


XLT in Shadow Black with available equipment.

EXPAND YOUR HORIZONS. Whether chasing dreams or taking a detour home, we  
are all adventurers. Seekers. And so much more. The destinations continually change. What 
really matters is the confidence to go. As well as the memory-making experiences shared 
along the way. 



Last-minute road trips. An unexpected detour. You never know what each day will 
serve up. It’s these unexpected twists that make life interesting. So be ready for it with 
a partner that plays like you do. Explorer Sport. With its fully independent sport-tuned 
suspension and Intelligent 4WD with Terrain Management System,™ Explorer Sport 
welcomes what comes with an adventurous spirit and confident capability. 

Earning Explorer Sport its performance stripes 
is a 3.5L EcoBoost® V6 engine with 370 net PS.1 
Wide 20" machined aluminum wheels help keep 
all that power in contact with ever-changing road 
surfaces. Painted pockets on the wheels, and a 
unique blackout treatment on its headlamps and 
taillamps deliver a signature Sport look. Inside, 
the slick Ebony leather-trimmed interior with red 
accent stitching, and Satin Chrome and Carbon 
Sport accents, looks ready for action. Explorer 
Sport. Dressed and always ready to play.

WELCOME THE UNPLANNED.

Sport in Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat with available equipment.  
 1Data as per GCC Standardization Organization certification.



OFF THE WISH LIST. INTO REALITY. Explorer can tow up to 907 kg.1 So getting your 
boat, trailer or piece of equipment to wherever you need it is easier than you think. And these 
features can really help: A standard rear view camera that lets you see what’s behind you2 and 
makes hooking up a trailer simple, and trailer sway control that automatically reduces engine 
speed and selectively applies the brakes if trailer sway is detected.3

Best of all, for every twist and turn the road serves up, there’s AdvanceTrac® with RSC® (Roll 
Stability Control™).3 This system helps maintain control when it detects wheelslip, understeer, 
oversteer or roll motion, and gives you more control on rough road surfaces or gravel. In addition, 
its Curve Control feature helps slow you down if you’re heading into a curve too quickly. In 
Explorer, you can venture out with confidence.

XLT in Smoked Quartz Metallic Tinted Clearcoat with available equipment. 1When properly equipped.  
 2Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to 
control the vehicle. 3Remember that even advanced technology cannot overcome the laws of physics. 
It’s always possible to lose control of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions.  
 4Available feature. 5Data as per GCC Standardization Organization certification. 

3.5L Ti-VCT V6 

Twin independent variable camshaft timing 
(Ti-VCT) helps the standard 3.5L V6 engine 
deliver a robust 294 net PS and 346 N•m 
of net torque5 while also contributing to 
efficiency. By allowing intake and exhaust 
valves to adjust independently for precise 
valve timing control, Ti-VCT helps optimize 
performance on every trip. 

3.5L EcoBoost® V64

Having the means to do what you want. 
When you want to do it. That’s power. 
And with 370 net PS and 475 N•m of 
net torque,5 the 3.5L EcoBoost delivers. 
This impressive V6 is standard on Sport. It 
allows you to not only say yes to any road 
trip, but to take the lead on that trip as well.

ENGINES



 1Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out while the 
vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones. Message and data rates may apply. Functionality varies by market. 2Available feature. 3You must 
have a Bluetooth-enabled phone paired to your SYNC system.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.®

SYNC KEEPS YOU CONNECTED. Voice-activated 
SYNC1 technology helps you keep your eyes on the road and 
your hands on the wheel. Hands-free calling lets you make a 
call with a simple push of a button along with the sound of 
your voice. Automatic phone book download transfers the 
names and numbers in your compatible phone immediately 
once paired. Voice-activated search and music commands allow 
you to seamlessly request the music you want to hear, or say 
“Bluetooth® audio” to stream content directly from your phone.3

INTRODUCING SYNC 31,2 – our next generation 
of voice-activated technology with an easy-to-use  
new design and features. The easy-to-read color LCD 
touchscreen displays phone, audio and navigation2 
functions. High-speed performance lets you 
experience quick responses to your commands. A 
capacitive touchscreen includes a convenient swipe 
feature similar to your smartphone, as well as pinch-
to-zoom functionality within navigation.2

The easy destination entry feature within navigation2 
helps you locate your favorite restaurants, nearest 
ATM and more. All the while, automatic updates over 
Wi-Fi®3 let you keep SYNC® 3 up to date with the latest 
software as soon as new updates become available. 



ALERTS YOU TO TAKE ACTION.

Adaptive Cruise Control 

Helps maintain your choice of speed and  
preset gaps from the vehicle in front of you.  
It can also alert you to a potential collision.  
If one is detected, adaptive cruise control 
and forward collision warning with brake 
support1 flashes a warning via a heads-up  
display on the windshield, sounds an 
alarm, and can pre-charge the brake 
system to provide full responsiveness 
when you do brake.

Lane-Keeping System 

Can detect lane markings and apply torque  
to the steering wheel if it senses your 
vehicle drifting unintentionally out of its  
lane. If needed, the Lane-Keeping System1  
can also send gentle vibration pulses to 
the wheel to prompt you to steer back 
toward center.2 If it detects you’ve come 
too close to − or crossed – the markers 
multiple times, a Driver Alert System1 
displays a coffee cup icon to suggest 
taking a break from driving.

BLIS (Blind Spot Information System) 

Notifies you with a light in either sideview 
mirror3 if its radar sensors detect a vehicle  
in the corresponding blind spot. Cross-
traffic alert, part of the system, notifies 
you with a beep and a warning light in 
your sideview mirror if it detects a vehicle 
approaching either side as you slowly back  
Explorer out of a parking space. Either 
way, BLIS® with cross-traffic alert1 helps 
keep you aware of things that may be 
just out of your line of view.

XLT in Shadow Black with available equipment. 1Available feature. Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control 
the vehicle. 2Lane-Keeping System does not control steering. 3BLIS replaces standard integrated blind spot mirrors.

Normal 

Intelligent 4WD with Terrain Management  
System™1 helps Explorer give you the 
seamless shift-on-the-fly confidence 
to keep right on going. Normal is ideal 
for everyday driving on wet or dry 
paved roads. Hill Descent Control™1 
(center button) regulates your speed 
on steep declines, so you can 
concentrate on maneuvering.

Sand 

When the going gets soft, this mode 
keeps you going. It provides more 
aggressive throttle progression and 
holds gears longer to help transfer 
optimized torque to the wheels  
so they can spin aggressively to 
maintain momentum.

Mud, Rut 

In this mode, powertrain torque 
is a bit more aggressive, limiting 
transmission upshifts and letting the 
wheels spin to get you through the 
heavy stuff.

Gravel, Grass 

Getting off the beaten path makes life  
interesting. And when you do, in this  
mode, the transmission delivers earlier  
upshifts, less aggressive engine torque  
distribution, and limits wheelslip to 
help improve traction on tricky terrain.



When you have an impressive 2,314 liters of cargo space with both the 2nd- and 3rd-row seats folded, there’s a  
good chance your hands are going to be full when you’re loading the cargo area. So with the Intelligent Access1 key  
fob on you, just kick your foot under the rear bumper and let the hands-free foot-activated liftgate1 do the work.  
The versatility doesn’t stop there, with a 60/40 split 2nd-row seat and 50/50 split-folding 3rd-row seat, you can  
bring all your gear. You’ll even have room to shop along the way because, with the touch of a button, the PowerFold® 
3rd-row seat1 folds giving you 1,243 liters of storage. Even with all seats occupied, there is a generous 595 liters of 
cargo space behind the 3rd row.2

Limited in Magnetic with available equipment. Some features shown are not available in all markets. 1Available feature. 2Including rear seat well.

STORAGE SPACE AS FLEXIBLE AS YOUR PLANS.



TAME THE PARKING SPOT. With help from its Enhanced Active Park Assist 
System,1 Explorer makes parking easy so you can move on to more important things. 
Whether you’re backing into a perpendicular spot or slowing down to parallel park, 
ultrasonic sensors can identify a parking space that is the right size, then the system 
steers the vehicle into it. All you do is follow on-screen prompts, and operate the 
accelerator, brake and gear shift lever as needed. The front 180-degree camera1 also 
helps out with visibility and allows you to see around corners. A spritz of the lens 
washer and your view is clear. Finally, Explorer has tamed the parking lot. Time to get 
out and have some fun.
Limited in Magnetic with available equipment. 1Available feature. Driver-assist features are supplemental and do not 
replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.



XLT in Shadow Black with available equipment. 1Available feature. 2Driver-assist features are 
supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

Explorer offers a sophisticated suite of safety features to  
help keep you safe along the way. The security of 7 standard  
airbags includes the Safety Canopy® System with rollover 
sensing and side-curtain airbags that deploy to cover  
all 3 rows of the vehicle. They are joined by industry-first 
2nd-row outboard inflatable safety belts.1 To help the driver 
stay focused, MyKey® technology allows you to program 
ignition keys with reminders to drive at appropriate speeds, 
keep the audio volume low and more. And when you need  
to see what’s behind you, you’ll have a clear view with the 
full-color rear view camera when in Reverse.2

PROTECTS YOUR SENSE OF ADVENTURE.



STANDARD FEATURES ENGINES/FUEL CONSUMPTION2MODELS WHEELS

DIMENSIONS

18" Painted Aluminum
Standard: Explorer

18" 5-Spoke Painted Aluminum
Standard: XLT

Mechanical
6-speed SelectShift® automatic transmission  
with paddle shifters
Battery – 58-amp-hr
Brakes – 4-wheel disc Anti-Lock Brake System 
(ABS) with panic brake assist and electronic 
brakeforce distribution (EBD)
Compact spare wheel and tire
Front and rear stabilizer bars
Steering – Electric power-assisted
Suspension – Front: independent MacPherson 
strut; rear: independent multilink
Trailer sway control

Driver-Assist Technology
Autolamp
Hill start assist
Reverse Sensing System

Seating
Front – Bucket seats
Rear – 2nd-row 60/40 split fold-flat seat with  
fore/aft adjustable 40 section
Rear – 3rd-row 50/50 split fold-flat seat
4-way adjustable front head restraints

Interior
Cabin air filter
Cargo floor tie-down hooks
Cargo net hooks
Center console – 1st-row full with armrest  
and storage 
Climate control – Air conditioning with auxiliary 
rear controls
Cruise control
Cupholders (10)
Displays – Outside temperature and compass
Grab handles – Front-passenger (1) and B-pillar (2)
Illuminated Entry System
Lighting – 1st-, 2nd-, and 3rd row dome lights
Lighting – 1st- and 2nd-row map lights
Locking glove compartment
Locks – Power door with autolock
Overhead console with sunglasses holder
Power outlets – 12-volt powerpoints  
(2 in 1st row, 1 in 2nd row and 1 in rear cargo area)
Shifter knob – Leather-wrapped
Smoker’s Package with ash cup/coin holder and 
lighter element
Steering wheel-mounted cruise, audio and  
5-way controls
Visors – Adjustable driver and front-passenger  
with covered and illuminated vanity mirrors
Windows – Power with front one-touch-up/ 
-down feature

Exterior
Bodyside cladding – Black
Bumpers – Body-color top with black bottom
Easy Fuel® capless fuel filler
Headlamps – Automatic LED low-beam
Headlamps – Halogen reflector high-beam
Rear spoiler – Body-color
Rear-window defroster
Roof-mounted antenna
Taillamps – LED
Wheel-lip moldings – Black
Windows – Laminated front door glass 
Windows – Solar-tint glass
Wipers – Front: speed-sensitive, variable-intermittent 
with washer; rear: 2-speed with washer

Safety & Security
Airbags – Personal Safety System™ for driver and 
front passenger includes dual-stage front airbags,1 
safety belt pretensioners, safety belt energy-
management retractors, safety belt usage sensors, 
driver’s seat position sensor, crash severity sensor, 
restraint control module and Front-Passenger 
Sensing System
Airbags – Front-seat side1

Airbag – Glove-box-door-integrated knee1

Airbags – Safety Canopy® System with side-
curtain airbags1 and rollover sensor
AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™) 
and Curve Control
Battery saver with headlamps-off delay
Belt-Minder® front safety belt reminder
Child-safety rear door locks
Front height-adjustable shoulder safety belts
Individual Tire Pressure Monitoring System  
(excludes spare)
LATCH – Lower Anchors and Tether Anchors 
for Children (2nd-row outboard and 3rd-row 
passenger-side seating positions)
MyKey®

Overspeed warning chime
Rear view camera with backup assist grid lines 
and washer
Remote Keyless Entry System with integrated 
keyhead transmitter remotes (2)
SecuriLock® Passive Anti-Theft System
SOS Post-Crash Alert System™

Exterior (mm) 

Wheelbase 2,866

Length 5,037

Height 1,777

Width – Excluding mirrors 2,005

Width – Including mirrors 2,292

Width – Mirrors folded  2,095 

Liftover height 791

Interior (mm) 1st/2nd/3rd Row

Head room 1,051/1,030/960

Leg room 1,090 (max.)/1,004/846

Hip room 1,455/1,442/1,035

Shoulder room 1,562/1,550/1,292

Capacities (liters)

Passenger volume 4,289

Cargo volume 
behind 1st row 2,314

Cargo volume 
behind 2nd row 1,243

Cargo volume 
behind 3rd row3 595

Fuel tank 70

Max. towing (kg)4 907

NET POWER, NET TORQUE & 
FUEL ECONOMY (km/L)

3.5L Ti-VCT V6

294 net PS (216 net kW) @ 6,500 rpm2 
346 N•m of net torque @ 4,000 rpm2

6-speed SelectShift automatic 
FWD  10.8 km/L2 
4WD  10.3 km/L2

3.5L EcoBoost® V6
370 net PS (272 net kW) @ 5,500 rpm2 
475 N•m of net torque @ 3,500 rpm2

6-speed SelectShift automatic  
4WD  10.1 km/L2

20" Polished Aluminum
Optional: XLT 201A and 202A,  

and Limited 301A

20" Premium Painted Aluminum
Standard: Limited

20" Machined Aluminum  
with Magnetic-Painted Pockets

Standard: Sport

 1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Data as per GCC Standardization Organization 
certification. 3Including rear seat well. 4Maximum weight shown is for properly equipped vehicle with required 
equipment and a 68-kg driver. Weight of additional options, equipment, passengers and cargo must be deducted from 
this weight. For additional information, see your Ford Dealer.

EXPLORER

GET OUTFITTED. 
No two adventures are ever the same. Nor are the 
adventurers themselves. But no matter the destination,  
Ford Accessories allow you to personalize your Explorer  
to your exact needs, interests, hobbies and more. And  
each accessory is designed specifically for your Explorer,  
so you can be assured of a perfect fit. See your dealer  
for a complete list of available Ford Accessories.

accessories.ford.com

XLT

LIMITED

SPORT
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Safety & Security
O O O P Inflatable safety belts in 2nd-row outboard seating positions

Available Equipment Groups & Packages
 O  Equipment Group 201A – Premium Audio System with  

9 speakers + dual-zone electronic automatic temperature 
control + Remote Start System + 10-way power front-
passenger seat + hands-free foot-activated liftgate  
+ Driver Connect Package includes SYNC 3 Enhanced 
Voice Recognition Communications and Entertainment 
System with 8" color LCD capacitive touchscreen in center 
stack with swiping capability, AppLink and 1 smart-charging 
USB port; 2 driver-configurable 4.2" color LCD screens in 
instrument cluster; auto-dimming rearview mirror; and  
2nd-row smart-charging USB port

O  Equipment Group 202A – Includes all content of 201A  
+ Forward Sensing System + leather-trimmed  
seating surfaces

O  Equipment Group 301A – Enhanced Active Park Assist 
System with parallel parking, park out assist, reverse 
perpendicular parking, and Forward and Side Sensing Systems 
+ Lane-Keeping System + rain-sensing windshield wipers 
+ auto high beams + 1st-row 8-way power multicontour 
bucket seats with Active Motion® + BLIS (Blind Spot 
Information System) with cross-traffic alert + inflatable 
safety belts in 2nd-row outboard seating positions

S Equipment Group 401A – Power-adjustable pedals  
with memory + power-tilt/-telescoping steering column  
+ heated and cooled 1st-row seats + front 180-degree 
camera with washer + ambient lighting + driver’s seat 
memory feature + power converter outlet + dual 2nd-row 
smart-charging USB ports + remote control front windows  
+ BLIS (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert 
+ inflatable safety belts in 2nd-row outboard seating positions

S Trailer Tow Prep Package
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Mechanical
S S S  3.5L Ti-VCT V6 engine
   S 3.5L EcoBoost® V6 engine
   S Axle – Rear, 3.16 non-limited-slip
S S S Axle – Rear, 3.39 non-limited slip1 (3.5L Ti-VCT with FWD) 
S S S Axle – Rear, 3.65 non-limited slip1 (3.5L Ti-VCT with 4WD) 
S S S  Front-wheel drive (FWD)
O O O S  Intelligent 4WD with Terrain Management System™  

and Hill Descent Control™ (includes front and rear recovery 
hooks, PTU cooler and sand plate)1

 S S S Brakes – Heavy-duty front and rear calipers
   S Suspension – Sport-tuned

Driver-Assist Technology
  O O  Adaptive cruise control and forward collision warning  

with brake support1

O O P BLIS® (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert
  P   Enhanced Active Park Assist System with parallel parking, 

park out assist, reverse perpendicular parking, and Forward  
and Side Sensing Systems

 P S S Forward Sensing System
  S P Front 180-degree camera with washer
  P  Lane-Keeping System

S S S Reverse Sensing System
S S    SYNC® Enhanced Voice Recognition Communications and 

Entertainment System with 4.2" color LCD screen in center 
stack, 911 Assist,® AppLink™ and 1 smart-charging USB port

 P S S  SYNC 3 Enhanced Voice Recognition Communications 
and Entertainment System with 8" color LCD capacitive 
touchscreen in center stack with swiping capability, 911 
Assist, AppLink and 2 smart-charging USB ports1

Seating
S    Front – 8-way power driver’s seat with power lumbar
 S S S Front – 10-way power driver’s seat with power lumbar
S    Front – 2-way manual passenger seat
 S   Front – 6-way power passenger seat
 P S S Front – 10-way power passenger seat with power lumbar
  S P Front – Driver’s seat memory feature

S S Front – Heated and cooled
  S S Rear – PowerFold® 3rd-row seat
S S   Trim – Cloth
 P S  Trim – Leather-trimmed
   S  Trim – Leather-trimmed with red accent stitching  

and perforated inserts
  S S 2nd-row fold-down center armrest with 2 cupholders
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Interior
S S    AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability and  

6 speakers
  S S  Audio System from Sony®

 O S S Navigation Radio System with pinch-to-zoom capability
  S P Ambient lighting
  S S Cargo net
S S   Climate controls – Single-zone manual
 P S S  Climate controls – Dual-zone electronic automatic 

temperature control1

S  S    Display – 4.2" configurable color LCD screen in  
instrument cluster

 P S S  Displays – Dual 4.2" configurable color LCD screens  
in instrument cluster1

S    Door trim – Dark Galvano appliqués
 S   Door trim – Galvano appliqués
  S  Door trim – Multipiece satin chrome and  

Rosewood film appliqués
   S Door trim – Multipiece satin chrome and  

carbon sport appliqués
S S   Door-sill scuff plates – Front, with embossed  

“EXPLORER” logo
  S  Door-sill scuff plates – Front, with bright “EXPLORER” logo
   S Door-sill scuff plates – Front, with illuminated  

“EXPLORER” logo
 O O O Dual Headrest DVD by INVISION™1,2

O O O O Flooring – Floor liners
S S S  Flooring – 1st- and 2nd-row carpeted floor mats
   S  Flooring – 1st- and 2nd-row carpeted floor mats with  

Sport badging
 S S S Ignition – Intelligent Access with push-button start
 P S S Ignition – Remote Start System1

S    Instrument panel – Dark Galvano appliqués
 S   Instrument panel – Galvano appliqués
  S   Instrument panel – Multipiece satin chrome and  

Rosewood film appliqués
  S  Instrument panel – Multipiece satin chrome and  

carbon sport appliqués
 P S S Mirror – Auto-dimming rearview1

S S   Mirror – Manual day/night rearview
  S P Power-adjustable pedals with memory
  S P Power outlet – 110-volt converter1

  S P Power outlet – 220-volt converter1

  S P Power outlets – Dual 2nd-row smart-charging USB ports
S S   Steering column – Manual-tilt/-telescoping
  S P Steering column – Power-tilt/-telescoping
S    Steering wheel – Black urethane
 S S S Steering wheel – Black leather-wrapped
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Exterior
S   Bodyside cladding inserts – Black
 S S  Bodyside cladding inserts – Chrome with “EXPLORER” script
   S Bodyside cladding inserts – High-gloss black
S    Door handles – Black
 S   Door handles – Body-color
  S  Door handles – Chrome
   S Door handles – High-gloss black
S S S  Exhaust tips – Dual bright
  S Exhaust tips – Dual fascia-integrated bright
S    Grille – Dark Foundry-painted with chrome bars
 S   Grille – Foundry Gray-painted with chrome bars
  S  Grille – Bright silver-painted with chrome bars
   S Grille – High-gloss black-painted
   S Headlamps – Blackout treatment
 S S S Headlamps – LED signature lighting
 S S S Fog lamps – LED
S S S  Liftgate – Chrome appliqué
   S Liftgate – High-gloss black appliqué
 P S S Liftgate – Hands-free foot-activated1

S  Mirrors – Power sideview with integrated blind spot mirrors 
and black mirror caps

 S  Mirrors – Power, heated sideview with integrated blind spot 
mirrors, LED turn signal indicators, security approach lamps 
and high-gloss black mirror caps

 S  Mirrors – Power-folding, heated sideview with autofold, LED 
turn signal indicators, security approach lamps, driver’s side 
memory and body-color mirror caps

S  Mirrors – Power-folding, heated sideview with autofold, LED 
turn signal indicators, security approach lamps, driver’s side 
memory and high-gloss black mirror caps

 O O O Moonroof – Twin-panel1

 S S S Perimeter alarm
S Roof rack – Black side rails
 S Roof rack – Silver side rails

S Roof rack – Chrome side rails
S Roof rack – High-gloss black side rails

 S S S SecuriCode™ invisible keypad
S Skid plates – Black front and rear elements
 S S Skid plates – Silver-painted front and rear elements
 S Skid plates – High-gloss black front and rear elements
  S Sterling Gray “EXPLORER” hood lettering

S Taillamps – Blackout treatment
S S Tires – P245/60R18 all-season BSW

S S Tires – P255/50R20 all-season BSW 
S P Windows – Remote control front (and moonroof,  

when equipped)

 1Restrictions may apply. See your dealer for details. 2Ford Licensed Accessory. 

INVISION is a trademark of VOXX International Corporation. Sony is a registered trademark of the Sony Corporation.

BUILD YOUR EXPLORER S : Standard  O : Optional  P : Package Content



EXTERIOR & INTERIOR CHOICES

EXPLORER XLT LIMITED SPORT
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White Platinum Metallic Tri-coat1 2 3 4 5 6 7 8

Oxford White 1 2 3 4 5

Ingot Silver2 1 2 3 4 5 6 7 8

Smoked Quartz Metallic Tinted Clearcoat1 2 3 4 5 6 7 8

White Gold2 2 3 4 5 6 7

EXPLORER XLT LIMITED SPORT
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Canyon Ridge2 2 3 4 5 6 7

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 1 2 3 4 5 6 7 8

Blue Jeans2 1 2 3 4 5 6 7

Magnetic2 2 3 4 5 6 7 8

Shadow Black 1 2 3 4 5 6 7 8
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Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Additional charge. 2Metallic.



Quality Green SmartSafe

Comparisons based on competitive models (class is Large Utilities based on 
Ford segmentation), publicly available information and Ford certification 
data at time of printing. Vehicles may be shown with optional equipment. 
Features may be offered only in combination with other options or subject 
to additional ordering requirements/limitations. Dimensions shown may 
vary due to optional features and/or production variability. Information is 
provided on an “as is” basis and could include technical, typographical or 
other errors. Ford makes no warranties, representations, or guarantees of  
any kind, express or implied, including but not limited to, accuracy, currency, 
or completeness, the operation of the information, materials, content, 
availability, and products. Ford reserves the right to change product 
specifications, pricing and equipment at any time without incurring 
obligations. Your Ford Dealer is the best source of the most up-to-date 
information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating 
condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln Dealership 
technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained 
by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed 
for your vehicle. � See your dealer for limited warranty information on 
Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted 
by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed 
by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to 
Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer 
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صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني
تّمت طباعته في اإلمارات العربية المتحدة

جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2016 الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات المتعّددة 
االستعماالت الكبيرة الحجم تبعاً لتصنيفات فورد(، والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات فورد 

الرسمية المتوّفرة عند الطباعة. قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. قد ال 
يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات 

إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعاً للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل 
اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة •كما هو“، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو 
طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمناً، 
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، 

والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات 
المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل 

مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.
خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى 

لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكولن يعرفون سّيارتك عن 
ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها 

مصممة خصيصاً لسيارتك. � يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات 
حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة 

من فورد )FLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات 
رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها  مة ومطوَّ المرّخصة من فورد FLA مصمَّ

أو اختبارها تبعاً للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد 
المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.



الخيارات الخارجية والداخلّية
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5أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات1ا 4 3 27 68
15أبيض أكسفورد 4 3 2

15فّضي آنغو2 4 3 27 68
5كوارتز مدّخن معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1 4 3 27 68

5ذهبّي أبيض2 4 3 27 6
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5كانيون ريدج2ا 4 3 27 6
15أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1 4 3 27 68

15أزرق جينز)2( 4 3 27 6
5رمادّي مغناطيسّي2 4 3 27 68

15أسود ظّلي 4 3 27 68

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي.
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اصنع سيارة إكسبلورر على هواك  ق : قياسّي    إ : اختيارّي    م : محتوى مجموعة التجهيزات

1قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 2أكسسوار مرّخص من قبل فورد. 

.Sony Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة Sony إّن .VOXX International Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة INVISION إّن
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السالمة واألمان
 أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ في المقاعد الجانبية من مإإإ

الصف الثاني

المجموعات ومجموعات التجهيزات المتوّفرة
 مجموعة التجهيزات 201A - نظام صوت فاخر مع 9 مكّبرات إ 

للصوت + ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي 
المناطق + نظام التشغيل عن بُعد + مقعد السائق األمامّي 

قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات + باب الصندوق عامل 
اليدوياً يتم تنشيطه بالقدم + مجموعة تجهيزات اتصال 

 SYNC 3 السائق التي تشتمل على نظام المزامنة
المحّسن المنّشط صوتياً لالتصاالت والترفيه داخل السيارة 

مع شاشة LCD سعوّية ملّونة قياس 8 بوصات عاملة 
باللمس في اللوحة المركزّية مع قدرة تمرير اإلصبع على 

الشاشة للتحّكم بالمحتوى، وAppLink، ومنفذ USB بميزة 
الشحن الذكّي؛ شاشتين LCD ملّونتين قابلتين للتهيئة من 

ِقبل السائق قياس 4.2 بوصة في لوحة العّدادات ومؤشرات 
 USB القيادة؛ مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية؛ ومنفذ

مع ميزة الشحن الذكّي في الصف الثاني
 مجموعة التجهيزات 202A - تشتمل على كافة محتوى إ

مجموعة 201A + نظام االستشعار األمامي + مقاعد 
مكسّوة بالجلد

 مجموعة التجهيزات 301A - مساعد الركن النشط المحّسن إ
مع الركن المتوازي، مساعد الخروج من الموقف، الركن 

العمودي عند الرجوع، وأنظمة استشعار أمامّية وجانبّية + 
نظام البقاء في خّط السير + مّساحات للزجاج األمامي 

متحّسسة للمطر + ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية 
+ مقاعد الصف األول مقّعرة ومتعّددة األطر مع ميزة 

 التدليك المستمّر ®Active Motion قابلة للتعديل آلياً في 
8 وضعيات + نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 

BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع + أحزمة أمان قابلة 
لالنتفاخ في المقاعد الجانبية من الصف الثاني

مجموعة التجهيزات 401A - دّواسات قابلة للتعديل آلياً مع ق
ذاكرة + عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آلياً باتجاه 

السائق + مقاعد الصف األّول قابلة للتدفئة والتبريد + 
كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع بخاخ + إضاءة محيطّية + 

ميزة الذاكرة لمقعد للسائق + مأخذ للطاقة مع محّول 
للتّيار الكهربائّي + منفذان USB مع ميزة الشحن الذكّي في 

 الصف الثاني + إمكانّية التحّكم عن بُعد بالنوافذ األمامّية 
+ نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع 
نظام اإلنذار عند الرجوع + أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ في 

المقاعد الجانبية من الصف الثاني
مجموعة تجهيزات سحب المقطورةق
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التجهيزات الميكانيكية
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر ققق
محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لترق   
المحور - محور خلفي غير محدود االنزالق بنسبة 3.16ق   

المحور - محور خلفّي غير محدود االنزالق بنسبة 13.39 )محّرك ققق
Ti-VCT سعة 3.5 لتر بنظام الدفع األمامي( 

المحور - محور خلفّي غير محدود االنزالق بنسبة 13.65 )محّرك ققق
Ti-VCT سعة 3.5 لتر بنظام الدفع الرباعّي( 

نظام الدفع األمامي FWD ققق
 نظام الدفع الذكي بالعجالت األربع مع نظام القيادة بحسب قإإإ

التضاريس ™Terrain Management System ونظام ضبط 
السرعة على المنحدرات ™Hill Descent Control )يشتمل على 

مشابك سحب أمامية وخلفية، ونظام تبريد وحدة نقل الحركة 
PTU وصفيحة لإلقالع على الرمال(1

الفرامل - القطات الفرامل األمامية والخلفية عالية المتانةققق 
نظام التعليق - مضبوط لألداء الرياضّيق   

تكنولوجيا مساعدة السائق
 مثبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع إإ  

دعم الفرملة1
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام مإإ

اإلنذار عند الرجوع
 مساعد الركن النشط المحّسن مع الركن المتوازي، مساعد  م  

الخروج من الموقف، الركن العمودي عند الرجوع، وأنظمة استشعار 
أمامّية وجانبّية

نظام استشعار أماميققم 
كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع بخاخمق  
نظام البقاء في خّط السير م  

نظام استشعار عند الرجوعققق
 نظام المزامنة ®SYNC المحّسن المنّشط صوتياً لالتصاالت   قق

والترفيه داخل السيارة مع شاشة LCD ملّونة قياس 4.2 بوصة في 
 ،Assist® 911 اللوحة المركزّية، وميزة االتصال بخدمة الطوارئ

و™AppLink، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكّي
 نظام المزامنة SYNC 3 المحّسن المنّشط صوتياً لالتصاالت ققم 

 والترفيه داخل السيارة مع شاشة LCD سعوّية ملّونة قياس 
8 بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزّية مع قدرة تمرير اإلصبع 

على الشاشة للتحّكم بالمحتوى، وميزة االتصال بخدمة الطوارئ 
Assist 911، وAppLink، ومنفذا USB بميزة الشحن الذكّي1

المقاعد
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في    ق

8 وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في ققق 

10 وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر
 الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً    ق

في وضعّيتين
 الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامّي قابل للتعديل آلياً في   ق 

6 وضعيات
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في ققم 

10 وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر
الناحية األمامية - ميزة الذاكرة لمقعد للسائقمق  

الناحية األمامّية - مقاعد قابلة للتدفئة والتبريدقق
 الناحية الخلفّية - مقعد الصف الثالث مزّود بميزة الطّي قق  

PowerFold® اآللّي
الكسوة - من القماش  قق
الكسوة - مكسّوة بالجلد قم 
 الكسوة - مكسّوة بالجلد مع درزات حمراء وإدخاالت مثّقبةق   
 متكأ ذراع قابل للطّي في وسط مقاعد الصف الثاني مع قق  

حاملَتي أكواب
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التجهيزات الداخلية
 نظام ستيريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة على   قق

تشغيل ملفات MP3 و6 مكبرات صوت
 نظام ®Sony الصوتيقق  
نظام مالحة مضّمن في وحدة الراديو مع القدرة على تحريك ققإ 

إصبعين للتكبير والتصغير
إضاءة محيطيةمق  
شبكة لتغطية الحمولةقق  

نظام التحّكم بالتكييف - مكّيف هواء يدوي أحادي المناطق  قق
 نظام التحّكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ققم 

ثنائي المناطق1
  شاشة العرض - شاشة LCD ملّونة قابلة للتهيئة    قق

قياس 4.2 بوصة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة
 شاشات العرض - شاشتان LCD ملّونتان قابلتان للتهيئة قياس ققم 

4.2 بوصة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة1
كسوة الباب - لمسات تزيينية من مادة غالفانو باللون الداكن   ق
كسوة الباب - لمسات تزيينية من مادة غالفانو  ق 
كسوة الباب - لمسات تزيينّية من الكروم الساتيني المظهر  ق  

وخشب الورد
كسوة الباب - لمسات تزيينّية من الكروم الساتيني المظهر ق   

Carbon Sport ”و“ألياف الكربون بالمظهر الرياضّي
لوحات عتبات الصعود لألبواب - في األمام، مع شعار إكسبلورر   قق

Explorer النافر
لوحات عتبات الصعود لألبواب - في األمام، مع شعار إكسبلورر  ق  

Explorer اللّماع
لوحات عتبات الصعود لألبواب - في األمام، مع شعار إكسبلورر ق   

Explorer مضاء
 نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من ™2،1INVISION في إإإ 

متكأي الرأس
األرضّية - فرش لألرضّيةإإإإ
األرضّية - فرش لألرضية من السّجاد للصّفين األّول والثاني ققق
 األرضّية - فرش لألرضية من السّجاد للصّفين األّول والثاني مع ق   

Sport شعار سبورت
التشغيل - نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّرققق 
التشغيل - نظام التشغيل عن بُعد1ققم 

لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - لمسات تزيينية من مادة غالفانو    ق
باللون الداكن

 لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - لمسات تزيينية من   ق 
مادة غالفانو

 لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - لمسات تزيينّية من الكروم  ق  
الساتيني المظهر وخشب الورد

  لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - لمسات تزيينّية من ق  
الكروم الساتيني المظهر و“ألياف الكربون بالمظهر الرياضّي” 

Carbon Sport
المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية1ققم 

المرآة - مرآة يدوّية للرؤية الخلفية لّليل والنهار  قق
دواسات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرةمق  
مأخذ الطاقة - محّول تيار كهربائّي بقوة 110 فلط1مق  
مأخذ الطاقة - محّول تيار كهربائّي بقوة 220 فلط1مق  
 مأخذ الطاقة - منفذان USB مع ميزة الشحن الذكّي في مق  

الصف الثاني
عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة والسحب يدوياً باتجاه السائق  قق
عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة والسحب آلياً باتجاه السائقمق  

عجلة القيادة - مغّلفة بإسفنج اليوريثان األسود   ق
عجلة القيادة-مغّلفة بالجلد األسودققق 
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التجهيزات الخارجية
صفائح جانبية - سوداء  ق
صفائح جانبّية - من الكروم مع شعار EXPLORER قق 
صفائح جانبية - سوداء فائقة اللمعانق   

مقابض األبواب - سوداء   ق
مقابض األبواب - بلون الهيكل  ق 
مقابض األبواب - من الكروم ق  
مقابض األبواب - سوداء فائقة اللمعانق   

مخارج العادم - مزدوجة لّماعة ققق
مخارج العادم - مزدوجة لّماعة مدمجة بالواجهة الخلفّيةق  

الشبكة األمامية - شبكة مصبوبة ومطلية باللون الداكن مع    ق
قضبان من الكروم

الشبكة األمامية - شبكة مصبوبة ومطلية باللون الرمادي مع   ق 
قضبان من الكروم

الشبكة األمامية - شبكة مطلية باللون الفضي اللّماع مع  ق  
قضبان من الكروم

الشبكة األمامية - مطلّية باللون األسود الفائق اللمعانق   
المصابيح األمامية - معّتمةق   
المصابيح األمامّية - إضاءة ممّيزة بتقنّية LEDققق 
مصابيح للضباب - بتقنّية LEDققق 

باب الصندوق - لمسات تزيينّية من الكروم ققق
باب الصندوق - لمسات تزيينّية بالّلون األسود الفائق اللمعانق   
باب الصندوق - عامل اليدوياً يتّم تنشيطه بالقدم1ققم 

 المرايا - جانبية آلّية مع مرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية ق
وأغطية للمرايا باللون األسود

 المرايا - مرايا جانبية آلّية قابلة للتدفئة، مع مرايا مضّمنة كاشفة ق 
 ،LED للزوايا غير المرئية، ومصابيح تأشير لالنعطاف بتقنّية

ومصابيح إنارة األرضية، وأغطية للمرايا باللون األسود الفائق اللمعان
 المرايا - مرايا جانبية مدفأة قابلة للطّي آلياً، ومصابيح تأشير ق 

لالنعطاف بتقنّية LED، ومصابيح إنارة األرضية، وذاكرة لمقعد 
السائق، وأغطية للمرايا بلون الهيكل

 المرايا - مرايا جانبية مدفأة قابلة للطّي آلياً، ومصابيح تأشير ق
لالنعطاف بتقنّية LED، ومصابيح إنارة األرضية، وذاكرة لمقعد 

السائق، وأغطية للمرايا باللون األسود الفائق اللمعان
فتحة السقف - مزّودة بلوحين1إإإ 
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقةققق 

الحاملة السقفية - سكك جانبية سوداءق
الحاملة السقفية - سكك جانبية فّضيةق 

الحاملة السقفية - سكك جانبية من الكرومق
الحاملة السقفية - سكك جانبّية باللون األسود الفائق اللمعانق

لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام ™SecuriCodeققق 
صفائح سفلية واقية - سوداء في األمام والخلفق
صفائح سفلية واقية - مطلّية باللون الفّضي في األمام والخلفقق 
 صفائح سفلية واقية - باللون األسود الفائق اللمعان في ق 

األمام والخلف
أحرف EXPLORER بلون رمادّي سترلينغ على غطاء المحّركق  

المصابيح الخلفّية - معّتمةق
 اإلطارات - BSW من نوع P245/60R18 لكافة قق

األحوال الجوية
 اإلطارات - BSW من نوع P255/50R20 لكافة قق

األحوال الجوية 
 النوافذ - إمكانّية التحّكم عن بُعد بالنوافذ األمامّية مق

)وفتحة السقف،عند تجهيزها بذلك(



المحرّكات/استهالك الوقود2المّيزات القياسية العجالتالطرازات

األبعاد

الناحية الخارجية )ملم( 
2,866 قاعدة العجالت 
5,037 الطول  
1,777 االرتفاع 
2,005 العرض - بدون المرايا  
2,292 العرض - مع المرايا  

 2,095 العرض - مع المرايا مطوّية  
791 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض 

الناحية الخارجية )ملم( 
الصف األوّل /الثاني/ الثالث  

960 / 1,030 / 1,051 حّيز الرأس 
حّيز الساقين   1,090 )كحد أقصى( / 1,004 / 846

1,035 / 1,442 / 1,455 حّيز الردفين 
1,292 / 1,550 / 1,562 حّيز الكتفين 

السعات )لتر(
4,289 سعة حجرة الركاب 

 سعة الحمولة 
2,314 خلف الصف األول 

 سعة الحمولة 
1,243 خلف الصف الثاني 

 سعة الحمولة 
خلف الصف الثالث3  595
70 سعة خزان الوقود 

907 الحّد األقصى للسحب )كلغ(4  

1 احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 3مع حّيز تخزين تحت األرضية الخلفية. 4إّن الوزن األقصى المبّين هو للمركبات المزّودة بالتجهيزات 
المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب 

حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل.

 عجالت من األلومنيوم المطلي 
18 بوصة

قياسية: إكسبلورر

 عجالت من األلومنيوم المطلّي 
بـ 5 شعاعات 18 بوصة

XLT :قياسية

عجالت فاخرة من األلومنيوم 
المطلي 20 بوصة

قياسية: ليمتد

عجالت من األلومنيوم المشغول 
قياس 20 بوصة مع جيوب مطلية 

باللون الرمادّي المغناطيسّي
قياسية: سبورت

إكسبلورر

XLT

ليمتد

سبورت

جّهز نفسك بكّل ما يلزم. 

ما من مغامرين متشابهين. واألمر نفسه ينطبق على المغامرات. لكن مهما كانت 
الوجهة، تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص سيارة إكسبلورر لتلبية احتياجاتك 

واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار مصّمم خصيصاً لسيارة 
إكسبلورر، لذا يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى مراجعة وكيلك للحصول 

على الئحة كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com

القّوة الحصانية الصافية وعزم الدوران 
الصافي واستهالك الوقود )كلم/لتر(

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
قّوة حصانّية صافية تبلغ PS 294 )بقوة صافية تبلغ 

 216 كيلوواط( عند 6,500 د.د.2
عزم دوران صاٍف يبلغ 346 نيوتن متر عند 4,000 د.د.2

 SelectShift ناقل الحركة األوتوماتيكّي 
 بـ 6 سرعات

 نظام الدفع األمامّي     10,8 كلم/لتر2
نظام الدفع الرباعّي      10,3 كلم/لتر2

محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر
قوة حصانية صافية تبلغ PS 370 )بقوة صافية تبلغ 

 272 كيلوواط( عند 5,500 د.د.2
عزم دوران صاٍف يبلغ 475 نيوتن متر عند 3,500 د.د.2

 SelectShift ناقل الحركة األوتوماتيكي 
 بـ 6 سرعات

نظام الدفع الرباعّي      10,1 كلم/لتر2

التجهيزات الميكانيكية
ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع 

وحدتي نقل الحركة مثّبتتين في جانبي عجلة القيادة
البطارّية - 58 أمبير-ساعة

الفرامل - فرامل قرصية للعجالت األربع، مع نظام الفرامل 
المانع لالنغالق ABS ومع مساندة الفرملة في حاالت 

EBD الذعر، ونظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
عجلة وإطار احتياطيان مدمجان

عمودا توازن في األمام والخلف
التوجيه - نظام توجيه كهربائّي معّزز آلياً

نظام التعليق - أمامي: مستقّل بقوائم ماكفرسون 
االنضغاطية؛ خلفي: مستقّل متعّدد الوصالت

نظام التحكم بالمقطورة

تكنولوجيا مساعدة السائق
ميزة التشغيل األوتوماتيكي للمصابيح

مساعد اإلقالع على التالل
نظام استشعار عند الرجوع

المقاعد
في األمام - مقاعد مقّعرة

في الخلف - مقعد قابل للطّي والتسطيح بالكامل في 
الصّف الثاني مجزأ بنسبة 40/60والناحية 40 قابلة للتعديل 

إلى األمام والخلف
في الخلف - مقعد في الصف الثالث قابل للطّي 

والتسطيح بالكامل ومجّزأ بنسبة 50/50
متاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في 4 وضعيات

التجهيزات الداخلية
فلتر الهواء المنّقي للمقصورة

مشابك تثبيت في أرضّية حّيز الحمولة
مشابك لشبكة تغطية الحمولة

الكونسول المركزّي - كامل في الصف األّول مع متكأ ذراع 
وحّيز تخزين 

 التحّكم بالتكييف - مكّيف هواء مع أزرار تحّكم 
خلفية إضافية
مثّبت السرعة

حامالت أكواب )10(
الشاشات - عرض للحرارة الخارجية وبوصلة

مقابض التمّسك - واحد )1( لجهة الراكب األمامي 
B ومقبضان )2( لجهة العارضة

ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها
اإلضاءة - أضواء ُمقّببة في الصّف األول والثاني والثالث
اإلضاءة - أضواء للقراءة في الصّف األول والثاني والثالث

حجيرة قّفازات قابلة لإلقفال
األقفال - أقفال آلية مع ميزة اإلقفال التلقائّي
كونسول علوي مع حاملة للنظارات الشمسّية

مآخذ الطاقة - مآخذ للطاقة بقّوة 12 فلط )2 في الصف 
األّول و1 في الصف الثاني و1 في حّيز الحمولة الخلفي(

مقبض ناقل الحركة - مغّلف بالجلد
مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنين مع منفضة 

سجائر/حاملة للعملة المعدنية وواّلعة سجائر
أزرار ضبط في عجلة القيادة لمثّبت السرعة ونظام الصوت 

ومفاتيح تحّكم بـ 5 اتجاهات
حاجبان للشمس - قابالن للتعديل لجهتي السائق والراكب 

األمامي مع مرايا مضاءة مزّودة بغطاء
النوافذ - نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة 

في األمام

التجهيزات الخارجية
صفائح جانبية - سوداء

المصّدات - الناحية العلوية بلون الهيكل والناحية السفلية 
باللون األسود

 نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء 
داخلي للفوهة

 LED المصابيح األمامّية - إضاءة منخفضة بتقنية 
تعمل تلقائياً

المصابيح األمامّية - مصابيح اإلضاءة العالية مزّودة بعاكس 
وعاملة بالهالوجين

الجناح الخلفّي - بلون الهيكل
ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي

هوائي مثبت على السقف
LED مصابيح خلفية - عاملة بتقنية

أفاريز للعجالت - سوداء
النوافذ - زجاج صفائحّي آمن لألبواب األمامية 

النوافذ - زجاج معّتم
مّساحات الزجاج - في األمام: متحّسسة للسرعة تعمل 

على فترات فاصلة وبسرعات متغيرة مع بخاخ رّش؛ في 
الخلف: تعمل بسرعتين مع بخاخ رّش

السالمة واألمان
 Personal الوسائد الهوائّية - نظام السالمة الشخصية

™Safety System للسائق والراكب األمامي يشتمل على 
وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين1 ونوابض الشّد 
المسبقة الضبط وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، 

وأجهزة استشعار ربط أحزمة األمان، وجهاز استشعار وضعية 
مقعد السائق، وجهاز استشعار لحّدة االصطدام، ووحدة 

تحّكم بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي
وسائد هوائية - جانبية للمقاعد األمامية1

وسادة هوائية - لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في 
باب حجيرة القّفازات1

وسائد هوائية - نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر 
هوائية جانبية1 وجهاز استشعار حاالت التدهور

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة 
التحّكم بالميالن ®Roll Stability Control™(  RSC( ونظام 

التحكم بالمركبة عند المنعطفات
نظام مّدخر لطاقة البطارية مع ميزة تأخير انطفاء 

المصابيح األمامية
نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط أحزمة األمان األمامية

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
أحزمة أمان أمامية قابلة لضبط االرتفاع عند الكتفين

 نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء 
اإلطار االحتياطي(

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي 
أمان األطفال ) للمقاعد الجانبية في الصف الثاني والمقعد 

لجهة الراكب األمامي في الصف الثالث(
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

إنذار صوتي بتجاوز السرعة
كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط للمساعدة على الرجوع 

وبّخاخ رّش
نظام فتح السيارة وإقفالها عن بعد بدون مفتاح مع وحدتي 

إرسال وتحّكم مضّمنتين في رأس المفتاح )2(
 نظام ®SecuriLock للتشغيل االستباقي للحماية 

من السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي 

بعد الحوادث

 عجالت من األلومنيوم المصقول 
20 بوصة

اختيارية: مجموعة 201A و202A لطراز 
XLT ومجموعة 301A لطراز ليمتد



تقّدم إكسبلورر مجموعة متطّورة من مّيزات السالمة للمساعدة في الحفاظ 
على سالمتك أثناء القيادة. تتعّزز السالمة من خالل الوسائد الهوائّية الـ7 التي 

تشتمل على نظام السالمة ®Safety Canopy مع جهاز استشعار حاالت التدهور 
وستائر هوائية جانبية تنتفخ لتغّطي صفوف المقاعد الثالثة.باإلضافة إلى أحزمة 

األمان القابلة لالنتفاخ لرّكاب المقاعد الجانبية في الصّف الثاني1 األولى من 
نوعها في قطاع إنتاج السيارات. لمساعدة السائق في الحفاظ على تركيزه، 

تسمح تكنولوجيا ®MyKey ببرمجة مفاتيح التشغيل إلعداد تذكيرات للقيادة 
عند السرعات المناسبة، وخفض مستوى الصوت والمزيد غير ذلك. وعندما تحتاج 

إلى رؤية ما يوجد خلفك، ستحظى برؤية واضحة من خالل كاميرا الرؤية الخلفّية 
باأللوان الكاملة عندما تكون في وضعّية الرجوع.2

تحمي حّس المغامرة لديك.

طراز XLT باللون األسود الظلي مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية 
تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.



رّوض فسحة الركن بفضل المساندة التي يقّدمها مساعد الركن النشط المحّسن1، تسّهل إكسبلورر 
عملّية الركن لكي تهتّم باألمور األكثر أهّمية. سواء كنت ترجع إلى الوراء للركن في فسحة عمودّية أو تخّفف 

سرعتك للركن المتوازي، باستطاعة أجهزة االستشعار فوق الصوتية أن تحّدد فسحة الركن المناسبة، ثّم يقوم 
النظام بتوجيه المركبة إلى هذه الفسحة. ما عليك سوى تنفيذ التعليمات التي تظهر على الشاشة، والتحّكم 
بدواسة الوقود، ودواسة الفرامل وناقل الحركة وفق ما تدعو الحاجة. الكاميرا األمامية بزاوية 180 درجة1 تساعد 
أيضاً على تعزيز الرؤية وتسمح لك بالرؤية عند المنعطفات. وبّخاخ العدسة يضمن لك رؤية واضحة على الدوام. 

وأخيراً قامت إكسبلورر بترويض موقف السيارات. حان الوقت للخروج واالستمتاع.

طراز ليمتد باللون الرمادّي المغناطيسّي مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات 
إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.



2مع حّيز تخزين تحت  1ميزة متوّفرة.  طراز ليمتد باللون الرمادّي المغناطيسّي مع تجهيزات متوّفرة. بعض المّيزات المعروضة غير متوّفرة في كافة األسواق. 
الخلفية. األرضية 

حّيز تخزين مرن بقدر مرونة مخّططاتك.
عندما يكون لديك حّيز حمولة هائل سعته 2.314 لتراً عند طّي مقاعد الصف الثاني والثالث، من المحتمل أن تكون يداك محّملتين باألغراض عند 

تحميل األمتعة في فسحة الحمولة. لذا عندما تكون وحدة الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكّي1 معك، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت المصّد 
الخلفي بحركة ركل خفيفة ودع باب الصندوق العامل اليدوياً الذي يتّم تنشيطه بالقدم1 يتوّلى الباقي. والمرونة ال تقتصر على ذلك، فبفضل مقعد 

الصف الثاني المجّزأ بنسبة 40/60 ومقعد الصف الثالث القابل للطّي والمجّزأ بنسبة 50/50، يمكنك إحضار كافة معداتك وأغراضك معك. وسيكون 
 1PowerFold® لديك فسحة كافية للتسّوق وأنت في طريقك إلى وجهتك، حيث أنه بكبسة زّر يمكنك طّي مقعد الصف الثالث بميزة الطّي اآللّي

لتحصل على سعة تخزين تبلغ 1.243 لتراً. حتى عندما تكون كافة المقاعد مليئة بالركاب، فثّمة سعة تخزين كبيرة تبلغ 595 لتراً خلف الصف الثالث2.



النمط العادي 

إّن نظام الدفع الذكّي بالعجالت األربع مع نظام 
 Terrain القيادة بحسب التضاريس

™1Management System يساعد إكسبلورر 

على منحك ثقة عالية عند تبديل السرعات بكّل 
سالسة خالل القيادة. النمط العادّي مثالي 

للقيادة اليومّية على الطرقات المعّبدة المبّللة أو 
الجافة. نظام ضبط السرعة على المنحدرات 

™1Hill Descent Control )الزرّ األوسط( يضبط 
سرعة مركبتك على المنحدرات القاسية لكي 

تتمّكن من التركيز على المناورة.

نمط الرمل 

عندما تواجه الصعوبات الهائلة، هذا النمط 
يساعدك على االستمرار ومتابعة سيرك. 
يؤّمن استجابة أكثر زخماً للخانق ويثّبت 

التروس لفترة أطول للمساعدة على تحويل 
عزم الدوران المعّزز إلى العجالت لكي تغزل 

بشراسة للحفاظ على الزخم.

نمط الوحول والحفر 

في هذا النمط، يكون عزم الدوران أكثر قّوة 
وزخماً ويتّم الحّد من التبديل الى السرعات 

العالية، ويتّم السماح للعجالت بالغزل 
حسب الحاجة لتخّطي العوائق والصعوبات.

نمط الحصى والعشب 

الخروج عن الطرقات المعّبدة يُضفي 
التشويق على الحياة. وعندما تفعل ذلك 

وأنت في هذا النمط، فإّن ناقل الحركة ينقل 
التروس إلى السرعات العالية بشكل مبكر، 
ويقوم بتوزيع عزم دوران المحّرك بزخم أقّل، 

ويحّد من غزل العجالت للمساعدة على 
تحسين الدفع على الطرقات الصعبة.

مثّبت السرعة التفاعلي 

يساعد في الحفاظ على السرعة المختارة 
والمسافات الفاصلة المحّددة مسبقاً بين مركبتك 

والمركبة التي أمامك. كما يمكنه تنبيهك من أّي 
اصطداٍم محتمل. وفي حال تّم الكشف عن 

اصطدام محتمل، يعمد مثبت السرعة التفاعلي 
ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم 

الفرملة1 إلى تنشيط إنذار ضوئي وامض على الزجاج 
األمامي، ويطلق إنذاراً صوتياً ويمكنه أن يشحن 

الفرامل مسبقاً من أجل الحصول على تجاوب كامل 
عندما تقوم بالفرملة.

نظام البقاء في خّط السير 

باستطاعته أن يرصد عالمات خّط السير، ويقوم 
بإرسال عزم الدوران إلى عجلة القيادة إن كشف أّن 

مركبتك تنحرف بدون قصد عن خّط سيرها. إن دعت 
الحاجة، باستطاعة نظام البقاء في خّط السير1 أن 

يقوم بإرسال ارتجاجات خفيفة إلى عجلة القيادة 
لينّبهك إلى العودة إلى خّط سيرك2. عند الكشف 

أنك اقتربت كثيراً من عالمات خط السير، أو 
تجاوزتها، عدة مرات، يقوم نظام تنبيه السائق1 

بعرض أيقونة لفنجان قهوة ليقترح عليك االستراحة 
من القيادة.

 BLIS نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية

يقوم النظام بتنبيهك من خالل ضوء في المرآة 
الجانبية المناسبة3 في حال قامت أجهزة االستشعار 

العاملة بالرادار التابعة للنظام بالكشف عن مركبة 
متواجدة في إحدى الزوايا غير المرئية. أّما نظام اإلنذار 
عند الرجوع، المضّمن في النظام، فينّبهك من خالل 

إنذار صوتّي ومؤشر ضوئي في المرآة الجانبية، في حال 
رصد مركبة تقترب من إحدى الجهتين حين تقوم 

بإرجاع إكسبلورر ببطء من فسحة الركن. في الحالتين، 
فإّن نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 

®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع1 يساعدانك على 

رؤية األشياء التي قد تكون خارج مجال رؤيتك.

طراز XLT باللون األسود الظلي مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية 
التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه. 3إّن نظام BLIS يحّل مكان المرايا المضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية القياسية.

تنّبهك الّتخاذ اإلجراءات الالزمة.



1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتياً عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في 

وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. قد تنطبق تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. تختلف الوظائف تبعاً للسوق. 2ميزة متوّفرة. 3يجب أن يكون هاتفك 
.SYNC مقروناً بنظام المزامنة Bluetooth الجوال المتوافق مع تقنية

.Wi-Fi Alliance® عالمة تجارية مسّجلة لشركة Wi-Fi إّن .Bluetooth SIG, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة

ميزة إدخال الوجهة السهلة ضمن نظام المالحة2 تساعدك على تحديد 
موقع مطاعمك المفّضلة، وأقرب صّراف آلّي والمزيد غير ذلك. باإلضافة إلى 

أّن التحديثات التلقائّية عبر اإلنترنت الالسلكي ®3Wi-Fi تسمح لك بإبقاء 
نظام المزامنة  ®3SYNC محّدثاً من خالل أحدث البرامج ما أن تصبح 

التحديثات الجديدة متوّفرة. 

نقّدم نظام المزامنة 2,1SYNC 3 - الجيل التالي من التكنولوجيا 
المنّشطة صوتياً مع تصميم جديد ومّيزات سهلة االستخدام. إّن شاشة 
LCD الملّونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها تعرض وظائف الهاتف 

والصوت والمالحة2. يسمح لك األداء العالي السرعة بالحصول على 
استجابة أسرع ألوامرك. الشاشة الِسعوّية العاملة باللمس تشتمل على 

ميزة التحّكم بتمرير اإلصبع على الشاشة كما في هاتفك الذكّي، باإلضافة 
إلى تحريك إصبعين للتكبير والتصغير ضمن نظام المالحة.2

يُبقيك نظام المزامنة SYNC على اّتصال. تساعدك تكنولوجيا نظام 
المزامنة 1SYNC المنّشطة صوتياً على إبقاء عينيك على الطريق ويديك على عجلة 

القيادة. تسمح لك ميزة االتصال الاليدوّي بإجراء مكالمة هاتفية بكبسة زرّ بسيطة 
باإلضافة إلى استخدام األوامر الصوتّية. ميزة التنزيل التلقائّي لجهات االتصال في دليل 
الهاتف تقوم على الفور بتحويل األسماء واألرقام في هاتفك الجّوال المتوافق، بعد قرنه 

مع النظام. ميزة التحّكم بالبحث والموسيقى عبر األوامر الصوتّية تسمح لك باختيار 
 Bluetooth® audio ”الموسيقى التي تريد االستماع إليها، أو قول “الصوت عبر بلوتوث

لالستماع إلى محتوى هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.3



طراز XLT بلون كوارتز مدّخن معدنّي مع طالء شفاف بلون خفيف مع تجهيزات 
متوّفرة. 1عند تجهيزها بالشكل المناسب. 2إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية 

تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها 
وضرورة سيطرته على المركبة. 3تذّكر دائماً أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع 

التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة 
غير مالئمة للظروف الراهنة. 4ميزة متوّفرة. 5البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر 

إّن تكنولوجيا التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة 
 المستقّلة Ti-VCT تساعد محّرك V6 سعة 

 3.5 لتر القياسّي على توليد قّوة حصانية هائلة تبلغ 
PS 294 و346 نيوتن متر من عزم الدوران الصافي5 

باإلضافة إلى المساهمة بالتوفير في استهالك 
الوقود. من خالل السماح لصّمامات اإلدخال واإلخراج 
بأن تتعّدل بشكل مستقّل للتحّكم الدقيق بتوقيت 
الصّمامات، تساعد تكنولوجيا Ti-VCT على تعزيز 

األداء في كّل رحلة. 

محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر4

التمّتع بالقدرة للقيام بما تريده. وعندما تريد القيام 
بذلك. هذه هي القّوة. ومن خالل قوة حصانّية صافية 

تبلغ PS 370 و475 نيوتن متر من عزم الدوران 
الصافي5، فإّن محّرك EcoBoost سعة 3.5 لتر يلّبي 
كّل احتياجاتك. محّرك V6 المذهل هذا هو قياسّي 
في طراز سبورت. هو ال يسمح لك فقط بالموافقة 

على خوض غمار أّي رحلة بّرية، بل بالسير في 
المقّدمة في تلك الرحلة أيضاً.

المحّركات

وها قد تحّولت األمنيات إلى حقيقة. باستطاعة إكسبلورر سحب ما يصل إلى 907 كلغ1. لذا فإّن نقل قاربك، 
مقطورتك أو معّداتك إلى أّي مكان تريده أصبح أسهل مّما تظّن. وهذه المّيزات مفيدة جداً: كاميرا قياسّية للرؤية الخلفّية 

تسمح لك برؤية ما يوجد خلف مركبتك2 وتسّهل عملّية توصيل المقطورة، ونظام التحّكم بالمقطورة يخّفض سرعة المحرك 
تلقائياً ويعمد إلى تطبيق الفرملة انتقائّياً إن تّم الكشف عن انحراف المقطورة3.

وأفضل ما في األمر أنه مهما كثرت الصعوبات والمنعطفات التي تواجهها على الطريق، ثّمة نظام التحكم اإللكتروني بالثبات 
®AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميالن ®Roll Stability Control™(  RSC( 3. يساعد هذا النظام في المحافظة على 

السيطرة عند رصد انزالق العجالت، أو النقص في التوجيه، الفرط في التوجيه، أو ميالن المركبة، ويمنحك المزيد من التحّكم 
على الطرقات الوعرة أو الحصى. باإلضافة إلى ذلك، يساعدك نظام التحّكم بالمركبة عند المنعطفات على تخفيف سرعتك إن 

كنت تسلك المنعطف بسرعة كبيرة جداً. في إكسبلورر، يمكنك خوض المغامرات بثقة تاّمة.



الرحالت البّرية في اللحظة األخيرة. تحويلة طريق غير متوّقعة. ال يمكنك أن تعرف ما يلوح في األفق كّل يوم. هذه 
األمور غير المتوّقعة هي ما يجعل الحياة مشّوقة. لذا استعّد لذلك مع شريك لديه االهتمامات نفسها. إكسبلورر 
سبورت. من خالل نظام التعليق المستقّل بالكامل المضبوط لألداء الرياضّي ونظام الدفع الذكي بالعجالت األربع 

مع نظام القيادة بحسب التضاريس ™Terrain Management System، يرّحب إكسبلورر سبورت بكّل ما يلوح في 
األفق بروٍح مفعمة بالمغامرة وقدرات مليئة بالثقة. 

 V6 EcoBoost® يتمّيز إكسبلورر سبورت بأداء هائل بفضل محّرك
سعة 3.5 لتر الذي يوّلد قّوة حصانّية صافية تبلغ 1PS 370. بينما 

العجالت العريضة من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة 
فتساعد على إبقاء كّل هذه القّوة متشّبثًة بأسطح الطرقات التي 

تتغّير باستمرار. كما أّن الجيوب المطلّية على العجالت، والمصابيح 
األمامية والخلفية المعّتمة الفريدة تمنح إكسبلورر سبورت إطاللة 

متمّيزة. أّما من الناحية الداخلّية، فإّن المقصورة المكسّوة بالجلد 
باللون األسود األبنوسّي الرائع مع درزات حمراء متمّيزة، واللمسات 

التزيينّية من الكروم الساتيني المظهر ولمسات من “ألياف الكربون 
بالمظهر الرياضّي” Carbon Sport، فهي تجعل السيارة تبدو جاهزة 

لكافة المغامرات. إكسبلورر سبورت. مجّهز وجاهز دائماً للمغامرات.

رّحب بكافة المشاريع غير المّخطط لها.

 طراز سبورت بلون أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف مع تجهيزات متوّفرة. 
1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



طراز XLT باللون األسود الظلي مع تجهيزات متوّفرة.

وّسع آفاقك. سواء كنت تطارد أحالمك أو تغّير مسارك أثناء توّجهك إلى المنزل، جميعنا نحّب المغامرة. نبحث عن كّل ما 
هو جديد. والكثير غير ذلك. الوجهات تتغّير باستمرار. كّل ما يُهّم هو التحّلي بالثقة لمتابعة المسيرة. باإلضافة إلى التجارب 

التي نخوضها أثناء ذلك والتي تترك بصمتها في ذاكرتنا. 


