرب ميناء للحاويات يف 
محافظة كوماموتو. ونظرًا إلنشاء أول مصنع لألسمنت هنا يف كيوشو عام 1890 

فقد أدى ذلك إىل إنشاء العديد من الرشكات التي عملت عىل بناء مصانع تابعة لها 
يف ياتسوشريو، والتي رسعان ما تحولت إىل مدينة صناعية. 
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لدى مهرجان ياتسوشريو 
ميوكني تاريخ ميتد إىل 

400 عام.

أُدرج ميناء ياتسوشريو كميناء 
رئييس من ِقبل وزارة األرايض 

والبنية التحتية والنقل 
والسياحة.
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توريث الصفات الوراثية ملحركات ياماها الخارجية: عزمية ال تنضب

YKP حائزة عىل الثقة يف جميع أنحاء العامل: املحركات الخارجية املصنعة بواسطة
تم تصميم محركات ياماها الخارجية وتصنيعها ضمن إطار املفاهيم األساسية ومن خالل السعي 
لتحقيق عنارص كخفة الوزن وصغر الحجم واملوثوقية واملتانة الفائقة. إن تشكيلة املوديالت التي 

مل يسبق لها مثيل تُعد أيًضا عالمة مميزة ألعاملنا التجارية، فهي توفر محركات ترتاوح قوتها ما 
بني 2 إىل 425 حصان مبا ذلك املوديالت ذات 4 أشواط االقتصادية والصديقة للبيئة، وسلسلة 

املوديالت املحمولة سهلة االستخدام والرثية باملميزات إىل جانب سلسلة موديالت Enduro املتينة 
واملخصصة لسوق االستخدام التجاري واملوديالت اإلقتصادية التي ترتكز قدرتها عىل الكريوسني.

ومن بني هذه الرشكات، نجد أن YKP تقوم حاليًا بتصنيع موديالت ذات الشوطني بقوة 4 إىل 
90 حصان وموديالت ذات 4 أشواط بقوة 8 إىل 25 حصان، مع إجاميل إنتاج وشحن سنوي 
يصل إىل 140,000 وحدة تقريبًا، حيث أن ما نسبته 98% منها موجهة للتصدير. أما من 

حيث وجهات الشحن وأنواعه، فإن املوديالت ذات الشوطني واملصدرة إىل دول آسيوية مثل 
إندونيسيا آخذة يف االرتفاع. ففي أغسطس من عام 2015، تجاوز إنتاج YKP املليوين وحدة 

من معدل إنتاج املحركات الخارجية الرتاكمي.

محركات خارجية ذات 4 أشواط محركات Enduro الخارجية ذات الشوطني

تصنيع منتجات إلثراء أمناط الحياة البحرية يف جميع أنحاء العامل
إن السمة األبرز التي تتصف بها YKP هي نهجها املنظم يف كل ما يخص عملية التصنيع، بدًءا 
من عملية الصب والتشغيل امليكانييك للقطع وتشكيل )قولبة( أجزاء الراتنج البالستيكية وصوالً 

إىل التجميع والطالء والتعبئة النهائية/الشحن )الشكل 1(. يف حني يتم رشاء بعض القطع من 
رشكات أخرى، نجد أن أكرث من 90% من القطع التي يتم تصديرها إىل الخارج يجري تشكيلها 

داخل املصنع. فعند ظهور مشاكل أو اكتشاف عيوب يف أي مرحلة من مراحل عملية التصنيع، يتم 
إرسال هذه التعليقات عىل الفور ليتم أخذها بعني االعتبار يف جميع مراحل اإلنتاج األولية ويتم 
إيجاد الحلول برسعة، وبالتايل فإن األعطال التي يتم اكتشافها أثناء تصنيع املحركات الخارجية يف 
YKP تُعد محدودة للغاية. كام أن مباين املصنع لدى YKP مرتبة تبًعا ملراحل عملية التصنيع 

وذلك للتمكن من القيام بالعمل بسالسة وكفاءة بدًءا من عملية الصب وصوالً إىل الشحن.

وعالوًة عىل ذلك، فإن التقنية الحرصية آللية الطالء والخاصة يف YKP تُعد األفضل يف العامل. 
عىل الرغم من أن اليابان تحظى مبياه نظيفة نسبياً، إال أن العديد من البلدان تفتقر إليها، كام أن 
درجة حرارة املياه تختلف اختالفاً كبرياً وذلك حسب املنطقة. ولهذه األسباب، يتم طالء املحركات 

الخارجية املصنعة من ِقبل YKP بطبقة طالء عالية الجودة ذات أربع طبقات لتوفر حامية 
كبرية ضد الصدأ )الصورة 1(. يقول أحد مندويب املبيعات لدى YKP ضاحًكا »إن األعطال التي 

تصيب محركاتنا الخارجية محدودة للغاية، حتى أننا لدينا بعض املخاوف جراء العدد املحدود 
للطلبات!«. ينقسم مجمع املصنع إىل ثالثة مباين رئيسية: املبنى رقم 1 هو لعملية الصب 

والتشغيل امليكانييك للقطع، واملبنى رقم 2 هو لصب القوالب وطالء الغطاء العلوي للمحرك، 
واملبنى رقم 3 هو للطالء والتجميع )الصورة 2( وإجراء الفحص النهايئ والشحن )صورة 4/3(.

تستغرق عملية صنع محرك خارجي واحد حوايل 13 يوًما )عىل افرتاض أنه يجري صنع موديل ذو شوطني بقوة تبلغ 40 قدرة حصانية(.

الصب التشغيل امليكانييك

الطالء

 سبائك 
الحديد/الفوالذ 

 التشغيل امليكانييك 
)معالجة حرارية مسبقة( التشغيل امليكانييك )معالجة حرارية الحقة(

التجميع

التجميع

قولبة أجزاء الراتنج 
البالستيكية الطالء التجميع

 التجميع
)الرتكيب(

التشغيل امليكانييك

الطالء التجميعالطالء

الصب

)الشكل 1( سري عملية التصنيع

سبائك األملنيوم

الشحن التغليف التحضري للشحن )الصورة 2( التجميع: يتم نقل الفحص النهايئ
املنتجات عرب ناقالت علوية

)الصورة 1( الطالء: 4 طبقات 
من الطالء

)الصورة 4/3( يتم إجراء الفحص النهايئ عىل كل وحدة من املحركات 
الخارجية التي اكتمل تصنيعها.

تسعى YKP باستمرار وبشكٍل دؤوب إىل االبتكار من أجل الحصول عىل 
املركز األول يف مجال صناعة املحركات الخارجية ذات النطاق املتوسط يف 
العامل، إىل جانب رغبتها الدامئة يف التفكري والعمل مع األخذ بعني االعتبار 
وجهة نظر العميل والسعي قدًما لتحقيق األهداف السامية من مصنعنا 

يف ياتسوشريو. يف كل يوم، نحن نبذل قصارى جهدنا لنكون رشكة ال تعمل 
فقط عىل تقديم قيمة تفوق توقعات العمالء، بل تساعدنا أيًضا من أجل 

تنمية قدراتنا وتطويرها عىل نحٍو أفضل أثناء سري العمل. 

YKP رسالة قصرية من
نقوم دامئًا بخوض غامر التحدي 

بكل حامس، ونتألق يف ياتسوشريو 
لنكون يف املركز األول يف مجال 

صناعة املحركات الخارجية ذات 
النطاق املتوسط يف العامل.
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وقود الديزل

نصيحة حول خدمة املركز الواحد

 عملية هضم الطعام وآلية االحرتاق 
يف املحرك الخارجي

2.  عملية الهضم
لدى اإلنسان، تتحلل جزيئات الطعام يف املعدة ويتم امتصاص الطاقة 

التي تحتوي عليها. أما املحرك الخارجي يعمل عىل إشعال خليط الهواء-

الوقود )الطعام( وحرقه داخل املحرك )املعدة(، مام ينتج عنه متدد رسيع 

للغازات—وهي غالبًا ما تشبه حدوث انفجار—ويتم تحويله إىل طاقة 

حركية. 

يف العدد السابق، قمنا برشح الكيفية التي تعمل بها املحركات الخارجية 

للتزود بالوقود عن طريق إجراء مقارنة باالستعانة يف اإلنسان والطعام 

كمثال. دعونا نواصل رشحنا لهذا املوضوع ونتحدث عن الكيفية التي يقوم 

املحرك الخارجي من خاللها بحرق خليط الهواء-الوقود ومدى تشابهها مع 

كيفية هضمنا للطعام. 

دعونا نبدأ بكيفية هضم الطعام لدى اإلنسان وآلية امتصاص عنارصه 

الغذائية وكيفية إشعال وحرق خليط الهواء-الوقود يف املحرك الخارجي 

الذي يُعد مبثابة »الطعام« بالنسبة إليه أثناء عملية االحرتاق. 

عملية هضم الطعام عند اإلنسان: نقوم أوالً بتفكيك جزيئات الطعام الذي 

قمنا بتناوله يف املعدة ومن ثم تبدأ عملية امتصاص العنارص الغذائية منه 

داخل األمعاء وذلك إلنتاج الطاقة الكيميائية التي نحتاجها لنبَق عىل قيد 

الحياة.

آلية االحرتاق يف املحرك الخارجي: يتم إشعال خليط الهواء-الوقود يف 

االسطوانة وتحويل ناتج التمدد الرسيع للغاز املحرتق إىل طاقة حركية.

1.  نوعية الطعام مقارنة بجودة البنزين يف خليط الهواء-الوقود 
بالنسبة لإلنسان واملحركات الخارجية فاألمر متشابه، ليس كل ما يدخل 

أفواهنا أو ما يدخل منافذ السحب املتعددة يف املحرك ميكن استهالكه 

وتحويله بنجاح إىل طاقة. ففي كل حالة، نجد أن العنارص التي ميكننا 

استهالكها ستكون محدودة. ستجد أدناه بعض األمثلة عىل العنارص التي 

ليس بإمكاننا أو بإمكان املحرك الخارجي استهالكها دون التسبب يف 

حدوث تسمم غذايئ أو مشكلة يف املحرك. وينبغي أن نالحظ أيضا بأنه ويف 

كلتا الحالتني، يوجد أشخاص ومحركات باستطاعتها استهالك طعام أو وقود 

رديء قليالً دون حدوث أية مشاكل )مثل استخدام محرك خارجي تجاري( 

والبعض اآلخر تصيبهم اضطرابات معديّة بسهولة أو تظهر لديهم مشاكل 

يف املحرك نتيجة استهالك نفس الطعام أو الوقود )مثل املحرك الخارجي 

املعد ألغراض التسلية(.

اإلنسان املحرك الخارجي

طعام فاسد

األطعمة التي تتسبب يف ظهور تفاعالت 
تحسسية )بناًء عىل الفرد(

طعام غري نظيف
بنزين رديء

بنزين مع شوائب

وقود الديزل أو زيت خام ثقيل
 (C) ب. انفجار هيدروجينيأ. احرتاق الفحم / الكربون

االحرتاق هو شكل من أشكال األكسدة. يحدث االحرتاق عندما يكون 

التفاعل بني املواد املستخدمة رسيًعا، ولكن عندما يتم هذا التفاعل برسعة 

أكرب، فإنه يُحدث انفجاًرا. عىل سبيل املثال، عند احرتاق فروع األشجار أو 

الفحم )الصورة أ(، يُسمى ذلك احرتاقًا. ولكن إذا تم إشعال كمية كبرية من 

عنرص املغنيسيوم عن طريق الخطأ أثناء تجربة علمية أو إذا تم إشعال 

البنزين املتطاير، فإن ذلك سيؤدي إىل حدوث انفجار )الصورة ب(. 

أما بالنسبة لإلنسان، فإن تناول يشٍء ما لن يتسبب يف حدوث انفجار )عىل 

الرغم من أن تناول األطعمة الحارة جًدا ميكن أن يعمل عىل »تسخني« 

»نظام العادم« لديك ويتسبب يف حدوث رضر فيه...(، لكن البنزين هو 

أحد املكونات الرئيسية لخليط الهواء-الوقود الذي يُعترب »غذاًءا أساسيًا« 

للمحرك الخارجي، لذا فإن استهالكه سيؤدي إىل حدوث متدد هائل 

للغازات.

إن األكسدة هي عملية معالجة لألكسجني (O2) والتي تتسبب يف حدوث 

تفاعل كيميايئ مع مادة أخرى. عىل سبيل املثال، عندما يتأكسد )يحرتق( 

الكربون (C) املوجود يف الفحم، ينتج عنه دخان برتكيز عاٍل من ثاين 

أكسيد الكربون (CO2) )الصورة أ(، وعندما يتأكسد )ينفجر( الهيدروجني 

(H2)، فإنه يُنتج بخار املاء (H2O) )الصورة ب(. 

اإلنسان املحرك الخارجي

 املعدة 
)عملية الهضم(

طاقة كيميائية

 األمعاء
)عملية االمتصاص(

االحرتاق

االحرتاق 
الرسيع

طاقة حركية
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ونظرًا لدرجة الحرارة العالية للغاية يف غاز العادم، فإن عنرص املاء املتكون 

لديه سيتبخر من املحرك وذلك بسبب درجة الحرارة العالية لبخار املاء 

)البخار(، لذا، لن يكون هناك وجود للامء الذي قد يتسبب بدوره يف 

حدوث الصدأ داخل املحرك.

ومن البديهي القول بأنه عندما يحدث ترابط كيميايئ بني الهيدروكربون 

واألكسجني الناجم عن حدوث احرتاق شديد يف محرٍك كهذا، فإن القوة 

التي تنتجها هذه التفاعالت املتفجرة—عىل الرغم من صغر حجمها—

ستؤدي إىل حدوث مقدار كبري من االهتزاز والضوضاء عند تشغيل املحرك. 

عىل سبيل املثال، عند تشغيل محرك خارجي مثل املوديل F300B بكامل 

قدرته، فإنه سيعادل قطيع مكّون من 50 حصانًا يتسابقون يف كل اسطوانة 

من االسطوانات الست يف املحرك )6 اسطوانات × 50 حصان = 300 

قدرة حصانية(، ضمن مساحة تقل عن 10 سم يف القطر واالرتفاع. رمبا 

يساعد ذلك عىل سهولة تخيل حجم الصدمات التي تحدث يف املحرك. 

يف العدد القادم، سنتحدث عن الرتكيز املطلوب لعنرص األكسجني يف الهواء 

الالزم لالحرتاق. آملني بأن ترتقبوا ذلك! 

3.  عملية الهضم واالحرتاق يف املحرك الخارجي
إن احرتاق البنزين يف خليط الهواء-الوقود يف املحرك الخارجي »استهالك« يُعد شكالً من أشكال األكسدة، لذا، ميكننا القول بأن االحرتاق الذي يحدث يف املحرك 

 .(H2O) وماء (CO2) ينتج عن هذه العملية إطالق ثاين أكسيد الكربون .(CH) ألحد املكونات الرئيسية للبنزين: الهيدروكربونات (O2) هو عملية أكسدة

عند كتابتها كمعادالت كيميائية تصبح:

أكسدة الوقود: 

8H2O + 7CO2 = 11O2 + C7H16: يُنتج ثاين أكسيد الكربون وبخار املاء 

18H2O + 16CO2 = 25O2 + 2C8H18

مالحظة: قد تختلف هذه املعادالت الكيميائية وذلك بناًءا عىل نوع البنزين ومكوناته )املواد املضافة(.

الهيدروكربون: 
( *C*H* )

بخار املاءغاز العادمالهواءالوقود

 األكسجني
( *O2 )

 ماء 
( *H2O )

ثاين أكسيد 
 الكربون
( *CO2 )

(C) كربون

فحم
هواء

هواء

بخار املاء

دخان

(CO2) ثاين أكسيد الكربون (O2) أكسجني

غاز الهيدروجني

(2H2O) ماء (2H2) هيدروجني(O2) أكسجني

عندما تتم كتابة هذه العمليات كمعادالت كيميائية تكون كام ييل:

 A.   أكسدة الكربون: 

CO2 = O2 + C: يُنتج دخان يحتوي عىل تركيز عاٍل من ثاين أكسيد الكربون )احرتاق(

 B.   أكسدة الهيدروجني: 

2H2O = O2 + 2H2: يُنتج بخار املاء )انفجار هيدروجيني(

نصيحة حول خدمة املركز الواحد
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إن ردة الفعل التي يبديها معظم األشخاص بعد قيامهم بقيادة زوارق WaveRunner ألول مرة هي، »رائع!، لقد كان شيئًا ممتًعا! أريد قيادتها مرة أخرى!« 
ميكن لألشخاص تجربة املتعة التي تحققها هذه املنتجات بشكٍل مبارش ورسيع، لذا، نجد أن أفضل شكل من أشكال الرتويج هو إقامة فعاليات تتضمن قيادة 

تجريبية الستقطاب عمالء محتملني للظفر بتجربة القيادة. وبالطبع، فإن الظروف املحيطة ستختلف تبًعا للسوق، حيث أن البعض معتاد عىل إقامة هذه 
الفعاليات بصفة منتظمة بينام يصعب عىل البعض اآلخر القيام بها. نحن نأمل بأن توفر هذه السلسلة الجديدة من أعمدة نصيحة املركز الواحد معلومات 

لتشجيع العمالء عىل إجراء املزيد من اختبارات القيادة التجريبية واملساعدة يف تحقيق نتائج أكرث فعالية. 
إذا كان السوق الذي تنتمي إليه عادًة ما يُقيم فعاليات القيادة التجريبية لزوارق WaveRunner، فنحن عىل ثقة بأن لديك بعض األفكار الرائعة لطرحها عند 

املشاركة يف الفعالية. نّود تقدميها للقراء من خالل هذه السلسلة، لذا يرجى مشاركتها معنا!

5

يف هذا العدد، سنتحدث عن املسارات املمكنة إلعدادها من 
أجل إقامة فعاليات القيادة التجريبية باستخدام العوامات.
إن بهجة قيادة زورق WaveRunner هي ببساطة ال تبدو 

كأي يشء آخر. إن مجرد الشعور بالقدرة عىل االنتقال عرب املاء 
والتحرّك بحرية يف أي اتجاه ترغبه، هو متعة ال تُصّدق. ولكن، 
قم مبحاولة إجراء القيادة التجريبية باستخدام بعض العوامات 

التي تم وضعها إلنشاء مسار ميكن تتبعه. ستكتشف عىل الفور 
نوًعا فريًدا من املتعة مبجرد قيامك بالقيادة دون قيود، حتى 

مع وجود عوامة واحدة تم وضعها كهدف. 

قم بوضع العوامات إلنشاء مسار ميكنك االنتقال عربه بحدود معقولة من 
الرسعة.

*ال يُسمح للمشاركني باإلبحار عرب املسار املخصص للمطاردة أو اإلبحار جنبًا إىل 
جنب أو القيام مبحاولة اجتياز زوارق WaveRunner أخرى. تأكد من السامح 

ملركب واحد فقط باجتياز كل طريق من الطرق املستقيمة.

الهدف منه هو اجتياز هذا املسار من خالل اإلبحار فيه بكل سالسة 
واالنتقال بني العوامات باستخدام آلية التناوب بني عمل الخانق بشكٍل 

متناغم والتبديالت التي يتم اتخاذها نتيجة وزن الهيكل.

*يُسمح لزورق WaveRunner واحد فقط باجتياز املسار يف املرة الواحدة.

قم بالسري عرب املسار برسعة منخفضة باستخدام نظام RiDE لالنتقال بني 
العوامات.

*يُسمح لزورق WaveRunner واحد فقط باجتياز املسار يف املرة الواحدة.

RiDE مثال عىل مخطط مسار التدريب باستخدام نظام

االستخدام العميل للعوامات املخصصة للقيادة التجريبية

وضع العوامات

أمثلة عىل املسارات

2)  املسار املتعرج

4 مرت

4 مرت

4 مرت

مثال عىل مخطط املسار املغلق

50-100 مرتالعوامات

مثال عىل مخطط املسار املتعرج 

50 مرت

3)  مسار التدريب باستخدام نظام 1RiDE)  املسار املغلق

WaveRunner نصيحة املركز الواحد حول القيادة التجريبية لزوارقWaveRunner نصيحة املركز الواحد حول القيادة التجريبية لزوارق
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معرض الزوارق الدويل الثالث 
والعرشين يف الصني )شنغهاي(

حملة التنظيف البحرية يف بحرية 
هامانا

اليابان

اليابان

وفضالً عن ذلك، تم عرض صور النهائيات من مسابقة 

ياماها للتصوير الفوتوغرايف عرب وسائل التواصل 

االجتامعي للعام 2018 يف موقع العرض وأدىل الزوار 

بأصواتهم للتصويت عىل أفضل صورة فوتوغرافية. 

لقد تم وضع خطط للمواصلة يف ترويج العالمة 

التجارية لياماها هذا العام يف عروض القوارب األخرى 

يف جميع أنحاء الصني وذلك لزيادة معدل النمو يف 

املبيعات. 

حول دورات رخصة قوارب ياماها وبرنامج تأجري 

القوارب، أشار العرض هذا العام إىل ازدياد معدل 

النمو السنوي يف اإلقبال عىل أنشطة الرتفيه البحرية 

يف اليابان.

الصني

بدء انطالق زورق الصالون الفخم 
EXULT 43 يف معرض الزوارق 

الدويل يف اليابان للعام 2018

أُقيم معرض الزوارق الدويل يف اليابان للعام 2018 

هذه السنة يف الفرتة الواقعة ما بني 8 إىل 11 مارس. 

حيث تعمل ياماها يف العديد من املجاالت إىل جانب 

تعزيز محركاتنا الخارجية املعروفة عامليًا وذلك لتحفيز 

النمو ضمن نطاق سوق أنشطة الرتفيه واإلستجامم 

البحري، مثل بناء وتسويق مجموعة واسعة من 

القوارب وتشغيل برنامج تأجري القوارب التابع لنا 

وعقد دورات للحصول عىل رخصة مشغل قارب. 

وباعتبارها مصنع شامل للمنتجات البحرية، قامت 

ياماها بتقديم منط الحياة البحرية للزوار بشكل 

جذاب ومتنوع وغني من املقصورة الفخمة ومناطق 

العرض التي تم تجهيزها يف املعرض. 

إن أكرث ما لفت االنتباه بشكٍل خاص بني تشكيلة 

موديالت ياماها املعروضة كان زورق الصالون الفخم 

EXULT 43 املطور والجديد الخاص بنا. يتميز 
املظهر الخارجي بتصميم هيكله املتكامل حيث أنه 

يخلو من الحافة العلوية التقليدية كام ويربز الشكل 

الجميل للهيكل. تجمع حجرية الصالون يف الكابينة 

واملناطق الداخلية األخرى املوجودة عىل متنها ما بني 

أجود املواد املستخدمة باإلضافة إىل الحرفية اليابانية 

يف كل ركن من أركانها، مام يجعل من استخدام 

الخطوط واألسطح املنحنية سببًا يف توفري جٍو مرشق 

ومكشوف وفاخر. بعد اختتام عرض القوارب، تم 

عرض هذا املوديل من قبل العديد من وسائل اإلعالم 

اليابانية وال يزال موضوًعا متداوالً يف النطاق اإلعالمي. 

إىل جانب ذلك، ومع ورود عدد كبري من االستفسارات 

يف الفرتة الواقعة 

ما بني 26 إىل 29 

إبريل لعام 2018، 

أقيم معرض الزوارق 

الدويل الثالث 

والعرشين يف الصني 

)شنغهاي( (CIBS) يف مركز املعرض الدويل الجديد 

يف شنغهاي. إن CIBS هو معرض القوارب واليخوت 

األكرث شمولية واألقدم تاريًخا يف الصني. وعىل غرار 

العام املايض، فقد ساعد تنظيم العديد من الفعاليات 

من ِقبل املصنعني اآلخرين يف املعرض هذا العام عىل 

زيادة اإلقبال عىل املشاركة—يومي السبت واألحد—

وشهد املعرض إقبال العديد من العائالت الذين مثلوا 

الجزء األكرب من الزائرين. وباملقارنة مع إجاميل عدد 

الحارضين يف العام املايض والبالغ حوايل 30,000 

شخص، وصل عدد املشاركني هذا العام إىل حوايل 

40,000 شخًصا. 
يف هذه املرة، تم تصميم منطقة نشاط ياماها الريايض 

كمشهد عىل الواجهة البحرية حيث ميكن للزوار 

تجربة املتعة واإلثارة التي متتاز بها أنشطة الرتفيه 

البحرية. يف املنطقة املخصصة باملحركات الخارجية، 

متحور عرض الشاشة حول تشكيلة املوديل ذو 4 

أشواط الذي ميتاز بقدرته الحصانية الكبرية وتصدره 

ضمن املوديالت األكرث مبيًعا. كام تم اإلعالن رسميًا 

عن طرح املوديالت F90C و F115B يف السوق 

الصينية وتم عرض مقاطع فيديو للتعريف بالعالمة 

التجارية لياماها والرتويج للرشكة باعتبارها مصنع 

شامل للمنتجات البحرية عىل شاشة LED كبرية. 

منذ عام 2013، تقوم ياماها موتورز بإجراء حملة 

تنظيف بحرية كل سنة يف بحرية هامانا، ويف هذا 

العام تم القيام بهذه الحملة يف 18 مايو. يف البداية، 

تم إطالق الحملة من ِقبل متطوعني من وحدة تجارة 

املركبات املائية السابقة، إال أن املجهود املبذول كل سنة 

يف سبيل ذلك قد تصاعد، حيث شارك أكرث من 100 

شخص تابعني لوحدة التجارة البحرية يف هذا العام. 

إن ما يجعل مرشوع التنظيف هذا فريًدا من نوعه 

 WaveRunners هو أن قوارب ياماها وزوارق

عملت عىل إتاحة الفرصة أمام املتطوعني للوصول 

إىل النفايات وجمعها من املناطق الساحلية التي 

يصعب الوصول إليها من اليابسة، وبالتايل املساهمة 

يف الحفاظ عىل بيئة البحرية. قام املتطوعون هذه املرة 

بتنظيف حوايل أربعة كيلومرتات من شواطئ البحرية 

ملدة نصف يوم، حيث جمعوا ما يقارب 110 كجم 

من النفايات. لذا، ستميض ياماها قدًما يف مواصلة 

بذل جهوٍد كهذه يف سبيل املحافظة عىل البيئة 

البحرية واملساهمة يف املجتمعات املحلية.

النشاطات التي يقوم بها املوزعون حول العامل، وغري ذلك

جولة إخبارية
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التنافس يف أوروبا قبل بطولة العامل
يتنافس أوداغاوا وكودو مع كبار البحارة ضمن سلسلة كأس العامل 2018 يف هيرييس، فرنسا

إن فريق اإلبحار الرشاعي من ياماها ’Revs‘ يسعى جاهداً ليتم اختياره لتمثيل اليابان يف 
دورة األلعاب األوملبية لعام 2020، حيث أنه قد اكتسب خربة قيمة من خالل املنافسة يف 

سباقات الزوارق الكربى التي أُقيمت يف أوروبا يف شهر أبريل من هذا العام. 
ذهب ثنايئ اإلبحار الرشاعي دايتيش تاكاياما/كيميهيكو إمامورا ومانو أوداغاوا/أيانو كودو 
التابعني لفريق اإلبحار الرشاعي من ياماها ’Revs‘ للمنافسة ضمن سباق تروفيو برنسيسا 
صوفيا 49 لإلبحار الرشاعي—أحد أكرب سباقات الزوارق يف أوروبا والتي تستقطب املئات 

من الزوارق—الذي أُقيم يف مايوركا، إسبانيا يف الفرتة الواقعة ما بني 30 مارس إىل 7 أبريل. 
ومن هناك، ذهبوا إىل هيرييس الواقعة يف جنوب فرنسا للمشاركة يف الجولة الثالثة من 
سلسلة كأس العامل لعام 2018 والتي أقيمت يف الفرتة ما بني 22 إىل 29 أبريل. أُقيمت 

سباقات الزوارق يف ظروف مناخية غري مستقرة حملت معها رياًحا حالت دون قيام البحارة 
من عرض كامل إمكاناتهم ومن الحصول عىل نتائج جيدة، إال أنهم كانو قادرين عىل 

استغالل النقاط الهامة للعمل عىل رفع وتحسني مستوى أدائهم. سيتنافس كال الفريقني يف 
نهايئ سلسلة كأس العامل لعام 2018 يف مرسيليا بفرنسا ثم يف بطولة همبل الدولية لإلبحار 

الرشاعي لعام 2018 املُقامة يف آرهوس بالدمنارك يف نهاية شهر يوليو، وهو الحدث الذي 
سيجمع املنافسني من جميع فئات اإلبحار الرشاعي األوملبية. 

أما بالنسبة للثنايئ شو كامينويك/تاييس هيكيدا، اللذان كانا يخضعان للعالج التأهييل جراء 
إصابات العام املايض، فهام يتنافسان يف السباقات املُقامة يف اليابان حيث يجريان تعديالت 

عىل األساليب التي يتبعانها يف السباقات.

حصل فريق اإلبحار الرشاعي باإلضافة إىل املوظفني التابعني للفريق 
عىل تشجيع من إدارة ياماها بعد صدور التقرير.

املواعيد املقررة لعام 2018
املوقعالحدثالتاريخ

 30 يوليو–
12 أغسطس

بطولة همبل الدولية لإلبحار الرشاعي 
يف آرهوس لعام 2018

آرهوس، 
الدمنارك

بطولة اليابان للفئة 470 لعام 202018–26 أغسطس
اينوشيام، 

اليابان

9–16 سبتمرب
سلسلة بطولة كأس العامل لعام 2019 

– الجولة 1، اينوشيام
اينوشيام، 

اليابان

21–24 سبتمرب

كأس االتحاد اآلسيوي لإلبحار 
الرشاعي ASAF يف أسبوع اينوشيام 

ألوملبياد كأس االتحاد الياباين لإلبحار 
الرشاعي JSAF لعام 2018

اينوشيام، 
اليابان

زوارق الفئة 470 املصنعة يف ياماها

وباعتبارها مصّنع مرخص لزوارق السباق ذات الفئة 470، نجد 
أن نشاط ياماها موتور ال ينحرص يف إيفاد فريق اإلبحار الرشاعي 

فحسب، بل تقوم أيًضا بإدارة مرشوع تطوير الهيكل. يف إطار 
األنظمة الدولية، تعمل ياماها عىل استغالل قوتها التقنية لقياس 
الشكل الثاليث األبعاد، والتحليل النمطي وتحليل FEM )طريقة 

العنارص املحدودة(، إلخ، بينام تعمل بالتعاون مع شخصيات بارزة 
يف سباقات اإلبحار الرشاعي اليابانية التنافسية لتصميم وبناء هيكل 

يسمح لكبار البحارة أداء مهامهم عىل أكمل وجه. يف الوقت الحارض، 
تم إكامل اختبار النموذج التجريبي الثاين للهيكل ويجري العمل عىل 

إنشاء الهيكل النهايئ.

تقرير فريق اإلبحار الرشاعي من ياماها ’Revs‘ حول 
جهودهم املبذولة 

يف 24 من مايو عام 2018، قام فريق اإلبحار الرشاعي من ياماها 
’Revs‘ بتقديم تقريٍر حول أنشطتهم األخرية لدى املقر الرئييس 
لياماها يف اليابان. عاد البحارة الذين يتنافسون حاليا يف أوروبا إىل 

اليابان لفرتة وجيزة ليقوموا بتقديم التقرير، وتلقى الفريق تشجيًعا 
من اإلدارة العليا يف YMC، مبا يف ذلك الرئيس هريويويك ياناغي 

والرئيس يوشيهريو هيداكا. كام وقد استمع الفريق واملديرون 
التنفيذيون إىل رشح مرشوع تطوير الهيكل بكل اهتامم، وأكد الرئيس 

هيداكا للجميع بأن ياماها تقدم لهم الدعم الكامل للميض قدًما. 

أثناء االختبار، تم إبحار اثنني من الزوارق الرشاعية مًعا بينام يتم 
جمع مجموعة من البيانات حول تطوير الهيكل. 

املميزات

Revs تقرير حول
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G.A. Checkpoint

https://global.yamaha-motor.com/business/outboards/index.htmlhttps://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/https://www.youtube.com/user/Yamahaoutboardmotors

رفع شعار الخمسة نجوم لياماها يف فانكوفر
تُعد كندا ثاين أكرب دولة يف العامل، إذ تتوفر لديها خطوط ساحلية متاخمة لثالثة محيطات وأكرب عدد من البحريات 

يف العامل، إىل جانب امتالكها لتقاليد بحرية راسخة. تقع فانكوفر عىل الساحل الغريب، وهي تُعد واحدة من أكرب 

املدن وأكرثها عاملية يف البالد. إن املناخ الدافئ الذ يتتمتع به املنطقة )بالنسبة لكندا( يعني أنه ميكن للناس 

االستمتاع بالرياضات البحرية ومامرسة االستجامم عىل مدار العام.

يف العام 1974، أسس جوردون أولنباك رشكة G.A. Checkpoint وبدأت رشاكته مع ياماها. يف مقرنا الواقع يف 

منطقة فانكوفر الكربى والقريب من مياه خليج بورارد، كنا وكالء الخمس نجوم منذ عام 2003 وحققنا فيام بعد 

مرتبة الخمس نجوم البالتينية، ومل يكن ذلك نظري تفانينا يف تقديم خدمة ذات جودة عالية فحسب، بل أيًضا 

نتيجة إرصارنا عىل السعي قدًما يف املساهمة يف أنشطة الرتفيه البحري يف كندا. يف العام املقبل سنحتفل بالذكرى 

السنوية الخامسة واألربعني، بوجود ثالثة من موظفينا االثنان والثالثون العاملون مع جوردون منذ اليوم األول 

للتأسيس. 

وباإلضافة إىل العمالء األفراد، قمنا بتشكيل عالقات طويلة األمد مع العمالء التجاريني والتبادل التجاري مع العمالء 

وتوريد املحركات الخارجية واملنتجات البحرية إىل مخيامت الصيد ألكرث من عقدين. 

وبحلول الذكرى السنوية القادمة، ستتسع ممتلكات الوكالة 

لتصبح مساحتها حوايل 10,000 مرت مربع وذلك من أجل 

توسيع نطاق عملياتها وملواصلة العمل عىل نحٍو يفوق 

توقعات العمالء مبستوى عاٍل من الخدمة.

G.A. Checkpoint ،من ستيف كري

فانكوفر، كولومبيا الربيطانية

كندا

 لقاء
عائلة ياماها

كام هو معلوم لدى معظمكم، تقوم ياماها بإصدار تقوميني رسميني كل عام: تقويم خاص 
بالرياضات البحرية وتقويم خاص بالسباقات. يتسم تقويم الرياضات البحرية »تصوير 

املشهد البحري« باحتواءه عىل صور مذهلة لقوارب ياماها ومحركاتها الخارجية عىل املياه 
حول العامل، حيث أن تصميم تقويم السباقات قد تم تنفيذه باستخدام لقطات مختارة 

بعناية خالل سباقات الطرق—والتي تتضمن نجم سباق الجائزة الكربى للدراجات النارية 
فالنتينو رويس—وسباقات الدراجات النارية عىل الطرق الوعرة التي تأرس املشاعر عندما 

تحتدم املنافسة. نحن نرغب يف إيصال عامل الرتفيه البحري ومتعة السباقات لوكالئنا وعمالئنا 
يف جميع أنحاء العامل، لذا يرجى األخذ بعني االعتبار أن يتم استخدامها لتزيني صالة العرض 

لديك أو تقدميها كهدية لعمالئك.

الطلبات الخاصة بتقويم ياماها لعام 2019 ستبدأ قريبًا 

معلومات

*إذا كانت لديك أية أسئلة حول التقوميات، يرجى االتصال مبندوب مبيعات ياماها لديك.
*قد يختلف كٌل من التصميم، األلوان، الصور املستخدمة، إلخ عن التقويم الفعيل.

الحجم: A2 أفقي / الصفحات: 1 غالف، 12 صفحة / الطباعة باأللوان الكاملة  *لكال التقوميني

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

قناة ياماها للمحركات الخارجيةاملوقع اإللكرتوين الخاص يف WAVERUNNERاملوقع اإللكرتوين الخاص بياماها للمحركات الخارجية


