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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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حياة مض في
االستكشاف ُيعرف
السير رانول فيينس بأنه
أفضل من الجمي عندما
يتعلق ا مر بالذهاب دا ما
ل على ول بعد

البح

ال

عن الم امرة

السير رانول

فيينس ،أكبر مستكشف على قيد الحياة في العالم ،يتفكر

عد وال تُ حصى مع سيارات الند روڤــر ،منذ أيامه
في تجاربه التي ال تُ ُّ

األولى في الجي

ا ل

 ،إلى رحالته الجسورة في جميع أنحاء العالم.

جلست فيها خلف عجلة
ُ

قيادة سيارة الند روڤــر ،كان ذلك في عام 1963

عندما كنت في ألمانيا مع الجي

البريطاني .في

أحد الليالي ،خالل تمرين ليلي ،كان علينا عمل

خروج سريع .كنت ُمرك ً
ِّزا على القيادة .ومع ذلك،

ً
كنت أتخيل ،وفجأة
صعبا أكثر مما ُ
كان الطريق

سو جذ شجرة،

في طريقنا لم نشاهد فق

أن سيارة الند روڤــر الجميلة التي
وكان هذا يعني َّ

نستقلها قد انتهت في حفرة .لحسن الح  ،لم

ي أذ  ،ولكن َّ
كلفني ذلك
ُيصب الركاب والسيارة بأ ِّ

أكثر من راتب شهر.

ومنذ ذلك الحين ،صاحبتني سيارات الند روڤــر

في مغامرات ال حصر لها في جميع أنحاء العالم،

من م يق بيرنغ إلى النيل األبيض وصحاري عمان.

ً
ومعا حطمنا األرقام القياسية العالمية ،تحملنا

واجتزنا بعض من

الحرارة الشديدة ،البرد القار

والمذهلة في العالم.
أكثر المناظر الطبيعية النائية
ُ
وأحد أبرز تلك المغامرات كان سعينا للعثور

على مدينة إرم ذات العماد المفقودة ،أتالنتيس

الرمال ) – (Atlantis of the Sandsوهو بحث

ً
عاما .بدأنا أول مرة عام
استمر ما يقرب من 25

 ،1968وبحلول منتصف الثمانينيات ،كنا قد عملنا

حس ً
اسا .على مر السنين ،قمنا
عليك أن تكون َّ

بإيقاف  %40من محاوالتنا لتسجيل أرقام قياسية
شد العزيمة والمحاولة مرة أخر  .استغرق
قبل ِّ

األمر مني خمس سنوات وثالث محاوالت

للوصول إلى قمة جبل إيفرست .إنها عملية

التعلم وأحيانا النجا بعد الفشل التي يمكن أن
إرضاء.
تكون األكثر
ً
أن العثور على
ُ
على مر السنين،
اكتشفت َّ

األشخا

المناسبين لمرافقتي هو أمر مهم

للغاية – ليس فق

ل مان نجا المغامرة ،ولكن

ألن تقاسم هذه التجارب يمكن أن يجعلها ال
أي ًا َّ
تُ نسى ً
أبدا.

خمس رحالت منفصلة في صحاري ُعمان النائية.
لكن زوجتي الراحلة جيني كانت
أردت أن أستسلمَّ ،

ويمكن أن يكون اختيار المعدات المناسبة

في نهاية المطاف ،في عام  ،1992توقفنا بعد

قمة الموثوقية – حيث خالل إم اء خمسة عقود

ً
خيارا أمامنا.
مصرة على االستمرار :لم يكن ذلك
الصورة :سا باركر كونتور بواس ة جيتي إيماج  ،برايف

المحاولة الثامنة ،فبعد المثابرة لمدة طويلة بلغنا
ً
شعورا ال يصدق من اإلنجاز.
ً
غالبا ما يسألني النا

عن ما يدفعني إلى

ً
حاسما أي ًا .بالنسبة لي ،تقع الند روڤــر في

من االستكشاف ،ثبتت كأحد أكثر الوسائل التي

ً
ي نقطة
يمكن االعتماد عليها للوصول
تقريبا من أ ِّ

ألخر  ،مع القليل من المساعدة بالمعول .هذا

من مجلة وان اليف ) (Onelifeهو

الدوران حول الكرة األرضية أو إلى عبور القطبين

العدد الخا

سبعة أيام على سبع قارات .تحقيق فرصة جمع

ً
دائما
المميزة ،رغبة غير قابلة لالنكسار للذهاب

أو دخول سبعة سباقات ماراثونية كاملة في

األموال للجمعيات الخيرية هي حافز ضخم .كانت
هنا

مناسبات عديدة كنت أعاني فيها ،وهذا ما

ً
عاما على تواجد سيارة الند روڤــر
احتفال بمرور 70

ل بعد واستكشاف عجائب كثيرة حول العالم.

ساعدني على التقدم .كما أنني وجدت نفسي

في كثير من األحيان أتوجه إلى األشخا

األكثر

ً
احتراما عندي :أتصور والدي وجدي يراقباني وأنا

ال أريد أن أخذلهم بالتخلي عن طريقي.

بالمغامرة،

ال تد أي شيء ُيحب شعور
ً
ً
متهورا،
مغامرا أن تكون
ولكن ال يعني أن تكون

شاق ًا ،ولكن
ّ
تحم ًال
فدخول المجهول يمكن أن يكون ُّ

السير رانولف فيينس
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2016 – 1948
سيارات الند روڤ ر السلسلة ،(series I, II, III) 3 ،2 ،1
والسيارة ديفيندر )(Defender

أصل ا نوا

قصة الند روڤــر األصلية هي واحدة من أرو القصص في التاريخ،

ً
عد وال تُ حصى في جميع بقا
وهي تمتد على مد 70
عاما في مشاهد ال تُ ُّ

تراث السيارات البري انية ) ،(3وما برس بي إيه إيماج  ،دي دي بي إيماج
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 01كي بدأت تضمن التصميم ا ولي من عا  1947التوجيه المرك ي  02سيارات ما قبل اإلنتا قرب االنتهاء في سوليهل في أوا ل عا 1948
 03من الم ارعين إلى العا لة المالكة ،ال تعرف الند روڤ ر الحدود  04اإلعالن المبكر يحمل رسالة مفادها أن المساواة حقيقية اليو  05اإل وة إيفيس
في  110فا وا في كأس الهجن في عا  06 1989رج
اإلنتا في يناير عا .2016
ر سيارة ديفيندر ) (Defenderمن

الصور :متح

قدم لكم عبق تراثنا الحقيقي.
األرض .نُ ِّ

1949

|

إد ال نسخة سيارة تيكفورد

ستيشن )(Tickford Station

أول

|

تحول
لبية للجيشّ ،

اللون إلى ا

ضر البرون ي

1950

1953

1954

|

|

|

إ ال

أول مهمة عسكرية
في كوريا

أول نسخة بقاعدة

ويلة على عجالت107 ،

أول سيارة تُ سلم إلى
الصلي

ا حمر

كان الند روڤ ر ديفيندر )(Defender
موجودة إلى جانبي أك ر من مرة
ويسعدني تذكرها كان سيارة
محترمة ومعروفة من قبلي ومن
قبل العديد من الم امرين ا رين
بموثوقيتها العالية كان شرفا لي
أن ي ل مني المشاركة في بناء
السيارة رقم مليونين
بير ريل ،
مغامر

01
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 01سبنسر ويلكس  02موريس ويلكس  03في صحبة يبة م المالك السير
وينستون تشرشل  04يمكن القول إن السلسلة  (Series I) 1المستندة إلى
سيارة تيكفورد ستيشن ) (Tickford Stationكان أولى السيارات الريا ية
الفا رة  05القدرة هي في قل كل سيارة الند روڤ ر
المتعددة ا را
ُ
13

ا

وا

1948

|

|

أ ي الستار عنها في معر

يار بناء الهيكل با لومنيو

أمستردا للسيارات في

ما ي ال السمة الممي ة

ال اي ال

ا

|

م

 30أبريل

ل

ا

أول سيارة مسجلة في

المملكة المتحدة في مايو

|

|
بدأ اإلنتا بكامل

في أ س س

الملك جور السادس يتسلم

اقته

السيارة رقم 100

ــ في معرض أمستردام للسيارات في  30أبريل

 ،1948عندما أزيح الستار عن ثالثة طرازات من تصاميم سيارات الند روڤــر األرقام  7و 5و(3

ً
ً
بريطانيا:
رمزا
ألول مرة للجمهور .قد يبدو الموقع غير متوافق مع سيارة كان من شأنها أن تصبح
ً
تقريبا على وجه األرض ،ومهمة ومحترمة مثل
ولكنها سفير بلدها األصلي في ك ُِّل دولة أخر

تصدير قطن مانشستر أو فوالذ شيفيلد .وعلينا النظر في هذا المشرو السريع الحركة والذي

ال يتأثر بالمظاهر .كان معرض سيارات أمستردام يحظى باحترام دولي وأول معرض يحدث بعد

االنتهاء من تصميم الند روڤــر وبناء الطرازات األولى.

ا

ً
ً
أن المزارعين
مديرا للهندسة في شركة روڤــر
كان موريس ويلكس
ومزارعا أي ًا ،وكان يعلم َّ

البريطانيين يحتاجون إلى أداة مساعدة بسيطة وبأسعار معقولة وخفيفة الوزن وقليلة األعطال.
وبصورة أسر  ،كان االقتصاد البريطاني المتعافي من ويالت الحرب في حاجة إلى منتجات

صدرها عبر العالم.
جديدة يمكن أن ُي ِّ
وجه موريس ألول مرة رده على كل من هذه المتطلبات في رمال خليج ريد وارف في شمال
َّ

ويلز في وقت مبكر من عام  .1947وكان شقيقه سبنسر المدير اإلداري لشركة روڤــر من م إليه
أن شي ًا ما سيحدث.
في نزهة على الشاط في ذلك اليوم .كان كالهما يعرف َّ
وبحلول الصيف ،قاما ببناء أول طراز لهما ،ولكن مع ظروف القيادة المركزية لم تكن بعد
الند روڤــر حقيقية .في أكتوبر  1947وافق مجلس روڤــر على المشرو وفي مار

 1948صنع

أول طراز حقيقي من الند روڤــر .وقد ُس ِّجلت في وقت الحق تحت اسم  HUE 166وهو ال يزال
ً
ً
دائما في تجمعات وأحداث
موجودا حتى اليوم في متحف السيارات البريطانية وهو موجود

الند روڤــر .مرت على ذلك سنة واحدة فق  ،والسيارات الحديثة قد تستغرق خمس سنوات من

األوليات :اإلطالق الرسمي
أول رسم ألول ظهور على الساحة .في الواقع أصبح  1948عام
َّ
لسيارة الند روڤــر في أمستردام في أبريل انظر الصفحة رقم  ، 18تسجيل أول سيارة الند روڤــر
من مصنع سوليهل ،وهي لم تتوقف حتى يناير .2016

كان تصميم موريس وقرار سبنسر لدعمه سريعان وغريزيين ورائعين .ولكن األخوين لم

كل شيء .فقد ظنا أنهما قد يبيعان  50سيارة الند روڤــر في األسبو  ،وقد وافق
ُيحسنا تقدير َّ

بعد انق اء السنة الثانية من اإلنتاج أنتجت نحو  16,000سيارة وفي عام  1954كان يوجد منها
 100,000في الخدمة ولذلك كان من ال روري تغيير نظام الترقيم بسرعة.

أن المشترين يريدون نسخة أكثر راحة من الند روڤــر ،ولذلك في 1948
فكَّر موريس أي ًا َّ

حصل تكليف خا

لشركة  Tickfordالمرموقة والمتخصصة في تصميم وتركيب الجزء الداخلي

للسيارة إلنتاج سيارة ستيشن ،بجسم مؤطر بخشب الماهوجني بحيث تتسع مقاعدها لسبعة
أشخا

 .كان من المتوقع أن تقابل ببراعة تنو السوق ،والقيادة الفاخرة بأربع عجالت التي

إليه السيارة رقم  100وسرعان ما تلق
روڤ ر أول

تمتلك ا ن ثالثة منها ،م ا تيار أفراد العا لة

المالكة استخدامها في حياتهم العامة والخاصة
تم تحويل بع

الدولة لل وجين الملكيين في الفترة ال منية
 1950و لي

للعمل لد مزار  ،وكان انطباعه أنها تؤدي عمل ستة أحصنة جيدة  .وكما توقع موريس،
12

أيضا في قيادة

سيارات الند روڤ ر الخاصة بها ،وليس فق

يكونوا ركابا فيها

أن

الل الفترة ال منية ،1970

شوهدت جاللة الملكة وأ فالها بين مرتادي

فعاليات الفروسية بسيارتهم من السلسلة 3

) (Series IIIالتي تعود للفترة ال منية ،1970
و البا ما يجلسون على س حها للتمت

العادية التي كان سعرها  450جنيه إسترليني .ولذلك أوقف تصنيعها بهدوء ،ولكن ظهرت في
مع تحقيقها لمبيعات مزدهرة ،اعتمدت السوق المستهدف الذي وضعه موريس في

حمراء

ولكن العا لة المالكة تر

وفقا لل ل

أصال سيارة الند روڤــر الجديدة .في اختبار مبكر وضعت مجلة بريطانية سيارة منها
االعتبار
ً

باللون المفضل ،القرم ي

الملكي ،م شرا

ً
الحقا وتهيمن عليها مع سيارة رينــج روڤــر ،ولكنها كانت سابقة لوقتها وربما
ستخترعها الند روڤــر

المعمل نفسه سيارة ستيشن أكثر نفعية في عام  1953وأصبحت الدعامة الشعبية لف تها.

أوا ل سيارات الند روڤ ر

السلسلة  (Series I) 1إلى مركبات مراجعة

بر ية أفضل

مكلفة للغاية ،إذ بيعت بسعر  1,000جنيه إسترليني في المملكة المتحدة مقارنة مع السيارة

الند

لبية ملكية في عا  ،1951وهي

لكن كان

المعدة
سيارة جاللة الملكة ُ
في  1983من

را  V8بقدرة

 110أحصنة التي من المحتمل أن تكون

السيارة ا شهر باسم الند روڤ ر الملكية،
وقد نُ سخ

بدقة في مشهد من فيلم الملكة

) (The Queenالذي

هر في عا .2006

تراث السيارات البري انية ) ،(6نيك أنسيل بي إيه إيماج

ً
أولية
أسبوعيا ،مع انطالقة
مجلس كبار روڤــر على توفير طاقة إنتاجية تصل إلى  100سيارة
َّ
كل عام ،ولكن
َّ
تبلغ  2,000سيارة .وقد توقع نظام الترقيم التسلسلي مبيعات بأربع أصفار فق

روڤ ر في السنة ا ولى من اإلنتا عندما أهدي

الصور :متح

على الطريق في مايو ،وفي أغسطس  1948بدأت اإلنتاج الكامل ألولى السيارات في الخروج

الرعاية الملكية

أصب الملك جور السادس أول مالك لسيارة الند

ا

1971
|

إد ال السلسلة 3

1979

1982

1983

1983

|

|

|

|

بداية إد ال محر
البن ين V8

) (Series IIIإلى السو

إد ال اإلصدار الشعبي

كاونتي )(County

إد ال اإلصدار

وا

اإلصدار  110يفو بكأس
الهجن ا ول في ا ير

الند روڤ ر 110

كانت احتياجات المزارعين البريطانيين – وهي وسيلة موثوقة وبأسعار معقولة يمكن أن تحمل أو

تنقل النا

واإلمدادات من وإلى أماكن يتعذر الوصول إليها – هي نفسها موجودة عند عدد ال

يحصى من المشترين اآلخرين من قطاعات أخر وفي جميع أنحاء العالم.

ا الوا

وصلت أول طلبية للجي

البريطاني في عام  :1949كانت كبيرة ً
جدا ما يناهز  2,000سيارة ومن

أجل خفض التكاليف ،طليت جميع سيارات الند روڤــر باللون األخ ر البرونزي للجي

حتى عام

 ،1953وبعدها أضيف اللونان األزرق والرمادي أي ًا .شهدت الند روڤــر ألول مرة عملها الرسمي
ً
ومؤخرا خدمت في العراق وأفغانستان .كما
في كوريا عام  ،1950وهي ال تزال تخدم هذا البلد،

خدمت في مهمات مختلفة وعديدة مع البحرية الملكية ،القوات البحرية الملكية والقوات الجوية
الملكية ،ف ًال عن الخدمات العسكرية األخر واألمم المتحدة في جميع أنحاء العالم .وال يزال

العديد منها يخدم حتى اليوم.

وهذا ما استُ لهم منه اسم السيارة ديفيندر ) (Defenderالمدافع الذي اتخذته سيارة الند

روڤــر األصلية في عام  1989لتمييزها عن الند روڤــر ديسكفري الجديدة .يقول مونتي هالز،

وهو باحث في مجال األحياء البحرية وأمين متحف

المدهش عن
الشيء ُ
ديفيندر )(Defender
بالنسبة لي ليس السيارة
نفسها ،ولكن الناس
الذين يمكننا مساعدتهم
كنتيجة لكونهم قادرين
على الوصول إلى
هذ ا ماكن
مايك دامسون،

وسفير الند روڤــر  :إذا كان هنا

الجلو

سيارة أريد

فيها عندما تتعقد األمور فهي سيارة

ديفيندر ) ،(Defenderوهي بمثابة البسا

بالنسبة لي .

السحري

أن
وبالطبع تعني هذه الموثوقية القوية َّ
المستكشفين قد تبنوها على الفور وبحما .

وكان الرائد هنري ليبالنك هو األول فيهم ،عندما
ً
ً
مبكرا  80بوصة ) (80-inchإلى الحبشة
طرازا
قاد

فق

بعد عام من بدء اإلنتاجُ ،لينش

حيثما ذهب.

شبكة تصدير

كان العديد من أبرز المستكشفين لد الند روڤــر

من النساء .حيث عبرت المغامرة األسترالية باربرا

الرئيس التنفيذي،

الصليب األحمر البريطاني

توي شمال أفريقيا والشرق األوس

في بوليانا

) ،(Pollyannaوهي طراز من  .1950في عام ،1958

ً
كيلومترا
قادت ثالثة بريطانيات لمسافة 25,750

في الخدمة المدنية
واصل

السلسلة ا صلية من الند روڤ ر

وديفيندر ) (Defenderالعمل بتمي في

العديد من ا دوار المدنية المتنوعة التي
تت ل

ل

سيارة قوية ومتعددة االستخدامات

ا حمر أول سيارة الند روڤ ر

الصلي

في عا  ،1954وبدأت عالقة قوية ما ال

مستمرة حتى يومنا هذا

سيارات

إ جلب

الند روڤ ر المساعدات للماليين في جمي
أنحاء العالم

وقد استخدم

سيارات الند روڤ ر في

وسمينه
من لندن إلى جبال الهيمااليا ،وصعدن على الطريق في جبل ألول مرة في أفغانستان
َّ

جمي عهودها على ن ا

ً
كيلومترا من لندن إلى
ثالثة من سيارات الند روڤــر من السلسلة  (Series II) 2مسافة 24,140

تواصل منظمات اإلنقا االستفادة الكاملة

ست جدات بلغ متوس
ُّ
ذروة الزوجات ) .(Wives Peakوفي عام  ،1968قادت

ً
عاما
أعمارهن 57

الصور :متح

أستراليا لزيارة أحفادهن.

و

الشر ة واإل فاء واإلسعاف ،في حين
من قدراتها من عمليات اإلنقا الجبلية

إل ال

ا

تراث السيارات البري انية )(4

أن الطرازات األولى واألخيرة مرتبطة بشكل واضح.
تطور مظهر الند روڤــر ،على الرغم من َّ

واس من جان

قوارب النجاة في البحر من الشوا

المكشوفة وتساعد سيارات أ رى السل ات

المحلية على الحفا

البنى التحتية
على ُ

قدمت مميزات للتصميم،
السلسلة  ،(Series II) 2المستخدمة في حملة الجدات ،كانت أول من ّ
فقد ُأطلقت مع تحوالت خفية ولكن فعالة بواسطة مصمم روڤــر الرائع ديفيد با التي شملت

البي ريين عليها لعال الحيوانات في ا ماكن

وجاء أكبر تغيير في عام  1969عندما انتقلت المصابيح األمامية من وراء الشبكة إلى األجنحة،

شركات االتصاالت والبي بي سي للوصول

السمة المميزة ألكتاف مستديرة ما تزال تحملها حتى اليوم.

ً
عالميا في باد
مما أد إلى تحسين مظهر السيارة .ولم تُ قبل جميع التغييرات

األمر – فقد احتج

يعد باإلمكان
العمالء األستراليون على إطالق السلسلة  (Series III) 3في عام  1971ألنه لم ُ

إزالة الشبكة البالستيكية الحديثة والشوي عليها.

ا ساسية ،في حين يعتمد العديد من ا

التي يصع

الوصول إليها وتستخدمها

إلى أجه ة اإلرسال عن بعد
مهما كان

باء

الحاجةُ ،يفتر

روڤ ر قد ساعدت في وق

أن تكون الند

أو

ر

15
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1954
|

سيارة ُمخصصة ُصنع

لتشرشل في ال مانينيات من
القرن الما ي

أ لق

1958

1961

1966

1969

|

|

|

|

السلسلة 2

) (Series IIفي مايو ،وقد

إ ال السلسلة 2
)(Series II

صممها ديفيد با

هرت الند روڤ ر في

الفيلم الم ير ولدوا أحرارا
)(Born Free

انتقل

المصابي ا مامية

إلى ا جنحة ا مامية

01

04
02

03

اإلنتا في عا  02 1954ابتداء
 100,000 01سيارة تجتا
من عا  ،1972أنتج إصدارات بتحكم أمامي للخدمات العسكرية
ا ساسية كما ُبني العديد من محركات اإل فاء المدنية،
واستخدم المنصة حتى إلنشاء سيارات أجرة مستقبلية لفيلم
القا ي دريد ) 03 (Judge Dreddالسلسلة  (Series III) 3نسخة
سيارة سفاري ستيشن ) (Safari Stationكان على حد سواء
شعبية ومتنوعة  04أنتج العديد من السيارات العسكرية الخاصة
ن ،إصدار محمول جوا
المختلفة ،بما في لك إصدار نص
في الو ن  05النجمة العالمية صوفيا لورين تضي لمسة
من الرقي والبريق
14
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05

2001
|

تظهر في فيلم توم

) (Tomb Raiderم

رايدر

2006

2011

2015

2016

|

|

|

|

تظهر في فيلم الملكة

) (The Queenم السيدة
هيلين ميرين

أنجلينا جولي

إنتا ديفيندر )(Defender

يظهر في فيلم كم من الع اء

رقم مليونين في مايو

) (Quantum of Solaceم
دانيال كري

توق

اإلنتا

في  29يناير

01

02

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

م ت ور الند روڤ ر
 01تشابه العا لة وا
على مدى سبعة عقود  02أدت سيارات
الند روڤ ر دور الب ولة جنبا إلى جن م
جيمس بوند في عدة أفال  03 007يجسد
فيلم ولدوا أحرارا ) (Born Freeفي عا
 1966مساهمة الند روڤ ر المستمرة في
بذل الجهود من أجل الحفا على الحياة
البرية  04من الم كد أن رثر ودارد ،أحد
مهندسي الت وير ا صليين في عا
 ،1948قد ساعد في بناء سيارة الند
روڤ ر رقم مليونين

03

04
17

وا

ا

1984
|

إد ال الند روڤ ر
اإلصدار 90

1985

1989

1992

1997

|

|

|

|

إد ال اإلصدار  90و محر

البن ين V8

إحدى السيارات

ا ك ر شعبية

إد ال اسم ديفيندر

)(Defender

ول مرة

إد ال المواصفات الخاصة

بأمريكا الشمالية ) (NASمن
الل محر

الجيش ي ل

را وول

البن ين V8

أول

لبية من

) (Wolfالبديل

وكما هو الحال مع جميع سيارات الند روڤــر الحديثة ،تطورت الهندسة بسرعة وباستمرار على

مد ستة أجيال ،متجاوبة مع ما تعلمته سوليهل من االستخدام الشاق الذي عانت منه السيارات.
وقد ارتفع حجم المحر بسرعة من  1.6لتر األصلي ،وأضيف وقود الديزل ُث َّم محر البنزين .V8
كما عمل اعتماد رينــج روڤــر على النوابض الملفوفة في اإلصدارات  90و 110ابتداء من عام
 1983من سيارة الند روڤــر كسيارة مريحة وقادرة على اجتياز الصعاب.

قد تبدو سيارات الند روڤــر األولى بدائية بالمقارنة مع مجموعة التكنولوجيا المحمولة الحالية،

ولكن ترب

إحد السمات الرئيسة السلسلة األولى مع أحدث سيارة رينــج روڤــر ڤيالر )(Velar

جسد موريس ويلكس
أو رينــج روڤــر الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل مدمج )َّ .(PHEV

إبداعه في بيرمابرايت ) ،(Birmabrightوهي سبيكة ألومنيوم خفيفة الوزن ومقاومة للصدأ كان

من السهل بعد الحرب الحصول عليها مقارنة مع الحديد الصلب .وال يزال استخدام األلومنيوم

لخفض الوزن سمة أساسية من سمات هندسة الند روڤــر ،وقد أصبحت ذات أهمية متزايدة في
هجين وكهربائي.

للحد من االنبعاثات واالنتقال إلى محر
السباق
ِّ
ً
أن سيارة ديفيندر ) (Defenderقد ساعدت
قدر تماما َّ
الم َّ
ومع نهاية فترة إنتاجها ،ربما ليس من ُ

الند روڤــر مباشرة في االنتقال إلى وسائل الدفع الجديدة هذه .في عام  2011بني طراز

ً
تماما ووضع في الخدمة على ساحة ألعاب في جنوب أفريقيا .كان يمكن
عرض لعبة كهربائية

للسيارة االقتراب من اللعبة بهدوء دون إزعاج وجرها لمدة ثمان ساعات ،وكانت قادرة كسيارة

ديفيندر ) (Defenderعلى اجتياز الطرق الوعرة في حين ال ينبعث شيء من عادمها .في عام

 ،2013بدأ اختبار سبعة مركبات بحوث كهربائية ديفيندر

أعتقد أن سيارة ديفيندر
) (Defenderهي
المداف عن الحياة البرية
كان قصة الند روڤ ر
ديفيندر ) (Defenderكلها
ج ءا من عا لتنا أيضا وما
ت ال الذكريات قوية جدا

ً
راكبا على منحدر بزاوية  6في المائة .وإنه من
مع 60

سيعجبان من ذلك.
أن موريس وسبنسر ويلكس ُ
المؤكد َّ

ي

في مايو  2015وصل عدد سيارات ديفيندر )(Defender

تعددة االستخدامات
منصة ُم ِّ

تفس سيارة الند روڤ ر ا صلية المجال لتعديالت

كبيرة

ن هيكلها المصنو من ا لومنيو منفصل

إلى مليونين من خالل بعض األسماء الشهيرة المرتبطة

ويمكن إ الته أو تصميمه صيصا

ً
جنبا إلى جنب
وفيرجينيا ماكينا ،التي أدت دور البطولة

السيارات الم امرون عليها أن لك يحدث في ك ير

بالند روڤــر منذ فترة طويلة .وشمل ذلك بير غريلز،

ً
مع الند روڤــر في فيلم ولدوا
أحرارا ) (Born Freeعام
 ،1966وكذلك بنحو مالئم مهند

التطوير الباقي من

الفريق األصلي آرثر غودارد .وقد بيعت السيارة الفريدة
من نوعها لد بونهامز ) (Bonhamsفي ديسمبر من

العام الماضي لصالح الجمعيات الخيرية المف لة في شركة الند روڤــر ،وهي مؤسسة ولدوا

تعني الم ال

را

القصوى التي يضعها أصحاب

من ا حيان ،إ كان
بنحو ا

محددة

أوا ل الستينيات فترة صبة

إلعادة التفكير اإلبداعي

شركة اسكتلندية كوثبرتسون )(Cuthbertson
مق ورات م سيارات الند روڤ ر

يمكن أن ترب

السلسلة  (Series II) 2الخاصة بك لعبور

ً
أحرارا ) ،(Born Freeالتي أنش ت بعد إطالق الفيلم من أجل حماية الحياة البرية التي كانت نجمه

المستنقعات أو القيادة على ال ر

إسترليني ،وهذا يعكس أهمية هذه السيارة كعالمة بارزة ،واالعتراف بسيارة الند روڤــر األصلية

رودليس ) (Roadlessهيكل الند روڤ ر الخاصة بك

الحقيقي ،والصليب األحمر والهالل األحمر .ووقعت المطرقة عند رقم مذهل  400,000جنيه

أهم السيارات في أي وقت م ى.
باعتبارها أحد
ِّ
بعد شهر واحد من المزاد ،في  29يناير  2016خرجت سيارة ديفيندر ) (Defenderاألخيرة من

خ

اإلنتاج في سوليهل .كانت بقاعدة عجالت قصيرة وخ

لين في األعلى وبطالء أخ ر

غراسمر ،مصممة لتبدو مشابهة بقدر اإلمكان ألول سيارة الند روڤــر بنيت هنا

ً
عاما.
قبل 68

ولكن هذه القصة غير العادية ال تنتهي .ففي اليوم نفسه ،أعلنت جاكوار الند روڤــر كالسيك
) (Classicعن برنامجها Reborn

إعادة بناء السيارة من جديد الستعادة السلسلة وان إ

) (Series 1sلمواصفات المصنع ،مما يعكس األهمية التاريخية لسيارة الند روڤــر األصلية

وأهميتها لشركة الند روڤــر .وفي مكان آخر ،في مراكز التصميم والهندسة في الشركة،
كانوا يعملون بجد في العمل على متابعة عصر جديد ومثير.
16

في الوق

الوعرة جدا

نفسه تقريبا ،يمكن أن تق

شركة

وتض عليها عجالت جرار ها لة لعمل فوريس

روڤ ر ) ،(Forest Roverوهي سيارة قادرة
على امت اء ق

الصخور العميقة

ا شجار وجذوعها ،أو عبر

شوهدت السيارة العا مة (Floating 90) 90

ال ريبة

ول مرة في الماء في أسبو كاو في

عا  ،1989وهي متوافقة م العوامات المستخدمة
من قبل ال را ات البرما ية العسكرية من الند روڤ ر

التي ُصمم

سرا في ستينيات القرن الما ي

الصور :بيتر روبين ) ،(1م سسة الند روڤ ر ولدوا أحرارا )(Born Free

فيرجينيا ماكينا أوب،

ممثلة وهي الشخص الذي أنشأ
ً
مؤسسة ولدوا
أحرارا )(Born Free

) .(Defenderوقد استخدمت إحداها في مشرو عدن

في مدينة كورنوال البريطانية لجر قطار بري بوزن ً 12
طنا

تم إعادة عرض سيارة الند روڤــر رقم  7في مرحلة ما قبل اإلنتاج على نحو غير

ً
عاما من أول ظهور لها للجمهور في معرض السيارات بأمستردام
متوقع بعد 70
تعقبت مجلة وان اليف ) (Onelifeمالكين سابقين لجمع
في عام َّ .1948

صدق في تصميمها الذي تم إنشاؤه.
شملهما مع هذه السيارة الباقية التي ال تُ َّ
النص :لو

بونسفورد

الصور :نيك بالون

إعداد المصمم :ماثيو دو ويد

ُمف ا ج أ ة
19

ال

18

ا

7

ا

ا

تا

AMSTERDAM 1948

كان المحر يحمل الرقم  6وكان صندو التروس والمش
يحمالن الرقم  7كانوا كلهم متصلين ببعضهم
ريج ماسون المتحمس لالند روڤــر والذي أعاد اكتشاف السيارة

21

ال

ا

7

ا

ا

تا

تُ عد الند روڤ ر هي السيارة ا ك ر
تعددا لالستخدامات في بري انيا
دا ل الم ار واالستخدا الريفي
والصناعي بصفة عامة
كانت تمثل هذه الكلمات الصياغة الفعلية للالفتة

الموجودة بمنصة الند روڤــر في معرض السيارات
بأمستردام في عام 1948

ال

ي

) (Lode Laneال

ي

ال

وي

الما

اي

ا يت و

ا تم ا

ــ لو
ول

ُصنعت

ً
تقدما ،بما في ذلك سيارة رينــج روڤــر ڤيالر )(Velar
هنا أحدث سيارات الشركة واألكثر

ورينــج روڤــر ورينــج روڤــر سبورت الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل مدمج

عد
) (PHEVلكن خارج حدود التوقعات وإجراءات األمان الصارمة يوجد تصميم متواضع ُي ُّ
نواة حقيقية لماضي الند روڤــر التاريخي.
شيد في األصل في عام 1939
تم استخدام مصنع لود الن ) ،(Lode Laneالم َّ

باعتباره المصنع الثاني من مصنعين إضافيين لالستعداد للحرب المحتملة،

لتجميع محركات الطائرات بريستول هيركوليز ) (Bristol Herculesقبل تولى روڤــر

مسؤولية تلك المحركات في عام  1945إلنتاج السيارات .بدأ تطوير سيارات الند

روڤــر في مرحلة ما قبل اإلنتاج وتصميمها واختبارها هنا في عام  1947وتم تكوين

أول سيارات الند روڤــر حقيقية في مرحلة ما قبل اإلنتاج من ف ة السلسلة 1

) (Series 1باألرقام من  01حتى  48في قسم الهندسة في المبنى رقم  .1كما تم

تصميم طرازات السالسل  2 ،2 ،1إيه ،3 ،و 3إيه ) (Series 1, 2, 2a, 3, 3aوالسيارة
ديفيندر ) (Defenderهنا في وقت الحق ،لكن في المبنى رقم  ،3إلى أن توقف

اإلنتاج في النهاية في يناير عام .2016

المبني بالطوب والتالف بفعل الجو ،وهو أحد المباني
لقد شهد المبنى رقم 1
ّ

األصلية القليلة التي ما زالت متبقية في منطقة لود الن ) ،(Lode Laneتاريخ الند

روڤــر من اليوم األول .حتى أجزاء سطحه الزجاجية ما زالت مغطاة بغطاء باهت منذ
فترة الحرب العالمية الثانية .وهو مكان مناسب إلقامة احتفال خا

ً
جدا .في الوقت

الحالي ،يرحب المبنى رقم  1ب يف متميز للغاية أال وهو سيارة الند روڤــر في

مرحلة ما قبل اإلنتاج التي لم نرها لفترة طويلة رقم  L07التي ظهرت أول مرة للعالم

تعد ً
دا لالستخدامات في معرض السيارات بأمستردام
باعتبارها سيارة بريطانيا األكثر ُّ
في  30أبريل في عام .1948

كانت أول سيارة من سيارات الند روڤــر على اإلطالق التي ظهرت للجمهور

باإلضافة إلى سيارتيها الشقيقتين  L05و L03يرمز حرف  Lإلى القيادة ناحية اليسار ،

وس ِّجلت باسم
ومع ذلك تم بيع هذه السيارة المهمة للغاية في يونيو عام ُ 1955
 SNX 910لتسير على الطرق البريطانيةُ .اعتُ قد أنها ُفقدت لعدم وجود أثر لمكانها منذ

ً
تقريبا ،عثر عليها ،في حالة جيدة ،شخص له صلة
أواخر عام  .1968لكن ،بشكل سحري

شخصية طويلة بمنطقة لود الن ).(Lode Lane

ال

المح و

7

يعرف ريج ماسون الموقع ألنه بدأ العمل هنا في سن الطفولة وهو في الـ  14من
في ا على تم الكش عن سيارة SNX 910
للمالكين السابقين ريج ماسون وجون ماديسون
في ا على من جهة اليسار عادت السيارة إلى
فيه
المكان الذي ُأنش
في ا سفل من جهة اليسار حاف ريج ماسون
لكنه لم يدر أهميتها
على السيارة من الخدو
في لك الوق
20

عمره على خ

إنتاج روڤــر  ،P5الذي يقع بالقرب من مكان تصميم سيارات الند روڤــر.

استغرقت مهنة ريج ،الذي يحب الند روڤــر للغاية والمتقاعد اآلن ،الالحقة في العالمة
التجارية  25سنة أخر في مجموعة متنوعة من األدوار المختلفة ،إال أنه لم يتوقع ق

في الحقيقة أنه سيعود إلى المباني األصلية .ومع ذلك ،كان سيبدأ زائر بالصدفة

لورشته المستقلة في عام  2016في سلسلة من األحداث التي من شأنها أن تعيد

بريج إلى المبنى رقم  1اليوم ،الذي يقع بالقرب من الطراز األولي الند روڤــر.

ال

قائال ،إنها قصة مذهلة ً
حقا وهو يسير بب ء حول ،SNX 910
ابتسم ماسون
ً

ً
مستوعبا كل تفصيلة من لوحات الجسم المتهالكة بشدة .يتذكر ماسون وهو يهز

إلي أحد األشخا
مذهوال
رأسه
ً
ً
قائال ،كان لدي ورشة في مدينة برمنغهام وجاء ّ
ً
يسألني ما إذا كنت مهتما بشراء سيارتين قديمتين الند روڤــر من ف ة السلسلة 1

ا

7

ا

ا

تا

تم تصميم السيارة وهندستها في
ضون أشهر قليلة وأجرى ثالثة منّ ا
فق معظم اال تبارات
آرثر غودارد ،مهند
في عام 1948

التطوير في الند روڤــر

) (Series 1كانتا موجودتين في الجزء الخلفي من حديقته منذ عام  .1988إذا كنت

غير مهتم ،فسوف يتخلص منهما ألنه يريد إخالء المكان .لم أفكر بجدية في ذلك
األمر في الحقيقة ،لذلك لم يزعجني أن أذهب إللقاء نظرة عليهما بعد شهرين .

حينما قرر ريج في النهاية أن يفحص السيارتينُ ،ق ِّدم له سيارة كاملة و سيارة

ً
تماما  ،وكلتا السيارتان مدفونتان حتى محاورهما في الطين المتراكم
متهالكة
ً
عاما .بعد أن تم االتفاق على سعر مع البائع ،ق ى ماسون وصديقه
منذ 20
ً
تقريبا في استخراج السيارتين بالحفر والعودة بهما
ديف أمفيت أربعة شهور

إلى ورشته.
لم يدر

ً
ً
نوعا ما إال عندما
خاصا
أن أحد مشترياته كان على األرجح شي ًا
ريج ّ

عرض سلسلة من الصور التي التقطها للسيارات ألحد أصدقائه الذي يشجع سيارة
قائال ،إنه تعرف على
السلسلة  (Series 1) 1بشكل حماسي .يفسر ماسون
ً

ً
ً
أوليا من عمود القيادة  .تتشكل وحدة اإلنتاج
نموذجا
السيارة المتهالكة باعتبارها

العادية من كتيفة واحدة مفردة وم غوطة بينما تشكل عمود سيارتي من ثالث

أن الهيكل
كتائف ملحومة بع ها مع بعض  .اكتشف ريج بعد مزيد من الفحص ّ
ً
ً
أوليا .كان المحر يحمل الرقم  6وكان
نموذجا
تعرف على السيارة باعتبارها
رقم ّ 7
صندوق الترو
آنذا

والمشع يحمالن الرقم  .7كانوا كلهم متصلين ببع هم .عرفت

أنني قد استحوذت على شيء نادر .

م

ال ا

ً
فريقا بقيادة خبير الشركة ومؤرخها مايك بيشوب لفحص
أرسلت شركة الند روڤــر

السيارة  ،L07وتم التأكد من صحتها .بعد شرائها من ماسون ،اكتشف فريق الند

في ا على من جهة اليمين يرى
جون ماديسون سيارة SNX 910
مجددا ول مرة منذ عا ،1969
في الوس من ا سفل بقى
دفتر أورا السيارة ا صلي الملون
بأعجوبة الذي احتف بتاري مالكها،
بما في لك ألكسندر ماديسون
الذي اشتراها في عا 1967

وتم

أن  SNX 910كانت عبارة عن سيارة الختبار المحر
روڤــر خالل شهور البحث ّ
تصميمها في أوائل عام  1948وأحد أوائل العشر طرازات األولية في مرحلة ما

قبل اإلنتاج الختبار قدراتها على يد مهند

الند روڤــر األسطوري آرثر غودارد

وسائق االختبارات جوني كولين وموريس ويلكس نفسه ،الرئيس الفني لروڤــر

آنذا  ،الذي اختر فكرة الند روڤــر كلها من البداية.

تم إطالق هذه السيارة في معرض السيارات بأمستردام في عام  1948الذي

ً
ً
عاما
مزيدا من األهمية .ذكر آرثر غودارد الذي يبلغ من العمر اآلن 96
قد يشكل

ً
حاضرا وقت إطالق السيارة ،أنه يجدر اإلشارة إلى أن الند روڤــر قد حظيت
وكان

باستقبال حار في المعرض  .يقول بينما تعلوا وجهه االبتسامة ،من المهم أي ًا
أن نتذكر أن السيارة تم تصميمها وهندستها في غ ون أشهر قليلة وأجر ثالثة
منّ ا فق

معظم االختبارات بالقرب من منزل موريس ويلكس الذي يذهب إليه

ً
جاهزا إال عشر سيارات من الطرازات األولية في
خالل إجازته في أنغلزي .لم يكن

وقت المعرض .حرصت على قيادة سيارة من الطراز األولي رقم  3إلى أمستردام

غير
بنفسي .كانت رحلتي األولى خارج الدولة  .في النهاية على الرغم من ذلكّ ،
ً
طرازا في أول عامين.
نجا الند روڤــر ثروات روڤــر .في الواقع ،تم إنتاج 24,000
بعد ظهورها ألول مرة في أمستردامُ ،ح ِّولت السيارة رقم  7من مواصفات
القيادة ناحية اليسار إلى القيادة ناحية اليمين في أواخر عام  .1948احتفظت بها
بعد ذلك الند روڤــر حتى عام  1955عندما تم بيعها لمالكها األول من سوليهل.

ً
ً
مرت السيارة
وفقا لدفتر أوراق السيارة األصلي الملون ،الذي ما زال
باقيا بأعجوبةّ ،

بعد ذلك على عدد من مالكي ميدالندز إلى أن وصلت إلى وكيلها النهائي،

ألكسندر ماديسون من آلديرمينستير بالقرب من ستراتفورد أبون آفون ،الذي

كان يعمل في تجارة منتجات األلبان وكان أي ًا يشتري السيارات ويبيعها .امتلك

السيارة السيد ماديسون من عام  1967حتى عام  1969ثم اختفى األثر إلى أن

ً
عاما.
استقبل ريج ماسون الزائر لورشته بعد 48
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بنيت لتستكشفها
الرىيطانية الرائدة للمقاعد
أأطلقت Jرسكة الند روفر Jرساكة مع العالمة التجارية 
المتحركة  .iCandyبفضل التصميم المبتكر والتصميم الجديد المستوحى من
 ، Discoveryفإننا ننظر إىل ما يساعدنا عىل إنشاء منتج فريد مثل هذا.
لقد تم تنفيذ كل التفاصيل بدقة< ; .
يتمرى
الطراز الشبىك ^
االنيق لالند روفر بغطاء
;
نسيجي ،مما يخلق حالة للطراز الفتة للنظر،
مع عكس خياطة وحدة المقعد الموجودة
< ;ىڡ موديالت الند روفر .تتناسب حقيبة الظهر
تماما مع سلة المقعد
الفريدة من نوعها ً
عمىل
جانب
يوفر
المتحرك الرائعة ،مما
;
<
إضاىڡ لالباء المغامرين.
;
يوضح بول ووكر ) -(Paul Walkerالذي يرأس تصميم المنتجات < ;ىڡ  iCandyقائال ً "بفضل
;<
;<
التجاريتںى،
العالمتںى
تحليل احتياجات تطوير ) (DNAالتصميم القوي الوارد < ;ىڡ كل من
كان من المهم أن نكون قادرين عىل تحقيق كل من التآزر والتوازن البرصي .وقد تم النظر
بعناية < ;ىڡ كل جانب من جوانب المقعد المتحرك ليوفر ليس فقط الوظائف والتصميم
;<
;<
التجاريتںى بعد
العالمتںى
لتوفرى نمط مبدع اشتهرت به كل من
الهندىس الرائع ،ولكن ً
أيضا ;
;
ذلك"

يرجع الفضل < ;ىڡ أول مقعد متحرك بأربع عجالت مناسب لكل
التضاريس من  iCandyإىل تفوق أمكانيات Jرسكة الند روفر ،والجمع
عالمتںى<
;<
بںى مهارات التصميم واالبتكارات التقنية وإنشاء جودة تالئم
;
^
<
<
<
ناجحتںى للغاية ;ىڡ بريطانيا .وهو يشتمل عىل االنماط
تجاريتںى
;
;
والوظائف f
الىى يمكن التعرف عليها عىل الفور لكل من سيارة الند روفر
;
المناسبة لجميع أنواع الطرق ومقعد  iCandyالمتحرك.
تم إطالق هذا المقعد المتحرك < ;ىڡ معرض فرانكفورت للسيارات ،وهو
نتاج تعاون ; <
بںى فريقي التصميم < ;ىڡ  iCandyوالند روڤر ،ويتضمن هذا
باالضافة
المقعد المتحرك تلميحات أحدث تصميم من u ، Dicsovery
إىل القدرة عىل "الذهاب إىل أي مكان".

^
وممرىا
إن رؤية المقعد المتحرك < ;ىڡ شكله
النهاىى يكشف أن العملية قد أنتجت شي ًئا <مذهال ً ; < ً
;
حقيقيا لهوية كل عالمة تجارية .بالنسبة لالباء الذين يرغبون ;ىڡ الذهاب
حقًا بينما ال يزال
إىل أبعد الحدود ،فإن ً iCandyالخاص بالند روفر االن تقدم الحل ^
االمثل.
سوف يتاح المقعد المتحرك  iCandyالخاص بالند روفر <ىڡ المتاجر وعىل f
االنرىنت من ربيع
;
.2018
تفضل بزيارة  www.iCandyWorld.com/icandyforlandroverللحصول عىل المزيد من
المعلومات.

"بفضل تحليل احتياجات تطوير ) (DNAالتصميم القوي
;<
;<
التجاريتںى ،كان من المهم أن
العالمتںى
الوارد < ;ىڡ كل من
نكون قادرين عىل تحقيق كل من التآزر والتوازن البرصي.
وقد تم النظر بعناية < ;ىڡ كل جانب من جوانب المقعد
الهندىس
المتحرك ليوفر ليس فقط الوظائف والتصميم
;
لتوفرى نمط مبدع اشتهرت به كل من
الرائع ،ولكن ً
أيضا ;
<
;<
التجاريتںى بعد ذلك"
العالمتںى
;
PAUL WALKER,
رأس تصميم المنتجات
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ا

ا

تا

ما

ا

أد اختفائها من السجالت إلى افتراض خبراء الند روڤــر أن سيارة  SNX 910تم

التخلص منها ،بينما اكتشف ريج ماسون من الرجل الذي اشتر منه السيارة

المتهالكة أنّ ها قد استخدمت على األرجح في مزرعة ألبان لمعظم العقد التالي
ً
عاما أخر في األعمال الشاقة ألنها
قبل أن تستقر في ويلز حيث ق ت 20

تستخدم باعتبارها مصدر طاقة ساكن لدفع منشار خشبي.

كل النجا الذي كان ينب ي تحقيقه
لالند روڤ ر أتى في ا ساس من
دعم هذ السيارة الحقيقية
تيم هانينغ ،مدير،

جاكوار الند روڤــر كالسيك

مهما كان غرض استخدام السيارة ،تُ وحي نظرة سريعة إلى الهيكل الخارجي

ً
تمر بحياة
تعدد األلوان والبارز
تماما والمتهالك بسبب الحرب بأنّ ها لم ّ
رقم ُ 7م ِّ

سهلة .حتى جون ماديسون ،أرملة ألكسندر ماديسون التي تعقبتها مجلة وان
اليف ) (Onelifeلهذا الشأن بصفة خاصة ،لم يكن لديها علم بسيارة زوجها من

ً
ً
عاطفيا بالنسبة إليها
اجتماعا
ف ة السلسلة  (Series 1) 1بعد عام  .1969لقد كان

تعرفت في الحال على خ
مع السيارة ألنها َّ

زوجها الراحل في دفتر السجالت

من البيانات المسجلة في عامي  1967و .1968قالت ،إن إلكسندر امتلك الكثير

من الدراجات البخارية والسيارات في ذلك الوقت و هذه السيارة إحد سيارات

الند روڤــر العديدة التي امتلكها  .لم يكن لديه علم في الغالب بمد أهمية هذه
السيارة خالل وجودها معه في حوزته.

ا

ت ا

ومع ذلك ،تعني األهمية الكبيرة للغاية للسيارة رقم  7في الوقت الحالي أنها

ً
جددا عن طريق المصنع الكالسيكي ،منشأة قطع غيار وإصال
ستعود إلى الحياة ُم
مخصصة من جاكوار الند روڤــر بالقرب من كوفنتري.

تفسر المهندسة الخبيرة سوزان تونكز ،مديرة المشرو للسيارة قائلة ،يجب أن

تقوم الخطة باستعادة المظهر الالمع للسيارة بإجراء إصال ميكانيكي شامل .
في ا سفل من جهة اليمين
تيم هانين  ،مدير جاكوار الند روڤ ر
كالسيك على اليسار م مايك
بيشوب ،م ر شركة الند روڤ ر
والوصي على المجموعة الكالسيكية
الذي أثب صحة سيارة L07
في ا سفل من جهة اليسار سيتم
الحفا على مظهر السيارة الالم

24

سيتم استعادة سيارة  L07وفق معايير وزارة النقل حتى تصبح في أمان تام عند

ً
ً
تماما مثلما هي اآلن .
عاما،
القيادة ،إال أنّ ها ما زالت تبدو كأنها بعمر 70
لحسن الح

بالنسبة إلى تونكز ،يمكن إصال معظم لوحات جسم السيارة

وغطاء المحر  ،وكان الزجاج األمامي ومحي

ً
نوعا ما .إنها
السيارة سليمين

تشكر هيكل الطراز األولي من ف ة السلسلة  (Series 1) 1المجلفن وبنية سبائك

األلومنيوم بيرمابرايت اإلضافية السميكة لذلك .ومع ذلك ،ستحتاج بعض األجزاء
األخر في السيارة إلى عمل أكبر .طرأ على الجدار الفاصل الصدأ الشديد.

NAME: JAMIE SPARKS. AGE:26.
OCCUPATION: MAGAZINE EDITOR.
LOCATION: BRECON BEACONS, WALES.
51.884258, -3.436449

THE LAND ROVER EXPLORE:
OUTDOOR PHONE
The Land Rover Explore: Outdoor Phone has been made to help
you explore further, for longer and with added conﬁdence. Find
new routes, tracks, trails and paths, step out and embrace the
outdoors. Waterproof, drop tested, built to withstand temperatures
from the mountain to the surf, and a battery that won’t cut the day
short, the Explore will help you live your adventures to the fullest.*
#ExploreMore landroverexplore.com
*Only available in certain markets, please check online for availability

Unique Pack System:
Adventure / Battery / Bike
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ا

ا

تا
في ا على من جهة اليمين
سيارة الند روڤ ر في مرحلة
ما قبل اإلنتا رقم  7بعد إعادة
اكتشافها في حديقة عن ريق
ريج ماسون
في ا سفل من جهة اليسار
سيعيد فريق من الخبراء في
المصن الكالسيكي الحياة إلى
سيارة  SNX 910مجددا

يج أن تقو الخ ة باستعادة
المظهر الالم للسيارة ب جراء
إصال ميكانيكي شامل
سوزان تونكز ،مهندسة رفيعة المستو ،

الند روڤــر كالسيك

ً
قرارا بشأن ما سنفعله لها .ال
هذه هي القطعة التي كانت مدفونة ،لذا سنتخذ

ً
تماما ولكن يجب أن تصلح الخطة بشكل
نعرف أي ًا الحالة الكاملة للهيكل قبل إزالته

مقبول أي ثقوب لتأمين الهيكل وجعل اإلصالحات تتماشى مع بقية السيارة من
حيث الشكل والعمر .

في الوقت نفسه ،سيتم إزالة محر

الترو

البنزين األصلي سعة  1.6لتر وصندوق

وإعادتهما إلى حالتيهما السابقتين مع وجود شر في مجموعة المحر

الذي يحتاج إلى لحامه بالدرز .سيحتف

كل من المحر

وصندوق الترو

بمظهره

الالمع بأكبر قدر ممكن لتحسين المظهر الخارجي للسيارة .ألسباب تتعلق باألمان،

ً
ً
تماما ،باستثناء قطع الغيار من حيث التشغيل والمظهر
جديدا
سيصبح نظام المكابح

الجزء الداخلي
وستتناسب العجالت الصحيحة مع اإلطارات الجديدة .كما سيستفيد ُ

من السيارة من المقاعد الجديدة ولوحة األجهزة التشغيلية الكاملة.

السيارات األصلية ،المواصفات األصلية

يقدر مصنع جاكوار الند روڤــر الكالسيكي ،قسم اإلصال
ما قبل اإلنتاج رقم  ،7على بناء مصنع حديث به للسيارة

ً
جزءا من برنامجه إعادة
ف ة السلسلة  (Series 1) 1باعتباره

التجديد ).(Reborn

حدد خبراء المصنع الكالسيكي مصدر السيارة
يمكن أن ُي ِّ

عند الحاجة قبل تعريض كل سيارة للفحص الدقيق.

ً
ً
وفقا
تماما حين ذ ويعيدون تركيبها
إنهم يفككون السيارة
للمواصفات الجديدة مع التأكيد على االحتفا
األصلية للتحقق من صحتها.

بالقطع

تجددة )(Reborn
عند اكتمالها ،تأتي كل سيارة الند روڤــر ُم ِّ

ً
شهرا أو ضمان السير  19,313كيلومتر.
مع ضمان مدته 12

تتوفر السيارات باأللوان الخمس األصلية للفترة الزمنية وهي

األخ ر الفاتح واألخ ر البرونزي واألزرق الغامق والرمادي
الفاتح واألحمر الفاتح.

كما ركّب الفنيون المتخصصون في المنشأة الجديدة

ً
ً
مربعا،
مترا
المبنية لهذا الغرض والتي تبلغ مساحتها 14,000

األكبر من نوعها في العالم ،سيارات رينــج روڤــر األولى

ً
جزءا من برنامج إعادة التجديد ) .(Rebornيمكنهم
باعتبارها
ً
وفقا لمعايير المصنع العالية.
أي ًا صيانة سيارتك

عد مصنع الند روڤــر الكالسيكي
باإلضافة إلى ذلكُ ،ي ُّ

ً
مصدرا لقطع الغيار األصلية .كما يمكنك التمتع بتجارب قيادة

سيارات كالسيكية وجوالت في المنشأة الرائعة والمجموعة

الكالسيكية ف ًال عن تصفح مجموعة واسعة من سلع التراث

المزودة بعالمات تجارية وشرائها.
والب ائع ُ
26

المكون من الفنيين قد توقف لكن المهند
حدد ُ
الم َّ
أن عمل تونكز وفريقها ُ
يبدو ّ
الخبير لم يتوقف عن العمل ق  .اختتمت حديثها قائلة ،نعتقد أن ُيستكمل اإلصال

ً
بناء على حالة السيارة  .سنبدأ بعد انتهاء
في مدة تتراو بين  9شهور و12
شهرا ً
عيد ميالد الند روڤــر السبعين في أبريل ،لذا ينبغي أن تصبح السيارة رقم  7جاهزة
لالستخدام بحلول منتصف عام . 2019

ي

م

ي يف تيم هانينغ ،مدير مصنع جاكوار الند روڤــر الكالسيكي ،الذي ح ر أي ًا

قائال:
في جلسة تصوير مجلة وان اليف ) (Onelifeفي مصنع سوليهل األصلي،
ً
هذه هي أهم سيارة ُفقدت .كل النجا الذي كان ينبغي تحقيقه لالند روڤــر أتى

في األسا

من دعم هذه السيارة الحقيقية .من عدة نوا  ،أصبحت هذه السيارة

رائدة سيارات الند روڤــر جميعها وهذا ما يجعلها خاصة ً
جدا بالنسبة إلينا .عالوة على
ذلك ،على الرغم من أن أول سيارة حقيقية في مرحلة ما قبل اإلنتاجُ ،مسجلة باسم
 ،HUE 166في حالة سليمة وجيدة للغاية ،فإن ملكيتها ترجع إلى متحف السيارات

البريطاني .يعني هذا أن سيارة  L07ستصبح أول سيارة الند روڤــر في مجموعة

تراثنا الخا

 .إنها ذات صلة كبيرة في الحقيقة لالحتفال بها في عيد الند روڤــر

السبعين هذا العام .
ما خط

هذه السيارة في مرحلة ما قبل اإلنتاج التي لم نرها منذ فترة طويلة

ً
مبتسما ،سيتم المحافظة
حينما تعود إلى حالة التشغيل الكاملة يقول هانينغ

عليها واالعتناء بها في منشأة األعمال الكالسيكية لدينا  .ال يوجد مزيد من العمل
ً
عاما
الشاق وال مزيد من البلي – رجعت الند روڤــر رقم  7إلى الوطن بعد مرور 70

ً
ً
تماما مثلما كانت في أمستردام
مجددا،
قدرها
وي ِّ
ليشاهدها الجمهور المعجب بها ُ
في عام .1948
اكتش

الم يد من خالل زيارة الراب landrover.com/classic :
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الــ

الم ا

الــ

الم ا

ا

الجــزء 1

ا ت
ي

ا

الشاقة،
َّ
للنجا في هذه المغامرة

تحتاج إلى مجموعة من األشخا
عدات.
الم َّ
المناسبين وأف ل ُ

وان اليف ) (Onelifeتتحدث مع

الرائد تيم سليسور ،وهو ع و من

أع اء الفريق الذي استخدم في عام

 1955سيارات الند روڤــر السلسلة

آي ) (Series Iمن أجل وضع معيار

للرحالت االستكشافية التي تعتمد
على السيارات على ما يبدو.
النص :بول إنتويستل

الصورة :أليكس هاوي

28
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الــ

الم ا

الم امرة ما ال
ُ

أمرا ير عادي الكتشافها ،سافر بعيدا عن ال ر

المألوفة وبعيدا عن المتوق

تيم سليسور ،أول فرد يقوم برحلة استكشاف برية

تم

الند روڤــر على اإلطالق ،غادرت سيارتي Series I Station Wagons

صر سليسور أنّ هم قد حظوا بفر
َّ
حدثت معظم المغامرات الممكنة التي تنشأ ألول مرة  .ومع ذلك،

بداية الرحلة في أقصى الشرق التي أصبحت أسطورية اآلن

أف ل مع األصدقاء وال بد من وجود عنصر المخاطرة .الكتشافها،

هايد بار

أكثر من الشباب اآلن .اليوم،

 1955أي بعد ثمان سنوات من إطالق أول سيارة

بعض األمور ال تتغير .المغامرة ما زالت غير عادية وتحدث بصورة

كورنر في لندن متوجهتين نحو ساحل كينت .هذه كانت

ً
ً
وبعيدا عن المتوقع .
بعيدا عن الطرق المألوفة
سافر

ً
كيلومترا وعرفت باسم أكسفورد
وامتدت مسافة حوالي 51,982
وكامبردج ،وهي أول حقيقة ستغير الرحالت االستكشافية التي

ا

تعتمد على السيارات ل بد.

ت ا ال

ا

كانت وجهتها ميناء سنغافورة في ماليا ،وهو مركز تجاري يقع

ً
ً
أساسيا في المشرو  ،وهي حقيقة
محورا
أصبحت السيارات

بدأ ستة طالب تحت التخرج من جامعتي بريطانيا المشهورتين ،نتيجة

العامة المفيدة للغاية .كما يتذكر تيم ،اعتقدنا أن الموظفين

ً
ً
فنجانا من
شهرا وهم يتناولون
في وضع خططهم منذ اثني عشر

السيارات حتى هالكها  .قبل عام في  ،1954سافر الطالب

عرفتها شركة روڤــر في الحال مع فرصة تكوين بعض العالقات

في جنوب شرق آسيا وأبعد نقطة من لندن على أرض أوراسيا.

في روڤــر كانوا يمزحون عندما قالوا بأن لديك فرصة الختبار

لحقيقة أنه لم تنجح رحلة استكشافية برية على اإلطالق وراء كلكتا،

ً
برا إلى كيب تاون ورجعوا في سيارتي الند روڤــر.
تحت التخرج

القهوة في مبنى الطالب.

كان الدر

كان من بينهم تيم سليسور ،الصحفي السابق وصانع األفالم

ً
عاما .كان يتمتع
الوثائقية في البي بي سي الذي يبلغ من العمر 86

ترو

ً
ً
أصليا في رحلة أقصى الشرق المعروفة
وا
تيم ،الذي أصبح ع

باسم أكسفورد وكامبردج ومؤلف أف ل كتاب رائج أول رحلة

من أول وهلة .تسرد عيونه البراقة ومشيته الحيوية حكاية فرد

ً
ً
أصليا بالفطرة.
مغامرا
ق ى عمره في السفر وراء الحدود .ربما كان
ترجمت أول  330,000كلمة كتبها في مفكرة الرحلة االستكشافية

لديه حياة متسلق الجبال األسطوري والناجح في الوصول إلى
قمة إفرست.

إن الهدف الرئيسي من مشروعهم
قال السيد إدموند هيالري ّ

في أقصى الشرق هو المغامرة الجيدة الممتعة ُ .دهشت من
ً
عاما،
كيفية تعريف المغامرة اليوم لد صحفي يبلغ من العمر 86
ً
تبقت أي مغامرات حقيقية
إلحاحا وهو هل َّ
يوجد أي ًا سؤال أكثر

30

منخف ة النسبة أساسية .خ ُلصنا إلى أن سيارة الند

روڤــر هي السيارة الوحيدة المناسبة .احتجنا إلى سيارتين
أعال سيارتي الند روڤ ر
السلسلة ي )(Series I
 SNX 891أكسفورد
الل
و SNX 761كامبرد
الرحلة االستكشافية في
أقصى الشر في عا
 1955رجو تيم سليسور
إلى عجلة قيادة SNX 891
في قلعة إيستنور بعد
استعادتها من ج يرة سان
هيلينا وإعادة تجديدها على
نحو مناس من قبل ُمح ّ
الند روڤ ر د بيني

وبلغت تكلفتهما  600جنيه إسترليني لكل واحدة ،لكن كان
بحوزتنا  200جنيه إسترليني .

وبرر هدف تنفيذ األعمال
احتاج الفريق إلى الدعم المالي َّ

الميدانية المتعلقة بالري إلى الحاجة إلى ممولين كان يوجد

تحدث مصور
مموال ،من بينهم شركة روڤــر والبي بي سي
83
ً
َّ

الرحلة االستكشافية أنطوني بارينــجتون براون المعروف باسم

ً
سيدا اآلن الذي
بي بي إلى ديفيد أتينبارا الشاب والذي أصبح

التحق للتو بالبي بي سي ولكنه أصبح بعد ذلك الشخصية الحاسمة

ً
عالميا.
في وحدة التاريخ الطبيعي في البي بي سي المشهورة

ً
مزودا إياه
أقنع بارينــجتون براون أتينبارا لدعم الفريق بكاميرا وفيلم،
في طريقه بعبارات نصح قليلة تخص فريق رحلة االستكشاف

الصور :أن وني بارينجتون براون )(4

ِّ
ً
محبوبا
رجال
استكشاف برية )،(First Overland
بالشدة إال أنه كان ً

ً
واضحا .أصبحت سيارة دفع رباعي متينة ذات

RANGE ROVER SVO DESIGN PACK

BEYOND SOPHISTICATION

Enhance your Range Rover’s iconic presence with the striking design details
of the SVO Design Pack.
Carefully crafted by our Special Vehicle Operations team, it perfectly complements
the distinctive design and effortless sophistication synonymous with your Range Rover.
An added touch of flair and even more assertiveness, the SVO Design Pack
makes a definitive style statement that speaks for itself.
It includes:
– Unique front bumper
– Rear bumper with integrated tailpipes
– Side vents
– Grille
– Side sill claddings
For more information visit gear.landrover.com
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الم ا

02

01

03

تساعد الرحالت االستكشافية على معالجة
المشكالت إن تم اعتبارها منصات لمشاري

أك ر توسعا ،وهو ما تسعى إليه دا ما منحة
المقدمة
الجمعية الج رافية الملكية )ُ (RGS

ويقودها األخوان بوب وجو إيفيز ،باإلضافة إلى سيارة وولف

ديفيندر  (Defender 110) 110الخاصة بمواصفات عسكرية والتي
ماال
دعمت تحدي  Fifty 50 Challengeفي  .1998هذا األمر جمع ً

للمؤسسة الخيرية اليونيسيف في الوقت الذي تم االحتفال فيه
بعيد ميالد الند روڤــر الخمسين عن طريق زيارة  56دولة في
ً
يوما.
50

من الند روڤ ر

الت ا

قدمة من الند روڤــر
الم َّ
توم ألين ،الحائز على منحة الجمعية الجغرافية الملكية )ُ (RGS

كما عززته الجمعية الجغرافية الملكية ) (RGSومقرها لندن .ساندت

قبل مغادرتهم :إن كنت غير مشغول ،فاغل الماء  .والباقي
معروف كما يقولون.

ا

ل

م

ا

ا

ً
ً
ً
حقيقيا في
فريدا
لقاء
عاما نظمت وان اليف )(Onelife
بعد 63
ً

حول هطول الجليد المنهمر
قلعة إيستنور وليدبيري وهيرفوردشيرَّ .
ً
جدا المنظر الطبيعي إلى منظر شتوي رائع – وال يوجد موقع أف ل

ً
موطنا ألجيال من مهندسي
لمناقشة المغامرة .كانت إيستنور

تطوير الند روڤــر منذ أن دعا المالك بنيامين هيرفي باثورست

الشركة إلى اختبار أول طراز من رينــج روڤــر في أواخر الستينيات
على عدد كبير من الطرق المتنوعة والوعرة.

32

مع إحد سيارتي الند روڤــر من السلسلة آي ) (Series Iاللتين

استخدمتهما الرحلة االستكشافية األسطورية – ،SNX 891

المعروفة باسم أكسفورد  .لقد أطلق الفريق اسم أكسفورد

و كامبردج على السيارتين وتم طالؤهما باألزرق الداكن والخفيف

لمطابقة األلوان الخاصة بالجامعات .لقد ظل القليل من ذلك اللون

الند روڤــر عمل الجمعية في كل من العمل الميداني والرحالت

ً
عاما – حيث تقدم الند روڤــر جائزة
االستكشافية لما يزيد عن 25
منحة التمويل وسيارة.

ً
حاليا سيارة ديفيندر
يستخدم توم ألين الحائز على منحة 2016

 (Defender 110) 110في رحلته االستكشافية في منطقة ما

وراء القوقاز الستكشاف وتخطي

طريق خا

بطريق ما وراء

القوقاز ،وهو طريق مشاة مقتر ذو مسافة طويلة سيتبع جبال

عدلت جاكوار الند روڤــر للعمليات الخاصة
القوقاز الكبر والصغر َّ .

بالسيارات السيارة لتناسب متطلبات الرحلة االستكشافية وتزويدها
بمقدار قدرة قابلة لالستعمال  1,000وات ،أي أكثر من سيارة

ديفيندر ) (Defenderالمتوسطة بثالثة أضعاف ،وبعدد كبير من

إسعافات استعادة النفس وأي ًا منصة هبو

دون طيار.

في موقع العمل ،عاينت الرحلة االستكشافية بالتفصيل ما

يقرب من  %60من الطريق المحتمل بطول جبال القوقاز الصغر ،

إضافة إلى جمع بيانات شاملة ستدعم تنفيذ هذا الطريق.

قال توم ألين عندما ُس ل عن الطبيعة المتغيرة للمغامرة:
إن تعريف المغامرة باعتبارها رحلة استكشافية ضيق ً
جدا  .تظل

التحديات التي واجهتها نسبة كبيرة من األشخا

على سطح

األصلى على الرغم من مرور الزمن لكن استمرار وجود السيارة يرجع

األرض حقيقية وموجودة .تساعد الرحالت االستكشافية على

بيتر جاليلي وآدم بينيت .عثر الفريق على هيكل أكسفورد مدفون

ً
ً
دائما منحة الجمعية الجغرافية
توسعا ،وهو ما تسعى إليه
أكثر

في جنوب األطلسي .ما زالت السيارة األخت كامبردج  ،تسجيل

مثاال على نو المشكالت التي يمكن أن
الالئق – لكنه ي رب
ً

إلى القليل من الح

والجهود البحثية وتكريس المتحمسين أمثال

وكانت قطع الغيار األخر متبعثرة حول جزيرة سانت هيلينا النائية
ويعتقد أنها أنهت أيامها أسفل إفجيج
 ،SNX 761مختفيةُ ،
واد ضيق عميق في إيران.

ً
عددا ال ُيحصى من الرحالت
ألهمت أول رحلة برية

معالجة بعض هذه المشكالت إن تم اعتبارها منصات لمشاريع

عد مشروعنا هو الموضع
قدمة من الند روڤــرُ .ي ُّ
الم َّ
الملكية )ُ (RGS

تعالجها الرحالت االستكشافية اليوم والذي قد ال يت ح على الفور
على نطاق عالمي لكنه ما زال ُم ً
هما على نطاق محلي.

ينبغي أن نشجع هؤالء المتسلحين بالمعرفة والعزيمة على

االستكشافية والمغامرات طوال العقود التي تت من سيارات

معالجة المشكالت وتر

حدد في إيستنور سيارة
الم َّ
عرض أي ًا لقاء وان اليف )ُ (Onelife

هذا هو مستقبل الرحالت االستكشافية  .قد ال تتغير بعض األمور

سلسلة الند روڤــر وديفيندر ) .(Defenderباإلشارة إلى ذلك،

كامل تروفي  110المنتجة في  1989والحائزة على جائزة ويمتلكها

مكاتبهم والنزول إلى أرض الواقع حيث

إلي،
يتم االستفادة من خبرتهم الحقيقية والملموسة .بالنسبة ّ
بعد كل ذلك.

الصور :الجمعية الج رافية الملكية )(1) (RGS

المصمم ا ساسي
 01كان ُ
السابق في الند روڤ ر
بيتر كرولي عضوا في
 Fifty 50 Challengeالذي
حدث في  1998ونال
دعما من سيارة ديفيندر
) (Defenderالخاصة
بمواصفات عسكرية
الملقبة ب .Goldilocks
 02استخد تو ألين
الحا على منحة الجمعية
الج رافية الملكية )(RGS
المقدمة من الند روڤ ر
ُ
في عا  2016سيارة
ديفيندر )ُ (Defenderمعدلة
الستكشاف ريق ما وراء
القوقا المقتر
 03لم ت ب سيارة كامل
تروفي في ا ما ون الل
عا  1989أي مشكلة
ل وين والم ارعين بوب
وجو إيفي

تمت إعادة لم شمل تيم سليسور بصورة واضحة اليوم هنا

الح ي

يظل أي ًا التراث العلمي المستمر ألول رحلة برية ً
حيا بدرجة كبيرة،
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1970

حتى ا ن

رين ج روڤ ر،
رين ج روڤ ر سبورت ،إيڤو ) ،(Evoqueڤيالر )(Velar
منق

النظير تتميز رينــج روڤــر بأنها أول سيارة رياضية متعددة األغراض

فاخرة .أربعة أجيال م ت بعدها وهي ما تزال األف ل ،فقد تطورت إلى
والتصميم والتكنولوجيا.

34

تاري رين ج روڤ ر في سوليهل  02أثبت أول سيارة رين ج روڤ ر أن الراحة
 01نمو الصلصال الذي بدأ منه كل شيء ما ي ال يق بفخر في معر
والقدرة تسيران جنبا إلى جن  03ساعدت تصميمات م ل رين ج روڤ ر سبورت ستورمر ) (Stormerعلى ت وير نما الحقة  04عشا منذ البداية
قد تكون العا لة الملكية البري انية من أبر سا قي رين ج روڤ ر في العالم  05انضم رين ج روڤ ر إيڤو ) (Evoqueإلى العا لة في عا 2010
وما ال المفضلة لدى عشاقها وأصحابها على حد سواء  06أحد أولى اإلعالنات التي قدم أول سيارة رين ج روڤ ر إلى العالم  07أ يف رين ج روڤ ر
اإلنتا في عا  ،2017مما أدى إلى هور ل ة تصميم جديدة مدعومة بأحدث التقنيات
ڤيالر ) (Velarإلى

الصور :سمير حسين جيتي إيماج

عائلة سيارات رياضية متعددة األغراض ذات قدرات وتدفع باستمرار حدود األناقة

R I G HT X X X X X X

1972
|

رحلة عبر ا مريكتين تجتا

دارين جاب )(Darien Gap
ْ

1974

1977

1979

1981

|

|

|

|

عبور الصحراء  12,070كيلومترا
في  100يو

الفو في ف ة أقرانها الل

الفو في ف ة أقرانها في

 30,175كيلومترا

العا 1981

ماراثون لندن سيدني

سبا

باريس داكار قبل الفو

المشاركة ا ولى في كأس
اإلبل في سوم رة

02
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01
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05

03

نمو
 01تشارل سبنسر سبن كينج في أيا شبابه  02عر
من رين ج روڤ ر كالسيك ) (Classicفي متح اللوفر في أوا ل
السبعينيات من القرن الما ي  03المصمم ديفيد با  ،العقل
المدبر وراء رين ج روڤ ر السق العا م  04أول نمو لسيارة
ڤيالر ) 05 (Velarفارت سيارة رين ج روڤ ر التي يقودها الفريق
الفرنسي ألين جنستيير ،جو ي تيربيوت ،وجان ليموردان  ،في
ف تها في رالي باريس داكار عا .1979
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ال

1966

1967

1970

|

|

|

بدأ العمل على مركبة

بدأ بناء  26نمو

لسيارة

ڤيالر )(Velar

100-inch Station Wagon

ال ا ا

ُأ لق

و

في المملكة المتحدة

بتاري  17يونيو وبسعر
 1,998جنيه إسترليني

تصميمات السيارات من حيث االستمرارية بمهند

|

|

مي ات السالمة تشمل مكابحا

السيارة ا ولى التي تُ عر

م دوجة الدا رة

في متح

اللوفر

واحد رائع مع

ً
تماما من السيارات .إن نقاء الرؤية وحرية تنفيذها دون أن تصبح
فكرة فريدة وبسيطة لنو جديد

عد نقطة تحول في تاريخ السيارات.
باهتة هي ضرورة لتصميم سيارة والتي تُ ُّ

كان لد موريس ويلكس ،المدير الهندسي لشركة روڤــر ،رؤية لشركة الند روڤــر األصلية،

وقد أعطي الحرية لبناء ما كان يتصوره شقيقه سبنسر ،الع و المنتدب للشركة .في عام ،1966
ً
ً
قريبا
سيصبح
أقل من عشرين
ِّ
وبعد
عاما من إطالق الند روڤــر ،بدأت الشركة العمل على ما ُ

ميز كنقطة تحول  ،وكان على مهند
الم َّ
تصميمه الثاني ُ
هذا المشرو .

ولكن تشارلز سبنسر سبن كينج تشار

تشار

آخر ذو رؤية مستقبلية قيادة

أكثر من مجرد اإللهام مع اإلخوة ويلكس .كما

معهم أحد أسمائهم ،ألنه كان ابن أخيهم .لم تكن هذه حالة من المحسوبية .إذ لم يتنبأ

سبن كينج فق

بنحو صحيح بالطفرة العالمية القادمة في السيارات الرياضية متعددة األغراض،

لكنه كان يعرف بال ب
في العالم.

كيفية تلبية الطلب على سيارة فاخرة على الطرق الوعرة ألول مرة

للعالم باسم رينــج روڤــر في عام .1970
كانت تعرف في باد

األمر داخل الشركة باسم

 100-inch Station Wagonأثناء تطويرها ،وكانت

معروفة لد قسم التصميم باسم رود روڤــر .
باسم ڤيالر ) ،(Velarبمعنى تغطية أو حجاب

باإلسبانية واإليطالية إلخفاء أصول هذه السيارة
الجديدة المميزة .اسم ڤيالر ) (Velarسوف يتكرر
ً
الحقا في تاريخ رينــج روڤــر ،بعد أن أصبح عائلة
من المركبات.

ولكن لم تتغير رؤية سبن .كان األمر يتعلق

بساللة جديدة من السيارات من شأنها أن تستخدم

تشارل سبنسر سبن كينج

تعليق نوابض لفائفية لتوفير راحة وصقل الصالون
الفاخر في حين تطابق أو حتى تتجاوز قدرة الند

جوردون باشفورد ،الذي كان يعمل مع أعمام سبن على سيارة الند روڤــر األصلية.

ولو ا

ال و

ال ا

ً
عمدا ،وهي ما تزال جذابة .على عكس السيارة األصلية ،إنها الند روڤــر
إنها معادلة احتفظنا بها

مستوى العالم قد ارتق

الملكية البري انية التي بدأت باستخدا رين ج

روڤ ر كالسيك ) (Classicمنذ إ القها في
عا 1970

أما ديانا ،أميرة ويل  ،فكان لها صورة شهيرة

وهي تجلس على

في السبا

كلف

اء محر

السيارة واحد

الو ني للخيل في عا ،1999

رين ج روڤ ر ابن شقيق الملكة فيكون

لينلي ،وهو صان ل ثاث المفصل إلنشاء
هرت س

جدا منها وقد
محدودة ّ

لينلي ) (Linleyفق  ،وكان

أول سيارات رين ج

روڤ ر تُ با بأك ر من  100,000جنيه إسترليني
رويال موس

في عا  ،2015كلف

اإلس بالت الملكية سيارة فريدة من نوعها،

بعجالت

م سق

ويلة الندولي

لصاحبة الجاللة

لفي مفتو  ،مستمرة في تقاليد

سيارات الند روڤ ر المخصصة للدولة الذي تعود

ميز كجزء من المعادلة منذ البداية.
الم َّ
أكثر نفعية ،فهي تدمج التقدم التكنولوجي والتصميم ُ
ُأطلقت رينــج روڤــر مع مزايا متقدمة في السالمة مثل المكابح ذات العجالت األربع بمكابح

ا ولى لم تكن بمحر

وكثير منها كانت األولى في العالم ،بدأت ألول مرة في سيارات رينــج روڤــر الالحقة.

رحلة له من المستشفى إلى البي

مزدوجة الدائرة وأعمدة التوجيه القابلة للتعديل .وهنا

سلسلة من التكنولوجيات الجديدة،

صمم األسطوري ديفيد با أضاف
الم ِّ
وضع سبن كينج النسب األساسية للسيارة ،ولكن ُ
لشكلها األناقة ،حيث قدم ميزات التصميم التي ال تزال موجودة حتى يومنا هذا مثل السقف
ً
دائما في قدرتها على
الطائر والغطاء الصدفي القالب .وقد كانت جاذبية رينج روڤــر
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سيارات

بعة

إلى عا  ،1953على الر م من أن السيارات
هجين

وقد استقل ا مير جور  ،ولي العهد ،أول

في سيارة

والد الرين ج روڤ ر فو إس إي )(Vogue SE
وقد بيع

م اد يري

هذ السيارة في وق

الحق في

تراث السيارات البري انية ) ،(4صور ليانس

روڤــر على الطرق الوعرة .وقد أنتج ذلك بال ب

بمساعدة مهند

هيكل السيارات األسطوري

إلى مقا العا لة

الصور :الصور يوي مو

كانت النماذج األولية األولى على الطريق مشهورة

M AJ E STI C A P P E A L
ومن ير المدهش أن أول سيارة فا رة على

با إيماج  ،متح

كان الفكرة هي الجم
بين الراحة واإلمكانات
على ال ر الوعرة لسيارة
روڤ ر صالون ) (Saloonم
القدرة على ال ر الوعرة
من الند روڤ ر لم يكن
أحد يفعل لك في هذا
وبدا ا مر يستحق
الوق
المحاولة وكان الند روڤ ر
بحاجة إلى منتج جديد

ل

ي

كانت لسيارته ب عة أسماء قبل الكشف عنها

ال

1986
ر أول

|

را بمحر

دي ل للعمالء

1987

1989

1992

1993

|

|

|

|

أول سيارة دف رباعي م ودة

رين ج روڤ ر تُ با

بمكاب مانعة لالن ال

في الواليات المتحدة

االستحواذ على االستحسان والمجال العريض إلمكانات استخدامها .وقد حصل با

ر إصدارات

إ افة التحكم اإللكتروني للجر

مخصصة أوتوبيو رافي

م التعليق الهوا ي

)(Autobiography

على

االعتراف بإنجازاته عندما أصبحت رينــج روڤــر ،بعد إطالقها بفترة وجيزة ،أول سيارة تُ عرض في
معرض فني في متحف اللوفر في باريس.

ارتكب كينج وزمالؤه الخطأ نفسه الذي ارتكبه أعمامه في أواخر األربعينيات من تقليل تقدير

الطلب على هذه الساللة الجديدة من السيارة .كانت قوائم االنتظار طويلة وبيعت السيارات
أوال للمشترين الذين كانوا غير راغبين في االنتظار.
الجديدة ً

في عام  ،1972عبرت سيارات رينــج روڤــر داريين جاب ) (Darien Gapفي بنما التي كان من
ً
تقريباُ .ث َّم في عام  1974عبرت الصحراء الكبر في  100يوم .في عام 1979
المستحيل عبورها
فازت بف تها في رالي باريس داكار ،وفازت في جميع الف ات في عام  .1981ولعل اإلخوة

ويلكس لم يتصوروا ً
أن منتج الند روڤــر سيفوز بحدث عالمي للسيارات الرياضية الكبر ،
أبدا َّ

ولكن هذه اإلنجازات أثبتت بال شك أوراق اعتمادها على الطرق الوعرة.

وبالعودة إلى سوليهل كانوا مشغولين بإضافة

أتذكر المرة ا ولى التي
أوليا
قدت فيها نمو جا
ّ
ويا للروعة أتذكر القيادة
بسرعة  161كيلومترا
في الساعة على الحلبة
فكرت وقتها أن هذ
السيارة ير عادية إنها
مريحة وسريعة ،سيارة
را عة وواسعة لالستخدا
روجر كراثورن
مهند

رينــج روڤــر ورئيس سابق

في تجارب استخدام الند روڤــر

التحسينات الفاخرة مثل مقاعد القما
المساعد والسجاد المخملي.

الت و الم

 ،والمقود

تم

ً
دائما متوفرة بسعر
أن رينــج روڤــر كانت
في حين َّ

ممتاز لكي تتناسب مع صورتها المنقطعة النظير،

حد أعلى لما يمكن أن ينفقه
ولكن يبدو أنه ال يوجد ّ
بعض النا

على سياراتهم.

اختار العديد من العمالء في وقت مبكر إرسال

عدلي السيارات لعمل
سياراتهم الرينــج روڤــر إلى ُم ِّ

وا

ن ا

لى أنها ليس

واس من قبل الخدمات الرسمية

م ل الند روڤ ر ا صلية ولكن في
ضون عا من إ ال

ا صليان م ينان بخ و

السيارة ،كان البابان
الشر ة ،وكان

كل من الجيل ا ول وال اني من رين ج
روڤ ر ُيستخدمان على ن ا
كسيارات دورية لل ر

التد ل المسلحة

واس

السريعة ومركبات

أربعة أبواب ُم ِّ
كلفة .وقد جذب إنتاج أحدهم ،صانع
السيارات السوبر السويسري مونتيفيردي ،اهتمام
 200سيارة لبيعها من خالل الموزعين الرسميين.

ومظهرها الممتا وإمكاناتها ،وقدرتها على

مهندسي رينــج روڤــر .ولذلك طلبوا بعد ذلك

وقد أثبتت شعبية كبيرة ،لذلك في عام  1981بدأ

الصور :متح

في العام نفسه ،أرادت مجلة فو )(Vogue

الصور في بياريتز ) .(Biarritzوقد جذب مظهر السيارة

حد إنتاج نسخة محدودة منها باسم فو ) ،(Vogueبمناسبة أول استخدام لالسم
االهتمام إلى ِّ
فو ) (Vogueلمواصفات عالية لسيارات رينــج روڤــر .وفي غ ون ب ع سنوات ،كان  80في

تراث السيارات البري انية )(1

ً
الحقا
المائة من إنتاج سيارات رينــج روڤــر هو من موديل فو ) (Vogueبأربعة أبواب ،الذي شهد

كل شيء ،وتوقف عن اإلنتاج المنتظم في عام .1985
الباب الثالث ،الذي بدأ منه ُّ

ألن محر
تم إنتاج  100,000سيارة رينــج روڤــر في عام  ،1982وهو إنجاز مثير ل عجاب َّ
وأن السيارة لم تبا في الواليات المتحدة
الديزل لم َّ
يوفر في هذه السيارة حتى عام َّ 1986
األمريكية حتى عام  .1987وقد تلى ذلك المزيد من التكنولوجيات :في عام  1989أصبحت

رينــج روڤــر أول سيارة دفع رباعي مزودة بمكابح مانعة لالنغالق ،وفي عام  1992أصبحت

أول سيارة دفع رباعي في العالم مزودة بنظام التحكم اإللكتروني للجر والتعليق الهوائي
اإللكتروني التلقائي.

تعني مواصفات رين ج روڤ ر ا فخم

مستخدمة على

لسرعة سيارات رين ج روڤ ر وراحتهم فيها،

المصنع في إنتاج السيارة ذا ت األربعة أبواب.
إضافة جاذبية رينــج روڤــر إلى جلسة التقا

كسب خطو

السيارة

وقد أعرب الضبا

وقدرتهم على سح

عن تقديرهم

المع لة،
المركبات ُ

مواصلة الم اردة على ال ريق السري ،

وعلى ا ر

الوعرة ،وهي مجموعة

الممي ات نفسها التي تجذب بقوة
العمالء العاديين

ولعل التتويج كان في اعتماد كتيبة

دمات النُ خبة في القوات الجوية البري انية

 SASعلى رين ج روڤ ر في السبعينيات،

م تعديل العديد من السيارات بمهارة

م هيكل ملفوف وأجه ة الراديو وأ واء
رقاء فية لتسري تد لها في الحوادث

حي ما كان

التعديالت

على السق

الخدمات م لوبة وكان بع

اهرا ،لتضم ساللم محمولة
للهجو على المباني من

الل نوافذ ال وابق العليا
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بدايات اإلصدار

تقرير مجلة فو )(Vogue

و ا ربعة أبواب

أدى إلى

هور إصدارات فو

) (Vogueمن السيارة

1982
|

ر أول علبة

للتروس ا وتوماتيكية

1985

|
تجاو إجمالي إنتا رين ج روڤ ر
 100,000سيارة

حقق

|

السيارة التي تعمل

بالدي ل  27سجل للسرعة

03

01

 01الراحل روجر مور يتفقد نمو جا مبكرا من
رين ج روڤ ر  02في المدينة أو على ال ريق،
تجسد رين ج روڤ ر اإلمكانات في العمل
على جمي التضاريس والقدرة والراحة 03
أعيد تجديد سيارة من الجيل ا ول من رين ج
روڤ ر م الحفا على مواصفاتها ا صلية
من قبل الند روڤ ر كالسيك ) (Classicفي
عا  04 2017منذ أيامها ا ولى ،تم تسويق
سيارة رين ج روڤ ر باعتبارها السيارة التي
من شأنها ت يير سو السيارات الريا ية
جذريا
متعددة ا را
ّ
38
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رين ج روڤ ر سبورت

تُ د ل نظا االستجابة

الديناميكية

ول مرة على

الصعيد العالمي

2006

2008

2010

2011

|

|

|

|

تصميم ُ LRXيعر

إ افة نظا

ديتروي

االستجابة للتضاريس

كمقدمة إلد ال

سيارة إيڤو

في ال را ات الرا دة

في

)(Evoque

التبر بالسيارة رقم مليون

لمساعدة منظمة ا ب ال
) (Heroesالخيرية

بدء إنتا رين ج روڤ ر

إيڤو

)(Evoque

02

11
01

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

03

 01كما هو الحال م العديد من
مركبات الند روڤ ر ا رى ،وجدت
رين ج روڤ ر مكانها منذ فترة ويلة
في ال قافة الشعبية  02في عا
 ،2004قدم الند روڤ ر تصميم
سيارة رين ج روڤ ر سبورت ال را
ستورمر ) (Stormerوهي سل
رين ج روڤ ر سبورت التي صدرت
في العا نفسه  03بني أول
سيارة رين ج روڤ ر سبورت على
هيكل شبه أحادي الجسم ،حي
كان شكلها ُمعدال عن سيارة
ديسكفري (Discovery 3) 3
سيارة الند روڤ ر LRX
ُ 04عر
السيارات في
ول مرة في معر
أمريكا الشمالية في عا 2008
وهي ستت ور الحقا إلى سيارة
رين ج روڤ ر إيڤو )،(Evoque
أول سيارة مدمجة ريا ية متعددة
من الند روڤ ر
ا را

04
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ال

1994
إ ال

|

سيارة رين ج روڤ ر

1996

1999

2001

2004

|

|

|

|

ستة إصدارات محدودة من

انتهى إنتا اإلصدار

كالسيك ) ،(Classicم صن

جديدة تماما من الجيل P38A

ال را لينلي )(Linley

 317,615مركبة منها

الكش

متح

تصميم رين ج ستورمر

عن جيل جديد في
لندن للتصميم

) (Stormerوهو معرو
في ديتروي

ً
الحقا على لقب
استمرت مسيرة ال هوادة فيها ووصل الجيل األول من رينــج روڤــر الذي حاز

كالسيك ) (Classicإلى ذروته مع إدخال طراز أوتوبيوغرافي ) (Autobiographyفي عام .1993

وكانت السيارات األولى التي تحمل هذه التسمية مخصصة بالكامل ويمكن الحصول عليها مع
جهاز فاكس في المقصورة الخلفية.

ولكن التصميم
ُبنيت آخر سيارة كالسيك ) (Classicفي عام  ،1996وكانت رقم .317,615
َّ

ً
ً
ً
جنبا إلى جنب مع بديلتها ،الجيل
مستمرا لمدة عامين
شائعا بحيث بقي اإلنتاج
ظل
األصلي َّ

ً
انطالقا من اسم المبنى الذي ُط ِّورت فيه.
الثاني من رينــج روڤــر ،التي يطلق عليها اسم P38A
َّ
محله الجيل الثالث من رينــج روڤــر ،الذي كان
حل
واستمر إنتاج هذا الطراز حتى عام  ،2001عندما َّ
اسمه .L322
ُأطلقت سيارة  L322في متحف التصميم في لندن ،بميزانية تطوير بقيمة  1مليار جنيه

ي سيارة بريطانية أخر سبقتها .وقد استُ قبل تصميمها الفائق
إسترليني ،وهي أكبر من أ ِّ
وقدراتها االستثنائية على الطرق الوعرة بحفاوة من قبل صحافة السيارات ،وفي العام التالي بلغ

فا رة في

متعددة ا را
نهاية الم اف

على مدار المد الزمني إلنتاجها ،أدخلت سيارة

 L322تكنولوجيات جديدة مثل أدوات قمرة القيادة

االفتراضية وشاشات المعلومات والترفيه المزدوجة
الرؤية .وقد كُشف عن إحد تقنيات الند روڤــر

الرئيسية في سيارة رينــج روڤــر األولى من نوعها.

نيك روجر

من الل سلسلة من التحويالت المفصلة

بحس
أ را

ل

العمالء وقد د بعضها في

مهمة

سيارة رين ج روڤ ر ا صلية

وقد كشف

عن قدرة ال م يل لها على ال ر

الوعرة

وراحة مناسبة لل اية إلسعاف المر ى

أزيح الستار عن سيارة رينـج ستورمر ) (Stormerفي

المصابين في المواق النا ية وبالم ل،

استجابة للت اريس ،وهي اآلن تكنولوجيا مميزة

العالي بالحمولة الكاملة منها أساسا

معرض ديترويت للسيارات عام  ،2004وأظهرت

جعل سلوكها على ال ريق وأدا ها

للعالمة التجارية .ولكن رينــج روڤــر لم تصنع السيارة

اليا لسيارة م اف
م ّ

حتى وإن كانت مهمة مثل االستجابة للت اريس.

وكان معظمها بهيكل ُممدد ومحور لفي

األولى لتسلي

ال وء على التكنولوجيا فحسب

كانت أهمية رينــج ستورمر ) (Stormerأكبر بكثير

من ذلك ،إذ كشفت عن لغة تصميم جديدة أكثر

مدير العمليات الهندسية العالمية

سرعان ما توس تصميم ديفيد با

ا صلي والمشهود لسيارة رين ج روڤ ر

ديناميكية للعالمة التجارية مع تقديم فكرة أن رينــج
روڤــر يمكن أن تكون أكثر من مجرد سيارة واحدة.

وقد ُصنع

الم ار ول نقا

الم ات من هذ المركبات،

ثان لنقل معدات مكافحة الحرا ق وكذلك
ان ماء كبير

بدأ صانعو السيارات بتقديم رين ج روڤ ر

ً
تقريبا منذ ذلك
كل عام
اإلبدا في رينــج روڤــر ،مع ظهور سيارات ومفاهيم جديدة من سوليهل َّ

التوسيعات حتى الس

عجالت وستة

رينــج روڤــر سبورت التي أدخلت أي ًا نظام االستجابة الديناميكية.

ا ثرياء ،السيما في الشر

في جاكوار الند روڤــر

أثارت رينــج ستورمر ) (Stormerموجة استثنائية من

الحين .بعد عام واحد فق

م

من الكشف عنها ،أصبحت رينــج روڤــر عائلة من السيارات مع إضافة

ي

في عام  ،2008كشفت رينــج روڤــر عن تصميم سيارتها الثانية .LRX ،كما هو الحال مع رينــج

) ،(Evoqueمحافظة على التصميم الجذري للنموذج  LRXوفي الوقت نفسه جعلت

رينــج روڤــر ذات صلة بمجموعة جديدة ،شبابية ،أكثر ح رية .وبوزن  1,600كجم ،كانت أي ًا واحدةً

من أخف سيارات الند روڤــر الحديثة ،مما يجعلها عالية الكفاءة في استهال
ثاني أكسيد الكربون تحت  130جرام كم.
40

أبواب شعبية م عمالء الق ا الخا
ا وس

وقد جم عدد قليل من را بي تعديل

ستورمر ) ،(Stormerفقد ألمحت إلى إضافة قادمة لعائلة رينــج روڤــر .في عام ُ 2011أطلقت

سيارة إي و

النسخة إيڤو

) (Evoqueوقد أثبت

الوقود مع انبعاثات

السيارة حس

ر باتهم كل هذ العناصر

لجعل السيارة الموسعة ،بس

عجالت،

يمكن للصقار الوقوف وإ ال

ار

بفتحة رين ج روڤ ر لصيد الصقور ،بحي

كما أن شركة جانكيل الهندسية التي تتخذ

من سوري مقرا لها صنع
يمكن رفعه م ل العر

مقعدا مرك ّيا

تراث السيارات البري انية ،صور سوني

المكشوفة قبل فترة

ويلة من إ ال

الصور :الصور عالمي موريشيوس إيماج  ،متح

كان رين ج روڤ ر أول
سيارة ريا ية متعددة
فا رة في العالم
ا را
في فترة السبعينيات
من القرن الما ي وبعد
 45عاما ما ت ال تقود ال ريق،
والم بين الراحة منق عة
النظير م أحدث التقنيات
لتوفير تجربة سيارة ريا ية

المنتج من هذا الطراز من رينــج روڤــر نصف مليون.

توسع التصاميم
ُّ

ال

2014

|

|

رين ج روڤ ر سبورت إس ڤي ر
) (SVRأسر سيارة أنتجتها
الند روڤ ر حتى اليو

بدء تفعيل تكنولوجيا التحكم
في التقد على جمي
التضاريس )(ATPC

2015

2017

|

|

 6ماليين سيارة من

الند روڤ ر هي رين ج روڤ ر

أول عر

|

إ ال النس الهجينة

لسيارة

الكهربا ية الم ودة بقابس

ڤيالر ) (Velarفي متح

توصيل مدمج ) (PHEVات

التصميم ،لندن

االنبعاثات صفر من العاد

في العام التالي بدأ الجيل الرابع من سيارة رينــج روڤــر .كانت أول سيارة رياضية متعددة

األغراض كاملة الحجم تستخدم هيكل من األلومنيوم ،مما خفض  400كجم من وزنها ،أي ما يعادل

خمسة ركاب .وأي ًا في عام  ،2012أزيح الستار عن تصميم السيارة إي و

) (Evoqueالمتحولة

أن إي و
الجديدة ألول مرة ،وفي وقت مبكر من عام  2014كشفت الشركة َّ
على أول علبة ترو بتسع سرعات أوتوماتيكية على الصعيد العالمي .بعد شهر واحد من ذلك

) (Evoqueستحصل

اإلعالن ،تجول جيمس بوند  007الذي كان يؤدي دوره الممثل دانيال كريج في جزء من مانهاتن

كل ما قمنا به هو حول
تع ي السيارات الريا ية
الرا دة
متعددة ا را
لدينا الجيل الراب من
رين ج روڤ ر هو ا رقى،
وما ي ال مان السيارة
الريا ية متعددة ا را
الفا رة ا صلية هو يار
العمالء الممي ين في
جمي أنحاء العالم
جيري ماك وفيرن

رئيس قسم التصميم في شركة

الند روڤــر

بالقيادة على طريق مسدود في سيارة رينــج روڤــر

كلي ًا من مكان إطالقها بعد مطاردة
الرياضية الجديدة ّ

من طراز بوند في جميع أنحاء المدينة.

جد ًا من تنامي
كان سبن كينج وأعمامه فخورين ّ
مجموعة عائلة رينــج روڤــر .حتى وإن لم يكونوا يدركون
مد التقدم التكنولوجي والهندسي الذي سيأتي
فيما بعد .في عام  2013كشفت رينــج روڤــر عن

كان

رين ج روڤ ر إيڤو

) (Evoqueهي

ان القة جذرية لهذ العالمة التجارية

أول سيارة رياضية متعددة األغراض هجين ديزل في

عند إ القها

ً
كيلومترا على طول طريق الحرير إلى الهند
16,013

فا رة ومدمجة من رين ج روڤ ر ،قد تبدو

العالم ،وأرسلت ثالثة نماذج في رحلة شاقة تبلغ

إلثبات اإلمكانات الجديدة المتطورة لقوة التحمل.

إ

في العام التالي ،أصبحت رينــج روڤــر سبورت
ڤي آر ) (SVRالجديدة أسر وأقو الند روڤــر

ً
ً
قياسيا
رقما
ي وقت م ى .حتى أنها سجلت
من أ ِّ
ً
جديدا إلنتاج سيارات رياضية متعددة األغراض في

حلبة نوربورغرينغ ) (Nürburgringاأللمانية الشهيرة.

شق نظام التحكم طريقه في
َّ
أي ًا في عام ،2014

التقدم على جميع الت اريس شبه المستقل )،(ATPC

وهذا يعني أنه يمكن اآلن لرينــج روڤــر ليس فق
بل يمكن أن تشتر

آفاق جديدة

الوصول إلى قمة الفخامة على مستو العالم،

حتى في أف ل وسائل القيادة أي ًا .في عام  ،2017قفزت رينــج روڤــر

مرة أخر إلى األمام مع إطالق النسخة الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل مدمج )(PHEV

القادرة على العمل في وضعية دون صدور انبعاثات من العادم.

على الرغم من كل هذه الوفرة من النماذج والتكنولوجيات الجديدة ،لم تنس رينــج روڤــر جذورها،

كما أثبته حدثان في عام  .2017حيث ظهرت أول سيارة رينــج روڤــر تم تجديدها ،بعد إعادة تعميرها

ً
تماما كما
بدقة من خالل  Land Rover Classic Worksوإعادتها إلى حالتها األصلية ،وظهرت

شاهدها سبن في السبعينيات من القرن الماضي .وفي متحف التصميم في لندن ،سحب

جيري ماكغوفيرن األغطية عن تصميم رينــج روڤــر الجديد المذهل ،اإلضافة الرابعة إلى العائلة.

ول مرة في عا 2010

كأول سيارة ريا ية متعددة ا

را

جدا عن الند روڤ ر ا صلية لعا
بعيدة ّ

 1948لكنها تتقاسم صفتين أساسيتين

م أك ر المركبات نفعية ا ولى هو

جا بيتها على مستوى العالم ،إ ُيصدر

أك ر من  80في الم ة من سيارة إيڤو
) (Evoqueالمصنوعة في المملكة

المتحدة اليو إلى أك ر من  130بلدا،

وال ل

جدا إلى حد إنشاء مراك
مرتف
ّ

تصني إ افية في الصين والبرا يل
ثانيا ،لديها قوة بقاء حقيقية فبعد

مرور سب سنوات على مبيعات إيڤو

) (Evoqueما ال

سنويا
مبيعاتها تت ايد
ّ

وفي ت ايد حتى عا  ،2017وأص ر رين ج

روڤ ر هي ا ن ا ك ر مبيعا م أك ر من

 200جا ة دولية حا ت عليها ،وصار سجل
جوا ها ملي ا كما هو الحال بالنسبة

لسجل ال ل

عليها في الصورة أعال

تصور نظام المعلومات والترفيه الجديد الذي يعمل باللمس ،ولكنه بالتأكيد
ربما لم يكن سبن قد
َّ

ب لة الفروسية البري انية ارا تيندال،

شك فيه أنه ما يزال في جعبتها الكثير ،والكثير
َّ
ومما ال
رينــج روڤــر مباشرةً إلى البداية،
َّ

إيڤو

سيتعرف على االسم :ڤيالر ) .(Velarفي أحوال كثيرة ،يحملنا أحدث فصل مثير في قصة
في المستقبل.

ابنة ن ،ا ميرة البري انية ،أما سيارتها
) (Evoqueفي حلبة سبا

الخيول الند روڤ ر بور لي )(Burghley
43
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2012
|

إ احة الستار عن الجيل الراب

من رين ج روڤ ر في باريس

2013

|

|

إ احة الستار عن

تصميم إيڤو

دانيال كري ُي لق رين ج روڤ ر
سبورت الجديدة

كونفيرتيبل

)(Evoque Convertible
في جيني

01

 01عندما يتالقى التصميم م التكنولوجيا يظهر دا ل رين ج روڤ ر
ڤيالر ) (Velarالجديدة بنظا الشاشة الم دوجة التي تعمل باللمس
 02عا لة أرب سيارات رين ج روڤ ر ا ولى مكتملة  03تولد السيارة
الهجينة الكهربا ية الم ودة بقابس توصيل مدمج ) (PHEVالجديدة
وة نحو مستقبل أك ر ا ضرارا  04دا رة
القوة الهجينة التي تم ل
كاملة سيارة رين ج روڤ ر ڤيالر ) (Velarالجديدة على ال ريق بعد
حوالي  50عاما من تصني النما ا ولى

02

03
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04

|
 SDV6الهجينة تسافر

 16,013كيلومترا من المملكة
المتحدة إلى الهند

|
ا مير جور يرك

السيارة

ول مرة في رين ج روڤ ر
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عالــم المغامرة

عالــم المغامرة :الجــزء 2

رجل على
سيارة رينــج

تعددة األغراض
القدرة هي في صميم ِّ
كل رينــج روڤــر ،وهي أولى السيارات ُم ِّ

الفاخرة في العالم التي قامت بالعديد من البعثات .تُ ِّ
حلل وان اليف )(Onelife
هذه العراقة من خالل إحضار أحد السيارات من طراز  1971التي شاركت في
العديد من البعثات وسائقها بالعودة إلى أرض المستنقع القديمة.
النص :بول إنتويستل

الصورة :أليكس هاوي

44
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عالــم المغامرة

"قلت لنفسي

إنَّ ها السيارة األروع"
جيفين طومسون

أي شك
بعيداً عن ِّ

قلعة إيستنور ) ،(Eastnorليدبوري ) ،(Ledburyالمملكة

مكَّنت شبكات أصدقاء جيفين من وصول اتصال اللجنة البريطانية

المتحدة ،في أواخر شهر ديسمبر من عام  2017وأوائل العام

العابرة لألمريكتين بقيادة الرائد جون بالشفورد سنيل الذي ُطلب منه

 1971التقت رينــج روڤــر بسائقها األول .ولكنها لم تكن رينــج روڤــر

ً
عادي ًا.
سائقا
عادية ،ولم يكن جيفين طومسون
ّ
ً
جزءا من بعثة بريطانية عبر األمريكتين وأحد
كانت VXC 765K

إنشاء فريق للقيادة من أالسكا إلى كيب هورن ) .(Cape Hornكانت
هناك عقبة واحدة :داريين جاب ) (Darien Gapبين بنما وكولومبيا.

السريع عبر عموم األمريكتين ،بما في ذلك عبور منطقة داريين جاب

محلي ًا باسم التابون ) (El Tapónأي "العقبة"،
إنها تُ عرف
ّ
ً
أدغاال غنية
كيلومترا داريين جاب ) (Darien Gapكانت (و ما تزال)
161
ً

طومسون أحد أعضاء البعثة المقدامين ،طويل القامة وعميق تعبير

حتى مسارات – فقط يجب السير تحت ظالل األشجار الوارفة التي

مركبتين استكملتا ألول مرة مسافة  30,000كيلومتر على الطريق

بالحياة البرية ومطيرة ال يمكن عبورها .ال توجد جسور أو طرق أو

) (Darien Gapسيئة السمعة ،بين عامي  1971و .1972كان جيفين

تبين على أرض الواقع ،كان لدى
ال نهاية لها .وعلى الورق وكما َّ

العينين ،مليء بروح الدعابة واألسلوب المرح.

كل ما تحتاجه الجتياز هذه المهمة.
رينــج روڤــر ُّ

في عام  1968كان جيفين طومسون يخدم في الجيش

وأوضح جيفين ،عندما تحدث إلى رئيس شركة ليالند )(Leyland

البريطاني في ألمانيا .وقد عرف في فوجه باسم "عجالت" ألنه

البريطانية آنذاك ،لورد ستوكس ،لماذا أراد رينــج روڤــر في البعثة

تعلم قيادة السيارة وهو في سن الرابعة ،وكان تكليفه في قسم

ً
ً
لفائفي ًا للسفر
وتعليقا
قوي ًا  V8للبنزين،
"محركا
قائال إنهم عرضوا
ّ
ّ

"الفرز"وهو قسم نقل السيارات في فوجه ،وأصبح ذلك بداية

لعالقة طويلة األمد مع الند روڤــر ،السيارة المفضلة في القسم.
التجارية الند روڤــر الجديدة والموهبة المتولدة فيه للتواصل من

شأنها أن تؤدي إلى دخوله عالم المغامرة عام  1968من خالل سباق

يمتد من لندن إلى سيدني .وعلى الرغم من إزالة محركها ذي الدفع
الرباعي (الذي اعتبره السباق "غير عادل") تبوأت الند روڤــر مكانتها
بين يدي جيفين بقدر جيد.
ُ
بعد فترة وجيزة ،في صيف عام  ،1970أطلقت سيارة رينــج

روڤــر الثورية الجديدة لتتلقى إشادة عالمية بها .وقد وضعت معايير
جديدة بشعار مبيعات يصلح لمسرحيات لندنية "السيارة المناسبة

لجميع األغراض" ،وأخذ جيفين طومسون واحدة على الفور مع هذه

ً
متحمسا:
قائال
السيارات الرياضية متعددة األغراض الفاخرة الثورية،
ً
"قلت لنفسي إنها السيارة األروع".
46

ً
ً
ً
حاسما إلثبات قدرات السيارة الجديدة بما
اختبارا غير مسبوق،
أيضا

مجاال للشك.
ال يدع
ً

من أجل البعثة تم تزويد سيارتا رينــج روڤــر بأدوات عروة القطر

ً
خصيصا وحماية لخزان البنزين.
عالية األداء ،قضبان حلقية مصنوعة
كل سيارة .لزيادة مساحة التحميل،
كما ركَّبوا رافعة كابستان على ِّ

فقد خفضوا المقاعد الخلفية إلى كرسي واحد .وألنه من الفرسان،

بلوني الفوج،
أصر جيفين على أن تكون السيارات مدهونة
ْ

األزرق واألبيض.

جو ًا إلى أنكوريج
في ديسمبر  ،1971نقلت السيارتان ّ

) (Anchorageوبدأت البعثة .وبمتوسط مسافة قدرها  805كيلومتر

في اليوم ،قامت رينــج روڤــر بعمل سهل على الطريق السريع

الصور :متحف تراث السيارات البريطانية )(4

وكان هذا المزيج من مهارات القيادة لديه ،والوصول إلي العالمة

في األعلى :نجحت
سيارتي رينــج روڤــر في
ً
جيدا في مختلف
البعثة
مراحل رحلة اختبار بلغت
 30,000كيلومتر ،وليس
أقلها في داريين غاب
) .(Darien Gapواآلن
ً
عاما ،يعود جيفين
بعد 45
طومسون ليقود السيارة
 VXC 765Kمرة أخرى في
قلعة إيستنور )،(Eastnor
المكان نفسه الذي اختُ برت
فيه طرازت رينــج روڤــر
في أواخر الستينيات من
القرن الماضي.

طويل األمد ،ومستويات لم يسبق لها مثيل من راحة السائق

والراكب" ،وأيضا أنها "سريعة بقدر غير طبيعي" .ستكون األدغال

T HE NE W R A NGE ROV ER
R IDER . FOR L I T T L E
BIG A DV EN T UR ES.

W I T H A R A N GE RO V ER R IDER , A L I T T L E
ONE ’S IM AGIN AT ION GOES F U R T H ER .
Featuring LED lights, low-noise tyres and a soft touch seat, it’s packed
with pint-size fun. Explore the range at shop.landrover.com
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"للسير في هذا المكان تحتاج لثقة كاملة في سيارتك،
لقد أعطتني سيارة رينــج روڤــر سبورت بالتأكيد ذلك،
ونشطة"
ِ
فهي سريعة وتستجيب بسهولة
بول دالنباك ،سائق سباق بيكيس بيك

01

02

في أالسكا حتى تحطمت إحدى السيارتين مع شاحنة مجنزرة على

أسطورة عالمية جديدة

يتعين سحب السيارة إلى فانكوفر قبل أن يتسنى إصالحها.
َّ
ً
ً
كبيرا ليصلوا إلى
تقدما
وبحلول منتصف شهر يناير  ،1972حققوا

حتى وصولهم إلى بوغوتا .وعند مغادرة العاصمة الكولومبية،

وراءهم .ولكن بقي مهندس الند روڤــر روجر كراثورن معهم

"بعثة رائعة".

الساعة مرة أخرى – في تناقض صارخ مع متوسط السرعة في

األسفلت المجمد .ولحسن الحظ ،لم يصب أحد بجروح ،ولكن كان

بنما سيتي .وبنوع من التصريح المستهين ،وصفها جيفين بأنها

صخب في األدغال

48

ً
واستنادا إلى االفتراضات
إن جوهر الحملة هو اإلعداد الدقيق.
َّ

المقدمة حول التضاريس في داريين جاب ) ،(Darien Gapكانت
ُ

كلتا السيارتين مزودة بإطارات مستنقعات خاصة .كما عمل بعض

ً
ً
مسبقا عن األدغال ،ولكن لبعض األسباب التي
كشفا
األشخاص
ال يمكن تفسيرها لم تُ نقل المعلومات إلى جيفين وفريقه ،وعند

ً
شخصا بما في ذلك مجموعة
أربعة وستون
ً
دخولهم األدغال صاروا
من المهندسين الملكيين والباحثين.

أدت األمطار الغزيرة إلى زيادة صعوبة الظروف ،كما أثبتت

خارج األدغال ،ترك فريق جيفين المهندسين الملكيين والباحثين

ً
كيلومترا في
كانت المركبات تسير على ما يرام ،بأكثر من 97

األدغال .في  9يونيو  1972وصلت سيارات رينــج روڤــر إلى

تييرا ديل فويغو (أرض النار) في الطرف الجنوبي من األرجنتين.
ً
والحقا ،مضت سيارات رينــج روڤــر
لقد ولدت أسطورة جديدة،

ُق ُد ً
ما في العديد من البعثات والمغامرات األخرى في جميع أنحاء

العالم بنجاح.

في عام  1979فازت رينــج روڤــر بفئتها في رالي باريس-داكار

المرهق ،قبل فوز آخر مباشرة في عام  .1981وبعد ذلك بعقدين،
ُ

دخلت الند روڤــر في بعثة طريق الحرير عام  ،2013وكان بمثابة

ً
مبيعا
العرض ألول رحلة لمسافات طويلة تقوم بها السيارة األكثر
رينــج روڤــر إيڤوك ) .(Evoqueاتبعت بعثة طريق الحرير أحد أقدم

إطارات المستنقعات عدم فعاليتها ،حيث واجه الطاقم مشكلة فيها.

الطرق التجارية في العالم ،من برلين إلى مومباي ،بما في ذلك

حل المشكلة فقط عن
جيوف ميلر .طار ميلر لمساعدة الفريق وقد َّ

نزهة في حديقة ولكن كانت بالنسبة للمشاركين مغامرة العمر.

للتأكد من إمكانية استمرار تقدم البعثة استُ دعي مهندس الند روڤــر
طريق تركيب إطارات عادية للسير في الطرقات غير المأهولة.

ً
أخيرا إلى القسم
 100يوم بعد دخول األدغال ،وصلت البعثة

الجنوبي منها وهم مجهدين ومنهكي القوى ،فقد شهد أعضاء

ً
ً
ً
يوما .لم تكن البعثة
كيلومترا في 50
أقل من 16,094
َّ
بلدا وال
11

ً
ً
عددا من التحديات
أخيرا ،في اآلونة األخيرة ،واجهت الند روڤــر

البالغة مع طرازات رينــج روڤــر سبورت ،من تسلق تلة بيكيس بيك
في عام  ،2013إلى منحدر التزلج على الجليد في عام 2016

بأم أعينهم ،مع إصابة البعض منهم بالمالريا
البعثة الجحيم ِّ
ً
كيلومترا
والحمى .في بعض األحيان ،تمكنوا بالكاد من اجتياز 1.61
َّ

الوقت نفسه ،بالعودة إلى أراضي إيستنور ) (Eastnorحيث اختُ بر

ي شيء ينكسر ،ولكن حتى في األيام
ألتقط صورة بوالرويد أل ِّ

مقود رينــج روڤــر األولى في بعثة  1971مرة أخرى .مع محرك V8

في اليوم .ومع ذلكَّ ،
ظلت الثقة مرتفعة ،وأشار جيفين" :كنت

التي وصلت درجة حرارة السيارة إلى  60درجة مئوية ( 140درجة
فهرنهايت) ،كنت أعرف أننا لن نفشل".

وتحدي الدراغون في عام ( 2017انظر الصفحة رقم  .)76في

ً
ً
جالسا وراء
عاما ،وجيفين طومسون
نموذج رينــج روڤــر قبل 50

ً
بعيدا أمامه لحسن الحظ ،كان تعليقه الوحيد" :ال يزال
يزمجر

شم رائحة األدغال الجهنمية".
بإمكاني ُّ

الصور :دوم رومني ،كريغ بوسي ،دي بي إيه بيكتشر آليانس

ً
منعطفا
 01بعد 156
وارتفاع  4,300متر أثبت
تسلق هضبة بيكيس بيك
ي مشكلة في
عدم وجود أ ِّ
سيارة رينــج روڤــر سبورت
التي سجلت في عام
ً
قياسي ًا
وقتا
2013
ّ
إلنتاج السيارات الرياضية
متعددة األغراض.
 02فازت سيارة رينــج روڤــر
في رالي باريس-داكار
عام .1981
 03اختُ برت قدرات االنحدار
إلى أقصى الحدود في
عام  2016عندما هبطت
سيارة رينــج روڤــر سبورت
على مسار التزلج في
جبال األلب مع تدرجات
 60في المئة.
 04دعمت الند روڤــر ألمانيا
الفرق في سيارت رينــج
روڤــر إيڤوك ) (Evoqueعام
 2013إلنجاح السفر في
بعثة طريق الحرير.

03
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االكتشافاتX X X
عصرX X X X L E
F T

الفترة
الزمنية

 – 1 9 8 9حتى اآلن

سيارة ديسكفري،
وديسكفري سبورت ،وفريالندر )(Freelander
تعددة
عصر سيارة ديسكفري :تم تطويرها في األصل باعتبارها سيارة رياضية ُم ِّ

تعددة األغراض ورينــج
األغراض لسد الفجوة بين سيارتي ديفيندر )ُ (Defenderم ِّ

وتوسعها
المتميزة ،وشهد نجاح سيارة ديسكفري تطورها إلى الجيل الخامس
ُّ
روڤــر ُ
في عائلة السيارات الخاصة بها.
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 01طراز من الصلصال يرجع تاريخه إلى عام  1986يتضمن خيارات دراسة التصميم لـ "مشروع جاي" الذي سيستمر ليصبح سيارة ديسكفري  02عززت المشاركة
في كامل تروفي من عام  1990قدرات سيارة ديسكفري  03عكست إعالنات سيارة ديسكفري السلسلة  (Series 2) 2القدرة الكبيرة لدى السيارة الرياضية
ً
وفرت سيارة ديسكفري سبورت التي تم إطالقها في عام  2014رسومات بيانية لسيارات إيروديناميكية صغيرة
وعيا َّ 04
تعددة األغراض في بيئات أكثر
الم ِّ
ُ
وأجهزة تحكم جديدة وعصرية  05يتواصل تطوير سيارة ديسكفري ،اآلن في جيلها الخامس ،بعرض سيارة ديسكفري إس ڤي إكس ) (SVXفي  – 2017وهي
أفضل سيارة من الند روڤــر من حيث التحمل حتى اآلن بقدرتها على الذهاب في أي مكان بما في ذلك زيادة الخلوص األرضي والهيكل والمرافيع المعلقة
ومزيد من مفاصل العجلة وإطارات كبيرة وقوية.

R I G HT X X X X X X

1990
|

تم إطالق سيارة ذات
خمسة أبواب

|

|

سيارة ذات محرك حقن مباشر

تم تصميم سيارة "عائمة"

 200TDiبثالثة أبواب تنضم

إلى كامل تروفي في سيبيريا

لسباق أسبوع كاوز

1997
|

تم إدخال تعليق ذاتي

االستواء مدعم بنابض هوائي
في سيارة ديسكفري 2

01

 01تال سيارة ديسكفري ( 1في األعلى) ،التي تم إطالقها
في معرض فرانكفورت للسيارات في عام  1989خليفتها
سيارة ديسكفري ( 2في األسفل) في خريف عام 1998
 02ستصبح سيارة ديسكفري سيارة سحب مشهورة بعد
عرض قدرتها على سحب قطار  03يقود السيد رانولف
فيينس سيارة ديسكفري خالل رحلته االستكشافية في
عام  1991لتحديد موقع مدينة أوبار ) (Ubarالمفقودة.

02

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

03
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عصر االكتشافات

1986

|

|

ُصنعت أول طرازات من

الصلصال لـ "مشروع جاي"

1989

يساعد تصميم كونران في
التصميم الداخلي المميز

|

|

 12سبتمبر :تم إطالق سيارة

ديسكفري ذات األبواب الثالثة
في فرانكفورت

تسحب سيارة من طراز

الشرطة ذات محرك الحقن
المباشر  200TDiقطاراً يبلغ
وزنه  178طناً

ً
قدما
بحلول منتصف الثمانينيات من القرن العشرين كانت سيارة رينــج روڤــر تمضي

نحو السوق الفاخرة بهيكلها الجديد ذي األربعة أبواب والنقل األوتوماتيكي والطرازات الفخمة

باستمرار مثل سيارة فوغ ) .(Vogueبدأت تتوفر مساحة في تشكيلة الند روڤــر لطراز جديد يمكن

تعددة األغراض ورينــج روڤــر المتميزة.
أن يسد الفجوة ما بين سيارتي ديفيندر )ُ (Defenderم ِّ

كال من السيارتين السابقتين
ستضطر السيارة الجديدة إلى توفير كل القدرات التي ّ
وفرتها ً

بتعدد األغراض وأساليب القيادة الرائعة على الطرق
على الطرق الوعرة ولكنها ستهتم أكثر
ُّ

والتصميم الداخلي المرن الذي يتسع لسبعة مقاعد .سيساعد ذلك على تطور الند روڤــر

وبشكل حاسم سيحول توازن منتجاتها من السيارات التي يحتاج إليها العمالء إلى السيارات
التي رغب فيها العمالء.

سري ،في عام  1986مع نحت
بدأ العمل في "مشروع جاي" ،كما ُس ّمي في البداية باسم ّ

ً
بعضا من هياكل سيارة
أول طرازات من الصلصال في هذا العام .استخدمت السيارة الجديدة

ً
سنتيمترا
رينــج روڤــر وقاعدة دواليبها التي تبلغ 254

"تم تطوير سيارة الند روڤــر
ديسكفري في وقت
قصير إلى حد ما لتحطيم
سجالت الصناعة القياسية.
ً
ً
فوريا
نجاحا
حققت السيارة
وهائال وتلقت إشادة كبيرة
ً
من الصحافيين الخبراء
في جميع أنحاء العالم
ويزعمون استحواذ الند
روڤــر على النصيب األكبر
من السوق الذي لم
سابقا"
ً
تمثله الشركة
الكاتب ،جيمس تايلور

"سيارة الند روڤــر ديسكفري"

وذلك لتقليل التكلفة ووقت التطوير وإحداث التعديل
ً
مختلفا.
المطلوب .إال أن مشروع جاي سيصبح

سيساعد التصميم الذكي على تمييزها عن سيارة

رينــج روڤــر ذات الحجم المشابه والمعالجة المرئية

التي وصلت إلى مكان تصميم الند روڤــر فكانت

تصميم داخلي متميز

من البداية ،عقدت الند روڤــر العزم

ناجحة ً
جدا لدرجة أن عناصر منها ،مثل الجزء الخلفي غير

على منح سيارة ديسكفري هوية قوية

موجودة هناك بأحدث طراز من الجيل الخامس.

روڤــر التي شاركت معها دعائمها.

المتناظر الذي يسهل التعرف عليه في الحال ،ما زالت

طلب قوي

تم عرض سيارة ديسكفري ألول مرة ،كما ُس ّمي

ً
رسميا في وقت الحق ،للعالم في
مشروع جاي

معرض فرانكفورت للسيارات في  12سبتمبر
َ .1989ث َب َت اعتبار ذلك كسيارة من سيارات الند روڤــر
الحقيقية على الفور في إطالق اإلعالم للسيارة في
أسكتلندا عندما سحبت سيارة بتصميم سيارة شرطة

خاصة بها ومختلفة ً
جدا عن سيارة رينــج

لذلك تم استدعاء مجموعة كونران،

التي يقودها خبير التصميم البريطاني

وطلب منه إنتاج
السيد تيرنسي كونرانُ ،

مقصورة ليس لها مثيل من قبل.

اجتمعوا في وقت قصير وطرحوا

ً
ً
أفكارا حديثة مثل الحقيبة
تصميما يدمج

بدال من صندوق التخزين
القابلة لإلزالة
ً

المركزي على الرغم من عدم إنتاج حامل

ً
قطارا يبلغ
بمحرك ديزل  200TDiذي أربع أسطوانات

النظارات الشمسية الذي اقترحوه

التالي ألول مرة في سيبيريا وأصبحت السيارة األكثر

اللوني النافذ سونار بلو )(Sonar Blue

وزنه ً 178
طنا .ظهرت سيارة ديسكفري في العام

ً
ارتباطا بهذا الطالء المشهور "الرمل الذهبي" .مرة

أخرى ،قللت الند روڤــر من تقدير الطلب على السيارة الجديدة وأعلنت في عام  1993أنه سيتم

إضافة تعديل ثالث في سوليهل ليواكب الطلب على سيارة ديسكفري .ظهرت السيارة في العام
التالي ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية بمحرك بنزين  .V8وبحلول عام  1998وصلت

تقنية ديسكو

ً
قليال لألذواق
ساطعا
للمقصورة
ً

ً
رائعا في فترة من
العصرية لكنه كان

ً
جيدا بما يكفي ليفوز
الفترات وكان
بجائزة التصميم البريطانية.

تم إطالق سيارة ديسكفري بثالثة

أبواب (سيأتي طراز األبواب الخمسة

بعد عام) لتمييزها بشكل إضافي عن

عادت الند روڤــر إلى معرض فرانكفورت للسيارات بعد تسعة أعوام من إطالق سيارة ديسكفري

تمي ًزا .تميزت هذه السيارة
سابقتها األكثر ّ

األصلية (لم يحتاج التصميم إلى كثير من التغيير) ،استخدمت سيارة ديسكفري السلسلة 2

وعجالت أساسية من الفوالذ المكبوس،

األصلية لعرض سيارة الجيل الثاني .على الرغم من أوجه الشبه المرئية بينها وبين السيارة
) (Series 2لوحة خارجية واحدة مع سابقيها وأدخلت سلسلة من أدوات مساعدة السائق

اإللكترونية الجديدة في عملياتها الديناميكية ،من أبرزها نظام تحسين االنعطاف السريع )(ACE
الذي منح هذه السيارة الطويلة التي تسير على الطرق الوعرة سرعة تشبه سرعة السيارة.
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برسومات "جرافيكس" جانبية مذهلة

ً
مناسبا بال شك لسيارة
والذي لم يكن

رينــج روڤــر .حلت العجالت السبائكية هذه
بعد ذلك محل العجالت الفوالذية.

الصور :بوبرتوتو/جيتي إيماجز )(1

 348,621سيارة ديسكفري مذهلة إلى المنازل في كل أنحاء العالم.

لمركز عجلة القيادة .قد يكون النسق

عصر االكتشافات

2003

|

|

2004

2006

|

|

تحد للجيل
يستخدم أول ٍ

ٌعرض طراز خاص من الجيل

تم إطالق سيارة ديسكفري 3

تم إطالق فريالندر 2

سيارة ديسكفري

Tangiers Orange

مختلف الطرق

المعرض البريطاني للسيارات

الرابع باللون البرتقالي

الرابع محركات  V8في

مع قدرتها على السير على

) (Freelander 2في

كما تم تحسين قدرتها بصورة إضافية على السير في الطرق الوعرة بتقنية مثل التحكم عند

نزول المنحدرات .تم إثبات هذا عن طريق السيارات التي تعمل بمحرك  V8وقادها المتسابقون
ود ِّعم ذلك بإعالنات ديسكفري
في أول ٍ
أعدته الند روڤــر في عام ُ 2003
تحد من الجيل الرابع ّ

المجهزة باعتبارها ورش عمل متنقلة.

حازت سيارة السلسلة  (Series 2) 2على إشادة صحافة السيارات والوفاء المستمر من

جموع الجماهير الرافضين للتغيير الذي حازته أول سيارة ديسكفري .بدأت تظهر صور سرية من

ً
سريا اسم  ،L319في عام  2003عندما أكملت
سيارة ديسكفري الجيل الثالث ،والتي أطلق عليها
ً
طرازا برنامج اختبار شاق في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك
الطرازات األولية التي تبلغ 75

تحسين أدائها على الطريق في مضمار نوردشليف األكثر صعوبة في ألمانيا .تسببت أخبار قدوم

ً
اعتقادا بأن الند روڤــر لن تتمكن
السيارة الجديدة في ارتفاع مبيعات السيارة الصادرة ،قد يكون
من التعديل عليها وكان يجب صناعة  7,000سيارة أخرى.

األجيال المتطورة

تصنيع السيارة بأفضل ما يمكن .حازت سيارة ديسكفري  ،3التي ُعرضت في نيويورك في

عام  ،2004على اإلشادة على الفور بسبب تصميمها الخارجي المذهل والحديث الذي قام به

ً
عاما لكنه أبقى على
جيف أوبيكس ،والذي أعطى شكل ديسكفري أول تعديل دقيق خالل 15

الخصائص األساسية مثل السطح المتدرج وهذا الجزء الخلفي الموسوم بعالمة .عكس التصميم

ً
ً
تماما في كل أجزاء
جديدا
الجديد والحديث لسيارة الجيل الثالث الهندسة والتقنية ،والذي كان
السيارة .فلم يتم نقل أي جزء بطريقة منفردة.

"لم تشهد سيارة ديسكفري
ً
ً
ملحوظا وقفزت
تحسنا
3
سيارة ديسكفري قفزة
هائلة بمقدار كبير .تطورت
السيارة بنسب كبيرة
ً
جدا وألقت بظالل أكبر

الصور :متحف تراث السيارات البريطانية ) ،(1جيتي إيماجز )(1

على مجموعة واسعة من
القدرات .اتجهت السيارة
على الفور نحو قمة فئة
السيارات الكبيرة التي تسير
على الطرق الوعرة وتلي
في الكفاءة السيارة التي
ال تُ عيقها األرض الوعرة
ومع ذلك فهي مريحة
وتجلب االسترخاء"
مجلة أوتوكار )(AUTOCAR

ال تُ ضعف قدرات الند روڤــر.

ً
ً
جديدا
مفهوما
كان ُيمثل هيكل إطار الجسم المدمج

ً
تماما وبإضافته إلى تعليق الترقوه المزدوج المستقل

ً
ً
أيضا من القيادة
نطاقا أوسع
والشامل والجديد ،أتاح

حماسة كبيرة

استعدت سيارة الند روڤــر فريالندر )،(Freelander

ً
ً
مباشرا من عائلة
جزءا
على الرغم من أنها ال تشكل
سيارات ديسكفري ،بشكل رائع لسوق السيارات

ً
ً
مكتسحا على الطرق الوعرة.
وتقدما
على الطرق العادية

الرياضية المتعددة األغراض والمدمجة والمتميزة،

بمساحة أكبر في مقاعد الصف الثالث ومفهوم "مقاعد

ديسكفري سبورت الجديدة.

ً
عرضا أوضح للمناظر الطبيعية
الخلفية ووفرت لهم

في عام  1993وتم إطالقها في عام 1997

طوال وجود مقصورة رحبة
أتاحت قاعدة الدواليب األكثر
ً

اإلستاد" الجديدة التي رفعت الركاب في الصفوف
الخالبة التي تتميز بها سيارة ديسكفري الجديدة.

كانت سيارة ديسكفري الجيل الرابع ،مثل سيارة الجيل

ً
ً
دقيقا آخر
تكرارا
الثاني ،التي تم إطالقها في عام 2010
ً
نسبيا للسيارة السابقة ،إال إنه يمكن التعرف بسهولة

على بعض السيارات بأقواس العجل باأللوان المائية

المعتمة ،على العكس من البالستيك األسود المتعدد

وهي نوع من السيارات التي تتميز بها اآلن سيارة
بدأ العمل على سيارة فريالندر )(Freelander

بسلسلة من الطرازات الهندسية األولى لالند

روڤــر والتي ستتبنَّ اها بعد ذلك طرازاتها األخرى.

أصبحت هذه السيارة أول سيارة الند روڤــر

تحتوي على هيكل أحادي وتعليق مستقل ومحرك

ً
أيضا بنظام تحكم فائق عند
مستعرض وكانت تتميز

نزول المنحدرات المشهور في الند روڤــر.

األغراض في سيارة ديسكفري  .3تمثلت األخبار المهمة

أحب العمالء هذه السيارة وسرعان ما صارت

خفض االنبعاثات بنسبة مذهلة تبلغ عشرة بالمائة
والذي ّ

الوقت ،السيارة الرياضية المتعددة األغراض واألكثر

هنا في محرك ديزل تيربو المزدوج الجديد ،LR-TDV6

لكنه زاد من عزم الدوران بصورة كبيرة ً
جدا لتحقيق التقدم
المستمر وغير المتوقف على الطرق الوعرة بنسبة كبيرة

تصل إلى  36بالمائة .كانت هناك شهادة لمهندسي الند

روڤــر وتقنيتها ودليل مسبق بأن حملة تقليل االنبعاثات

أثبتت سيارة ديسكفري  4شهرتها مثل سيارات األجيال الثالثة التي تسبقها وتم قيادة

السيارة الند روڤــر ديسكفري رقم مليون من خط اإلنتاج في سوليهل في  29فبراير عام .2012

ً
عاما فقط :أي قبل
وصلت "لوحة اسم" الند روڤــر الثالثة إلى هذه المرحلة المهمة بعد 23
سيارة ديفيندر ) (Defenderاألصلية بخمس سنوات.

لالحتفال بلحظة السيارة رقم مليون ،بدأت "رحلة ديسكفري"؛ قاد مبعوث من سيارات

ً
غالبا طوال الطريق إلى
ديسكفري من المصنع في المملكة المتحدة عبر أرض برية وسيئة

ً
مبيعا في الند روڤــر في ذلك
السيارة األسرع

ً
رواجا في أوروبا على مدى خمسة أعوام والسيارة
ً
رواجا في
الرياضية المتعددة األغراض واألكثر

المملكة المتحدة منذ إطالقها حتى عام .2005

ُعرضت السيارة فريالندر  (Freelander 2) 2في

عام  2006والتي حافظت على تصميم السيارة

األصلية الميكانيكي واالبتكاري ولكن كانت أكبر

قليال ونقلت إلى السوق الفاخرة .على الرغم من
ً

تصميمها الشبيه إلى حد كبير بالسيارة واألبعاد
المدمجة مع جاذبية عائلتها ،فإنها ما زالت الند

روڤــر المتمتعة بالقدرات كما أثبتت المشاركة في
كامل تروفي وتحدي الجيل الرابع.
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1997

1998

2001

|

|

|

أول ظهور للتحكم الفائق عند

إطالق سيارة ديسكفري

فريالندر ) (Freelanderالجديدة

باريس للسيارات

نزول المنحدرات في سيارة

الجيل الثاني في معرض

|

سيارة فريالندر )(Freelander

أكتوبر :الند روڤــر رقم  3ماليين

المتحدة األمريكية واليابان

)(Freelander V6

متاحة للبيع في الواليات

هي فريالندر ڤي 6

والشرق األوسط

01

 01في المنزل في أي مكان :أول سيارة ديسكفري
بعناصرها الصحيحة  02قدرة على السير على الطرق الوعرة
مع االختالف! ظهرت سيارة ديسكفري "العائمة" في سباق
أسبوع كاوز في عام  03 1990شكلت سيارات ديسكفري
ً
جزءا من تحديات الجيل الرابع لدى الند روڤــر في عامي
 2003و ،2006وهو إنجاز تم االحتفال به مع موديالت طراز
خاص باللون البرتقالي .Tangiers Orange

54
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|

سبتمبرُ :أعلِ ن عن موديل

سيارة ديسكفري سبورت

2016

2015

|

|

تحصل سيارة ديسكفري

سبورت على محركات إنجينيام
) (Ingeniumجديدة

سبتمبرُ :عرضت سيارة

ديسكفري الجيل الخامس
الجديدة كلياً

|
تسحب سيارة ديسكفري سبورت
قطاراً إلعادة صنع سيارة تم
إطالقها في عام 1989

01

 01المغامر وسفير الند روڤــر بير جريلز هو مشجع كبير لسيارة
ديسكفري  02حققت السيارة ديسكفري سبورت الديناميكية شهرة
واسعة في المجموعة  03في أعلى الخصائص القياسية الشاملة،
تتوفر خيارات وملحقات متنوعة للسماح للعمالء بتفصيل سيارة
ً
تماما حتى تناسب أنماط حياتهم الفعالة.
ديسكفري لديهم

02
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03
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عصر االكتشافات

2009
|

تعد سيارة فريالندر
 2تي دي فور إي

)(Freelander 2 TD4e

2010

2012

2014

|

|

|

تظهر سيارة ديسكفري 4
ألول مرة

فبراير :سفر سيارة ديسكفري
رقم مليون إلى بكين

أبريلُ :عرضت سيارة

ديسكفري فيجن كونسبت
)(Vision concept

أول سيارة رياضية متعددة
األغراض تتضمن إيقافاً /
تشغيال ذكياً
ً

ً
نسبيا لملكية السيارات الجماعية ولكنها تبنَّ ت سيارات الند
بكين في الصين ،عاصمة دولة جديدة

روڤــر بحماسة شديدة .جمعت الرحلة ما يقرب من مليون جنيه إسترليني للصليب األحمر.

التميز بإطاللة جديدة

ظهرت بعد عامين سيارة كونسبت ) (Conceptوالتي أوحت بأن مرحلة السيارة المليون التالية قد

المصنَّ عة على
تصل في وقت أقرب .أصبحت سيارة ديسكفري فيجن كونسبت )ُ ،(Vision Concept

يد رئيس التصميمات في شركة الند روڤــر السيد جيري ماكغوفيرن مهمة لديسكفري مثلما أصبحت
سيارة رينــج ستورمر كونسبت ) (Stormer Conceptمهمة لرينــج روڤــر في  .2004على غرار تلك

السيارة ،أشارت بصورة غير مباشرة إلى كل من لغة التصميم الجديدة لسيارة ديسكفري وحقيقة أنها
ستصبح من عائلة السيارات المتميزة.

ُع َ
رضت سيارة كونسبت ) (Conceptألول مرة في معرض نيويورك للسيارات عام  2014ولم

رضت سيارة ديسكفري سبورت
يضطر العالم إلى االنتظار مدة طويلة كى تصبح السيارة حقيقةُ .ع َ
ً
حجما من السيارة األصلية باعتبارها سيارة رياضية متعددة
الجديدة في سبتمبر .تُ عد السيارة أصغر

األغراض ومدمجة ومتميزة إال إنها تظل حقيقية لتركيبة سيارة ديسكفري.

إنها متعددة األغراض وما زالت توفر سبعة مقاعد على الرغم من أبعادها المدمجة بشكل أكبر.

كما تتمتع بقدرة استثنائية على السير على الطرق الوعرة باستخدام تقنية الند روڤــر مثل التحكم

المحسنّ ة والتي
بتقدم السيارة على جميع األراضي لتعزيز القدرات الطبيعية الممنوحة بزواياها ُ
تشمل زوايا االقتراب واالبتعاد وعبور عوائق .تتضمن

"لن تجذب سيارة ديسكفري
صممة
الم َّ
سبورتُ ،
والمهنّ دسة لتصبح السيارة
ُ
الرياضية المتعددة األغراض
واالستخدامات والمدمجة
والمتميزة والتي تتمتع
بقدرات كبيرة في العالم،
عمالء الند روڤــر القائمين
ً
أيضا مجموعة
فحسب ،بل
ً
تماما من األشخاص
جديدة

سيارة ديسكفري سبورت بعض الخصائص التي لم يصل

إليها المهندسين األصليين في مشروع جاي مثل محرك
ديزل طراز إنجينيام ) (Ingeniumالذي يسير ما يزيد على

ً
كيلومترا لكل لتر أو القدرة على الوصول إلى مكتبة
25.5

تضم عشرات الماليين من األغاني في سبوتيفاي عبر
مجموعة تطبيقات .InControl Apps

أقرت سيارة ديسكفري سبورت بسابقتها في

عام  2016عن طريق سحب قطار يبلغ وزنه  100طن

ً
كليا من الجيل الخامس في عام ،2016

قال السيد جيري ماكغوفيرن رئيس قسم

التصميم في شركة الند روڤــر" :إن

سيارة ديسكفري الجديدة تعيد تصميم
السيارة الرياضية المتعددة األغراض

الكبيرة .ابتكرت فرق التصميم والهندسة

فوق جسر سكة حديدية رائع في سويسرا ،ما يوحي

حدث إطالقها في عام ُ .1989عرض الجيل الخامس من

للغاية ومتعددة االستخدامات بشكل كبير

فرانكفورت للسيارات كما عرضت السيارة األصلية .بقى

التصميم صلة عاطفية بين العمالء

الزجاج األمامي األسرع والمصابيح الخلفية األفقية

الواضح أن سياراتنا يسهل التعرف عليها

بالتحدي الذي خاضته سيارة ديسكفري األصلية في

سيارة ديسكفري بعد ذلك في عام  2016في معرض

لكن زاوية
السطح المتدرج والجزء الخلفي غير المتناظر ّ

رئيس قسم التصميم في شركة الند روڤــر

تضفي إطاللة أكثر ديناميكية.

في الواقع ،حققت سيارة ديسكفري الجيل الخامس

قفزة هندسية كبيرة ً
جدا عن أي وقت سابق بهيكل أحادي ألومنيوم بنسبة  85بالمائة والذي يخفض

ً
بدءا من القيادة على الطرق
 480كجم من كتلته .يتضمن كل جانب من جوانب األداء للسيارة فوائد

الوعرة إلى استهالك الوقود واالنبعاثات .وبالطبع توجد أول تقنية في العالم في السيارة .وفرت
ً
أيضا أول سيارة ديسكفري سبعة مقاعد لكن فكرة تهيئتها عن ُبعد عبر هاتفك المحمول باستخدام

نظام طي المقعد الذكي كانت ستصيب بعض األشخاص بالدهشة في عام .1989

كانت الفكرة وراء مشروع جاي  -لسيارة متعددة األغراض قادرة على السير على الطرق

ً
أيضا تسبق أوانها بصورة واضحة وأصبحت أكثر صلة
الوعرة  -جيدة في ذلك الوقت .لكنها كانت

بمرور السنوات وأدرك العالم أهمية فكرة تصنيع سيارات رياضية متعددة األغراض ومسؤولة
ومتصورة بصورة رائعة.

ً
رواجا في
ما الدليل؟ أصبحت سيارة ديسكفري سبورت الجديدة في عام  2017السيارة األكثر

ً
طويال.
وقتا
الند روڤــر .لن يستغرق الوصول إلى المليون الثاني هذا
ً
56

بعد عرض أحدث سيارة ديسكفري الجديدة

لدينا  Discovery DNAلصنع سيارة

الذين لم يفكروا في
مطلقا من قبل"
ً
الند روڤــر
جيري ماكغوفيرن

سيارة ديسكفري الجديدة ً
كليا

رياضية متعددة األغراض ومرغوب فيها

ومتميزة وتتمتع بقدرة هائلة .ينشئ

وسياراتناُ .يقصد باستراتيجية تصميمنا
في الحال وتنقل قيم الند روڤــر التي

يحبها عمالئنا .يتحد حجم سيارة ديسكفري
الجديدة الكامل ونسبها وتفاصيلها

المعدلة بصورة جميلة
الدقيقة واألسطح
َّ

مع الترابط الهندسي لصنع سيارة رياضية
متعددة األغراض وفاخرة".

أضاف مدير إدارة جاكوار الند روڤــر

بالمملكة المتحدة ،السيد جيرمي هيكس
قائال" :تتضمن السيارة الجديدة كل
ً

ً
رائعا عن سيارة ديسكفري من حيث
شيء

وتعدد االستخدامات والذهاب
التصميم
ُّ

إلى أي مكان وفعل أي شيء يمكن

االعتماد عليه وتحسينه بكل الطرق".
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أجيال من الند روڤــر ديسكفري هي مرادفة لم ثر مثيرة من كأ
التقت وان اليف ) (Onelifeبالمدير العام السابق للكأ

الهجن وتحدي الند روڤــر .G4

ً
جنبا إلى جنب مع بعض أع اء فريق

إدارة  G4لمناقشة كيف أصبحت المغامرة أسهل وأسباب أهميتها حتى اليوم.
النص :بول إنتويستل

الصورة :أليكس هاوي
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ذاتي ًا وتكسب المال ،وقد كشف
كما يجب أن تكون مكتفية ّ
المدير السابق للفعالية نيكي ديفيز :كان على  G4تغطية

تكاليفها مع التأكيد أي ًا على اتسا قدرة مجموعة المنتجات

المصاحبة للمغامرة واالستكشاف واالكتشاف .ويسعدني أن
أقول إنها قد تجاوزت أهدافها .

أما التحدي الثاني فقد بدأ في عام  2006عبر تايالند

والو

والبرازيل وبوليفيا .فاز متسابق المغامرة في جنوب

قائال :كان تحدي الند روڤــر  G4أف ل
أفريقيا مارتن دراير
ً

تجربة في حياتي .ولم يقاربه شيء من حيث ال خامة.

كانت التجربة غير عادية  .وأضافت المنافسة األسترالية ألينا

ً
بكل هذه األشياء.
حدثا آخر تقومون فيه ِّ
ماكماستر :ال أعرف

هنا يمكنك الحصول على الكثير من األشياء الممتعة المختلفة
للقيام بها .كانت المنافسة مثالية .

ال

ا ال

مغامرة خيرية

تم

اليوم ،رو الند روڤــر المغامرة ال تزال حية وفي أف ل حاالتها،
كما هو ُم َّبين في العروض العالمية لخبرة الند روڤــر .ولكن هل

حان الوقت لعودة فعالية للمغامرة بمعنى الكلمة
إيان وسيمون ونيكي بذلك.

أستطيع أن أر مستقبل لفعالية مثل كأ

على أسا

النا

يعتقد

الهجن ،ولكن

 ،وهدف مفهوم ،وبمساعدة استخدام مركبة

 .4x4المستقبل يكمن مع النا

قول إيان.

وبدعم من السيارة  ،بحسب

كما تؤيد ذلك نيكي ،التي تنسق اليوم أنشطة العالمة

التجارية في جاكوار الند روڤــر بالمملكة المتحدة .وهي تقول
أهم اآلن مما كانت عليه من قبل .
إن المغامرة
ُّ
وي يف سيمون ،الذي يدير اآلن وكالة فعاليات ناجحة:

ال يمكن تعريف المغامرة بمد وجود صعوبات قصو  .فهي

تبدأ الم امرة

م حلم أو إلها

أو تحول لمصير ما

الم امرة موجودة
هنا  ،إنها في
انتظار

وهي

تبقى إلى ا بد
سيمون داي ،مدير،
تحدي الند روڤــر G4

معين،
تحول لمصير ما .يحدث شيء
َّ
تبدأ مع حلم أو إلهام أو ُّ
ويتحقق شيء وتنشأ قصة .العمل النهائي هو في قول أو
تشار

أو الحفا

على سرية تلك اللحظات التي تؤثر فيك

حدد شخصيتك وعالقتك بزمالئك .المغامرة هي
وتُ ِّ

غير
وتُ ِّ
في ذلك ،إنها في انتظار

وهي تبقى إلى األبد.

أن
إنها تقف اليوم بجانب المركبات المعهودة كما لو َّ
المسابقات لم تنته ولمحة من الحنين تلو في األفق .تبدو

المجموعة كما لو أنها ستكون جاهزة للقفز مرة أخر وراء

عجلة القيادة والبدء من جديد .وما تزال المغامرة ،على ما
حية.
يبدوَّ ،

اكتش الم يد
عن هذه البعثات االستثنائية والمغامرين من وراءها .ابحث عن القصص
األسطورية المجتمعة – الند روڤــر الذكر السبعين على موقع يوتيوب
أو ُيرجى زيارة الراب التاليhttp://bit.ly/LandRover70 :

ُيحتفل في الوق

الراهن بالذكرى

السنوية العشرين لتأسيسها ،كان التحدي

وعيا أنش
رقم  50عبارة عن حدثا ت
ّ

عا  1998من قبل مو في الند روڤ ر
لالحتفال بالذكرى السنوية الخمسين

للعالمة التجارية وكان الهدف ال مو

هو السفر إلى  50بلدا في ضون
 50يوما وجم  50,000جنيه

إسترليني لصال منظمة اليونيسي

ُجم بين اثنين من ا عضاء البار ين

مصمم سيارة الند روڤ ر السابق

بيتر كراولي والمهندس ستيوارت

م اثنين من سيارات التحدي

مارتين

ا ربعة في إيستنور كج ء من حشد

وان الي

ات

) (Onelifeالحصري

الضفا ر الذهبية  ،وهي سيارة ديفيندر
ُ (Defender 110) 110سمي

بسب

بذلك

ال الء الذهبي لهذ الذكرى

و الدبدوب  ،إحدى ال الث سيارات

ا ولى فريالندر ) (Freelanderالمشاركة
ستيوارت مارتين

ويو
ُ

لقد ت و

 31ميال للمشاركة ،وبعد أشهر من

التحضير وبعد ساعات من العمل حققنا
لك وفي نهاية الم اف ،جمعنا أك ر

من

ع

الهدف ا صلي لليونيسي

وتمكنا من يارة  56بلدا لقد كان

ريقة إنسانية مك فة لالحتفال بعيد

ميالد الند روڤ ر الخمسين ،وكان
م امرة حقيقية أيضا
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و

ال م

ال حو

مصدر إلهام البعثات األولى ،مثل

سيكون بالجنرال العسكري المسؤول عن المنطقة المعنية .بعض

تلك التي شاركت فيها ألول مرة سلسلة سيارات الند روڤــر

هؤالء الرجال كانوا مخيفين

األولى وديفيندر ) .(Defenderولكن على مد عقود من الزمن،

ال

كانت رو المغامرة والشجاعة والقدرة على الصمود – واضحة

أجياال
أن شي ًا ما يمكن القيام به – وهذا ما دفع
ً
ببساطة إلثبات َّ

في عام  ،1990وصل كأ

الهجن سيبيريا ،وهو الحدث األول من

ً
ممكنا في ظل إدارة تشابمان ،وليس أقل بف ل
نوعه الذي كان

جديدة من المستكشفين لتجاوز أنفسهم وتحقيق نجا رائع.

الوقوف حول النار على األراضي الثلجية لقلعة إيستنور قرب

اتصاالته العسكرية .ولكن هذا لم يكن هو الشيء الوحيد الذي كان
ً
جديدا .في هذا العام الذي شهد غالسنوست وبيريسترويكا أي ًا

ليدبوري هو فرصة مثالية للتحدث إلى مجموعة مختارة تعرف
أكثر من معظم النا

ا

الم

حول هذه الرو المغامرة :إيان تشابمان،

حدث إدخال سيارة جديدة :الند روڤــر ديسكفري.

سيمون داي ونيكي ديفيز ،الذين كانوا بمثابة العقول المنظمة

تصبح سيارة قوية على الطرق الوعرة .أعطى كأ

المشار

والع و المنتدب لكأ

الهجن لمدة عشر سنوات،

استخدمت ديسكفري أساسات رينــج روڤــر وتمكنت من أن

للسباق الذي تاله ،وهو  ،G4وفيل جونز ،كبير مدربي الخبرة لد

مستو عالمي ممكن إلثبات أوراق اعتماده.

لم شملهم مع عملهم،
الند روڤــر .لقد جاؤوا هنا إلى إيستنور ل ّ

سيثبت السباق نفسه على الفور .ولد وصوله إلى

وأي ًا مع السيارات التي قدموا للتعرف عليها ولمحبتها كشركاء
مر السنين.
موثوقين على ِّ
إيان تشابمان هو شخص صعب المرا

المزا  ،ضاب

جي

سابق وغوا

بلدة إيركوتسك السيبيرية النائية بعد رحلة امتدت أكثر من

ً
كيلومترا عبر األراضى الثلجية من التندرا الروسية التى ال
1,610

 ،اسكتلندي ال يعرف

ترحم ،جلس تشابمان وفريقه للتشاور قبل العودة إلى منازلهم.

متحمس ،ومعترف به على

وذكر مهندسو الند روڤــر أنه لم يلزم سو  2في الم ة من قطع
مس ً
أبدا،
أما نسبة  98في الم ة المتبقية فلم تُ َّ
غيار المركباتَّ .

نطاق واسع باعتباره أحد أكثر قادة البعثات خبرة على هذا الكوكب.
ً
كثيرا من النا
ألن
وهو فخور بجدارة َّ
الهجن بوصفه أصعب مغامرة للسيارات.

َّ
قبال
تسلموه
وهي ما تزال في ُغالفها البالستيكي الذي
ً

ينظر حتى اليوم إلى كأ

من المصنع

ً
ً
كيلومترا من المغامرة  ،ولكن
نموذجا من 1,610
ورثت
ُ
لقد

ابتداء من عام  1990أدت سيارات ديسكفري الدور
وهكذا،
ً

ً
كيلومترا  ،كما
قبل فترة طويلة كنا نقوم برحالت من 2,575

المركزي في جميع دورات كأ

يقول ،يميل خارج نافذة السيارة المميزة ساندغلو ديسكفري 1

الهجن ،باستثناء آخر فعالية حدثت

في عام  1998التي استخدمت سيارة فريالندر ).(Freelander

) ،(Sandglow Discovery 1التي بقيت في حالتها األصلية

مع شارات كأ

الهجن أعظم

ا

الهجن باللونين األصفر واألسود – وهي

ل

م

ا

ا ل متا

ً
مرادفا للمنافسة نفسها.
السيارة التي أصبحت بالنسبة للكثيرين

بعد مرور عقد من الزمان على كأ

وكانت الصحافة سعيدة أثناء وجودها .لقد أصبحت المغامرة

ً
مشاركا من
تحدي  G4في عام  .2003وعقد أول حدث مع 16

كانت السيارات تصل إلى مستواها ،وأحبها المنافسين

ومع ذلك ،سرعان ما م ت الند روڤــر الفرا بإدخال الند روڤــر

مختلف الدول عبر مواقع في الواليات المتحدة وجنوب أفريقيا

هي القاعدة .

ُأطلقت في عام  1980مع ثالثة فرق ألمانية أثناء القيادة على

ً
يوما .كان الفائز هو ،الطيار المقاتل
وأستراليا ألكثر من 28

الطريق السريع ترانس أمازونيكا ) ،(Transamazonicaوستعرف
كأ

ً
قريبا باسم أولمبياد  . 4x4وباعتبارها مسابقة،
الهجن

فإنها كانت تكاف

العمل الجماعي والقدرة على الصمود ،وأخذت

المشاركين فيها عبر بعض أكثر ت اريس العالم صعوبة .وكان

التحدي فيها هو دافع للقدرة البشرية والسياحية على حد سواء.

ً
وقعت
روحا مشتركة ولذلك َّ
ال عجب أن رأت فيها الند روڤــر
لتصبح الراعي في عام .1981

ً
كل بلد
مشرفا عليها ألكثر من عقد من الزمان .وفي ِّ
وسيبقى
ً
تقريبا لتنظيم الفعاليات استخدم عالقاته العسكرية إلنجا
زاره

ً
غالبا ما كانت االتصاالت
مهمته إلى أقصى حد ممكن .وأضاف

تحدث من خالل القنوات الدبلوماسية ،في الكثير من الحاالت

على مستو رئيس الوزراء  .إذا لم ننجح فإن االتصال القادم
60

البلجيكي رودي ثويلن الذي عمل المفاوضة الشهيرة لمبادلة
في ا على استعرا
كأس الهجن سب اكتسابها
سمعة باعتبارها الفعالية
ا كبر لم امرات السيارات
أعلى اليمين مديرة
الفعاليات في  G4نيكي
دافي  ،مدير مسابقات
 G4واللوجستية سيمون
داي وكبير مدربي الخبرة
في الند روڤ ر فيل جون
شاركوا جميعا بنحو كبير
في فعاليات تحدي الند
روڤ ر  G4في عامي
 2003و.2006

جائزته من رينــج روڤــر للسيارة الجديدة بسيارتين ديفيندر
) (Defenderحديثتين.

ً
تحديا للقيادة على
لقد أدير تحدي الند روڤــر  G4بعناية ليشمل

الطرق الوعرة ،وأي ًا لتقليل األثر البي ي .كان هنا

تركيز على

الرياضة في الهواء الطلق بما يعادل القيادة على الطرق الوعرة.
يقف أمام إحد السيارات األصلية بلون برتقال طنجة

ديسكفري  G4في ثلوج إيستنور ،يشر لنا مدير المسابقات

واللوجستية السابقة سيمون داي :كان على فعالية مغامرة

تعددة الرعاية.
الم ِّ
لعالمة تجارية واحدة لتبرز أمام المسابقات ُ
بد من
كان يجب أن يكون لها جاذبية ومظهر فريدين ،وكان ال َّ
الحكم عليها كبديل موثوق لكأ
وثيقة الصلة .

الهجن .كان عليها أن تكون

الصور :جيتي إيماج

وقد ُطلب من تشابمان تولي إدارة المنافسة في عام ،1987

ً
ً
كبيرا.
نجاحا
الهجن الذي نجح
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ا

ي

لح ات

م

إن السفر هو الشيء الوحيد
لقد قيل َّ
الذي تشتريه والذي يجعلك أثر من

ذي قبل ،لذا يجدر بك النظر في كيفية

ق اء وقتك بحكمة من خالل االستثمار

جهز بقدر جيد
ال ا ل ا
و
ــ فأنت ُم َّ
للقيام برحالت غير عادية خارج نطاق الطرق المعهودة لتوسيع

طويال .ماذا لو كان بإمكانك
تستمر
آفاقك وتخليد ذكريات ثمينة
ً
ُّ

أن تدفع نفسك إلى أبعد من ذلك عبر مغامرات مثيرة استكشافية
مذهلة ،وإعدادات متنوعة في جميع أنحاء العالم برفقة
مسافرين يشبهونك

الكتشاف وأخذ عينات من مواقع وثقافات مختلفة

إنها فر

جد ًا وأنت تتمتع بال يافة الفاخرة ،هذا هو الشيء الذي توفره خبرة
ّ

في تجارب تدوم طوال العمر.

الند روڤــر مع مجموعة من معدات السفر للمغامرة .هذه أي ًا

@ S A M U E L E L K I N S

قدمه على الت اريس
على أف ل ما يمكن لمركبات الند روڤــر أن تُ ِّ

الصور:

ميزة المدربين المحترفين المتفانين الذين يعرفون كيفية الحصول
تحدي ًا .وسيمررون خبراتهم ويحصلون على أف ل ما لديك
األكثر
ّ

ً
بدءا من الوديان الصخرية الوعرة في أمريكا
من مهارات القيادة،

ً
مرورا بالكثبان الرملية الصحراوية األفريقية الواسعة وجليد
الشمالية
وثلوج القطب الشمالي الذي يقطع األنفا

.

يو ا

مغامرة لمدة خمسة أيام بالقرب من مدينة مواب في والية يوتا
توفر مناظر طبيعية صخرية حمراء فريدة من نوعها تُ ستكشف من

وراء عجلة قيادة سيارة ديسكفري ،رينج روڤــر أو رينج روڤــر سبورت.

ي شخص يبحث عن التحدي على الطرق الوعرة في
وجهة مثالية أل ِّ
نهاية المطاف ،مع ثالثة أيام كاملة من القيادة ،بما في ذلك فرصة

لالسترخاء في رفاهية فندق ريد كليفس لودج ).(Red Cliffs Lodge

ا

ا

توفر سيارة ديسكفري منصة مثالية للمغامرة في أفريقيا عبر

ً
بدءا من
المناظر الطبيعية الشاسعة والغام ة في ناميبيا،

ً
مرورا بالمحميات البرية المهيبة .لديك خيار
الصحاري الساحلية

من اثنين من التجارب المدهشة ،وكالهما ينطوي على مزيج من
المساكن الفاخرة والمنتجعات والفنادق.

قدم التركيز على الحياة البرية من قبل وكالة التجول في
ُي َّ

شمال ناميبيا ،مع زيارة إلى متنزه إيتوشا الوطني لرؤية مجموعات

الحيوانات ،بما في ذلك الفيلة ،في بي تها الطبيعية .وكالة التجول
ً
جنبا
في جنوب ناميبيا تجمع بين أف ل ما يوجد في الحياة البرية

إلى جنب مع الظواهر الجيولوجية الالفتة للنظر مع رحالت في

صحاري ناميب وكالهاري وكذلك حديقة ناميب ناوكلوف الوطنية.

ا يم

ال

يقع مقرها في فندق سيلفرهاتن ) (Silverhattenفي أرجيبلوج

) ،(Arjeplogالسويد ،حيث ستستمتع ب يافة داف ة ومأكوالت

ممتازة ،تقدم أكاديمية الجليد مجموعة من الحزم المناسبة الختبار

وصقل مهارات القيادة لديك .ستقود مجموعة مختارة من المركبات،
بما في ذلك رينج روڤــر سبورت ورينج روڤــر ڤيالر ) ،(Velarعلى

بحيرة متجمدة عبر البراري االسكندنافية المغطاة بالثلوج.
اكتش الم يد
اكتشف المزيد من خالل الراب التالي:
landrover.com/ExperienceAdventureTravel
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"نق

اليو على باب ثورة في مجال

السيارات

سواء كان

أو بواس ة اإلنترن

سيارة اتية الحركة،

أو كهربا ية إن تسار

ُ ى هذا الت يير ُمبهج ونُ ريد تخ ي التوقعات

إلر اء عمالءنا وبدءا من عا  ،2020ستعمل

كل سيارة تصنعها الند روڤ ر بالكهرباء

النقل في المستقبل
لن يكون ُم ّ
مال وسنرى في منتجاتنا ش فا

ومشاعر وتفرد ،وسي لبها الناس وستكون
ات قدرة عالية م لما كان

على كُل منافساتها"
د .رالف سبيث

المدير التنفيذي ،جاكوار الند روڤــر
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عليه وستتفو

ا

XXXXXXوRIGHT
ا

رجل اال ت ال
المفكِّر
عد جيري ماكغوفيرن العقل ُ
بصفته رئيس قسم التصميم في شركة الند روڤــرُ ،ي ُّ
وأهم تصاميم العالمة التجارية الشهيرة .ولقد قابل ديالن جونز،
الذي خرج بأنجح
ِّ

رئيس التحرير في مجلة جي كيو ) (GQالبريطانية ،ماكغوفيرن وتحدث معه عن التكنولوجيا،
المختزلة في عصر الحداثة هذا.
وعن مصادر األفكار واألشكال ُ
النص :ديالن جون

PHOTOGRAPHY: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

الصور :تشارلي جراي
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ا

ا

ي

و

ا

اي

و

ال

ي جهة نجحت في
فيها .وأر أنه ال توجد في قطا السيارات أ ُّ

ا

توقعات عالية
بالمهام الصعبة ،نر أنه صاحب ُّ
وألنه ُمختص
ِّ
ً
أحيانا ولهذا
لكن القواعد تُ كسر
جد ًا وال يستكين في طموحاتهَّ .
ّ

عما إذا كان زورو قد
فحين أنظر إلى بعض السيارات ،أتساءل َّ

استيعاب مفهوم العصرية واالستفادة منه بطريقة شاملة.

ومنذ عودته في عام  2004إلى فريق الند روڤــر وبعد

فأصل التصميم يبدأ بأف ل تناسب حجمي ل بعاد.

خط ًا هنا وآخر
عمل على تصميم تلك السيارة ،وخ َّ بسيفه ّ
هنا ليخرج بفوضى بصرية ال جمال فيها.

ً
وقتا وهو يتفكَّر في مبادئه مثل الكثيرين الذين
نراه ُيم ي

يعملون معه.

أن العملية تُ شبه
تخطيك هذه المرحلة بنجا  ،ستر
َّ
وبعد ِّ

تعددة ق اها مع كرايسلر ،وبيجــو ،وروڤــر ،وفورد،
فترات ُم ِّ

خياطة البذلة – فإذا قصصت القما

نجح ماكغوفيرن في إعادة إنتاج عالمة الند روڤــر التجارية،

هويتها من القرن الـ :21
تستمد
وطور مجموعة منتجات
َّ
ُّ
َّ
فأو ًال خرج بطراز إي و )ُ ،(Evoqueث َّم رينــج روڤــر الحديثةُ ،ث َّم
ّ
رينــج روڤــر سبورت ،وأعقبها بديسكفري الجديدة وديسكفري

على الطريق الصحيح.

وأنا أنظر للهندسة بالعين ذاتها.

سبورت الصغيرة ،وال ننسى طراز ڤيالر ) (Velarالذي كان أكثر

ً
ً
ً
جديدا لسيارة
اصدارا
وقريبا سنر
اختزاال حتى اآلن.
الطرازات
ً
ديفيندر ) ،(Defenderحيث يحمل خ

التصنيع طرازات جديدة

ً
جذريا
تحو ًال
ُيوشك أن ُيرفع الستار عنها ،وسنر في أكثرها ّ
غير نظرتنا لهذه العالمة التجارية.
ُي ِّ

التصور هو البداية – وفي قلب
إن
ُّ
ويقول ماكغوفيرن َّ

ً
فهما ُم
التصور نر
هذا
تأصال للسيارة العصرية بصفتها
ًّ
ُّ
شي ًا يتماشى مع زمنها حين نتكلم عن التكنولوجيا والهندسة
األهم هو أن يطلبها النا
لكن العامل
َّ
والشكلَّ .
و

ي

ا

ا تما

و

.

الت ولو ا

أنا أنظر للتكنولوجيا على أنها أداة ال

أكثر .وأنا أرغب بالتكنولوجيا التي تُ ساهم في مرحلة التصميم

ألن اإلفرا في استخدامها مثير
تهمني بمعناها العام َّ
وال ُّ
ل زعاج .فاإلنسان أثناء تفاعله مع منتج ينظر إليه ككل ،وأنا أر

أن األمر ك َُّله يدور حول الراب
َّ
ً
سهل
في هذا الجانب فسيكون هذا ممتازا .ويجب أن تُ ِّ
َّ
ويتمثل أف ل شعور
التكنولوجيا من عملية وضع التصاميم،

الشعوري وإذا عزَّ زت التكنولوجيا

وال أعرف سبب رضا أشخا

هو ا تنا

على المنتج سنجعله

ل

ي

يت

ُّ
مستقبال .وفي قلب هذا المفهوم نر ُمقاربة
بالتطلع
ً
ُّ
كل زيادة غير
التخلص من ِّ
تأصلة ،أر فيها أنه يجب
اختزالية ُم ِّ

والسيما في
ضرورية .وهذا ما فعلناه مع طراز ڤيالر )،(Velar
َّ
الداخلية منها ،حيث أزلنا عن قصد المزايا الزائدة
المقصورة
َّ
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ً
وضا عن النظر
فيه إلى المستقبل ع

إلى الماضي.

ال
الت

ح

ي

ات

ي

ال
م

ً
دورا
لطالما أد تصميم السيارات

ً
ثانويا مقارنة مع الهندسة .ولطالما
بقوة
أن التصميم ُيساهم َّ
أدركنا َّ

في إرساء الرغبة بالمنتج ،لكن

مستو الذكاء اإلبداعي الذي كان

يصب في مرحلة التصميم لم يكن
ُّ

أن
بالغزارة التي كان ُيمكن تحقيقها .وفي نهاية األمر ،نر
َّ
الطريقة التي ُأ ِّسست فيها الشركة تُ ِّ
ً
كثيرا على مستو
ؤثر

اإلحسا

تم

العصرية هي مفهوم وحركة ومقاربة لتصميم ُمرتب

را

جيري ماكغوفيرن

سرعت من إنجازنا لمهامنا.
الحواسيب التي َّ
ي الت

طور
فتحت السبيل أمامنا حتى نُ ِّ
َّ
ً
ً
نتطلع
أصليا
شعورا
حر فينا
أشياء تُ ِّ

أك ر أمانا وأسر وأحدث

ڤيالر )(VELAR

في منزل ُبني منذ  200عام.

أن التكنولوجيا
لهذا السبب نجد َّ

لرف مستوى ال ل

م لما فعلنا م

حبون
ُي ُّ

لماذا ال يعيشون فرحة المستقبل

التكنولوجيا

بتسريع وتيرة هذه العملية.

ال

العي

إن هدفنا النها ي

تفر ً
دا باستخدام
لقد أصبحنا قادرين على الخروج بأمور أكثر ُّ

ي

بإتقان وكانت

القياسات العامة صحيحة ،فأنت

أشخا

سيارة ڤيالر )(Velar
على اليمين كان أحدث
را ا ت الي ور جيري
ماك وفيرن ولقد أصر على
جعل مقصورتها الدا لية
دون عناصر تصميمية ا دة

في التصميم .فإذا كانت الشركة تحت قيادة

حق قدره ،فلن تُ نتج هذه
قدرون التصميم َّ
ال ُي ِّ

جيدة.
الشركة تصاميم ِّ
ومن فوائد العمل في الند روڤــر معرفة وتقدير أهمية

للمصممين ُقدرة وفرصة
وفر
التصميم .ألنه عليك أن تُ ِّ
ِّ
لتحسين مساهماتهم ويجب أي ًا أن يحملوا مسؤولية ترتب

يتحقق لهم العدل مقارنة مع األقسام
َّ
بهيكلية الشركة ،حتى
ً
وخصوصا الهندسة.
األخر

ا

ا

و

ُيمكن للخيارات ال ا دة أن
تُ سب ارتباكا لهذا السب
را سيارة
كان صنُ
إس ڤي أوتوبيو رافي
)(SVAutobiography
الصورة في ا سفل،
يسهل
على اليسار بسي ا
ُ
أن
فهمه ،ويرى ماك وفيرن ّ
هذا ا مر قد أنتج مقصورة
دا لية هاد ة

وأقول أنه يجب أن نُ وجد نُ قطة بداية أال وهي تشكيل

التصور ،وبعدها سيستطيع
التصور .علينا صنع هذا
ُّ
ُّ
المهندسون فهم مراد وهدفك على األقل .وسنخرج

سبقت عصرنا.

طوال الوقت بلحظات توازن ،لهذا نر أن األمر عبارة عن بناء

ل

ً
سنتيمترا لم يكن هذا
نكن لنحصل على عجالت تزيد عن 51

ً
واضحا مع طراز ديفيندر ) (Defenderحيث وجب
كان األمر

ً
سنتيمترا،
أما اليوم فقطر العجلة القياسي هو 56
َّ
والتقدم وإقنا
بالدفع
االستمرار
أهمية
نعرف
هنا
ومن
ُّ

ونر عوامل جديدة كثيرة ستُ لقي بظاللها على الطراز الجديد

عالقة جيدة مع المهندسين .أذكر منذ عشرة سنوات أننا لم
ً
ممكنا بسبب نظام التعليق الذي لم يستطع حمل الوزن.

النا

بمرافقتك.

ا

ا

م

من  15قطعة فستقول لنفسك:

سأتناسى األمر ألني ال أستطيع

سيارة ،فأن

صمم شي ا عصريا
تُ
ّ
فلما ا علينا أن
نش ل أنفسنا

بمحاولة اقتباس
جمالي

أهمية اختزال

سهال
تعددة .اجعل األمر
ً
الم ِّ
الخيارات ُ
ً
حير النا  .لن رب
ومفهوما وال تُ ِّ

مثال سيارة إ
ً

ڤي أوتوبيوغرافي

) ،(SVAutobiographyفهي تُ شبه

ً
ً
راقيا من الداخل وأنت ال تريد
فندقا

ُّ
ً
التعلق
واقعا .وعلينا أن نعي مسألة عدم
عصرها وجعل ذلك
المفر
ُ

ل

ي

بالماضي.
ا

ا ات الت

و

مم

ال

ا

ال

ا

يا

سيلغى مبدأ
حر  ،ومعه ُ
الم ِّ
سيلغي ُ
ألن هذا المفهوم ُ
نعمَّ .
أن
وأر
أقسام.
ثالثة
أو
قسمين
إلى
المقسومة
السيارة
َّ

التصور .وأنا أر
تريد تحطيم هذا
ُّ

أف ل األبعاد التي نرغب بها ،لكني متشوق لمعرفة كيف

عد شبه امتداد لمنزلك وال
الهادئة تُ ُّ

األولي.
جمالها
َّ
ا

م

م

الت ا

ال

ال

ا ات

و

التا ي

إذا دفعت مفهوم االختزال إلى ذروته ،فسينتهي بك األمر

عقمة ليس فيها لمسة
بمنتج ُيشبه غرفة عمليات ط ِّبية ُم َّ
أن ال تدفع بعملية االختزال إلى منحى
مشاعر فنِّ ية ،لذا احر

حداثي ًا فأراني شديد االنتقاء :فأنا
أما أنا وبصفتي
ّ
تطرفَّ .
ُم ِّ

أحب الفنون التزيينية اإليطالية من منتصف القرن الماضي –
ُّ
ً
فن
فن جيو بونتي وذلك الذي لم يكن ُم
جد ًا مثل ِّ
خصصا ّ
مثل ِّ
مييس ڤان دي روي وغيرهما من الذين لم يكونوا جامدين

في أعمالهم .وأحب خل

بمحاولة اقتبا

جانب جمالي من الماضي

أن الحيلة تكمن في معرفة جوهر السيارة في
بل أر
َّ

نقض هذا الشعور .وهذه المقصورة

األصلية فستستطيع رؤية حقيقة

جيري ماكغوفيرن

وسيدفعه نحو مستويات جديدة ويزيد من الفارق بينه وبين

الطراز األصلي .ومن هنا أسأل ،لماذا يكون علينا إرهاق أنفسنا

الفكرة الحالية ترتكز على تحويل السيارة ِّ
كلها إلى قسم واحد

ً
منتجا
أن سيارتك يجب أن تكون
َّ
ترغب به وإذا أعدتها إلى سيرتها

من الما ي

ً
تغيرت منذ بدايتها
ولكن
معها االحتفال بماضيها،
أمورا كثيرة َّ
َّ

وتنقل النا
ُّ
ذات الصلة ،واالنسيابية ،وكيفية عمل
سي ّ
بقوة على تصميم الطراز
ُّ
هذا وطرق حياتهم،
ؤثر ّ
فكل هذا ُ

تا

االختيار  .من هنا نُ در

م

ال ا

في يومنا

ً
ثم رأيت تشكيلة
لباسا
عينة أو
خاص ًا َّ
ّ
ُم َّ

حين تعمل على

م

و

ال

و

ل

ت

ا

ا ا

َّ
نتكلم عن القدرة الناتجة عن التقنية ،والتصنيع ،والقوانين
حين

إذا ذهبت إلى متجر لتشتري ساعة يد

جان

للكالم عن الماضي وعن تلك الرموز الناجحة التي

المفاهيم .لكن حين يصل األمر إلى

ً
معاصرا يجب أن يكون
أصمم شي ًا
السيارات ،أجد نفسي
ِّ

على صلة مع العالم الذي يحي

أهمية
به ،ولهذا السبب ال أر
ّ

أن هذا لن يعطينا
أو دفع مقعد السائق أكثر نحو األمام،
وأظن َّ
ُّ
ستجري األمور في هذا المجال.

أن النا
لكننا نر في نهاية األمر َّ

ال يشترون أنظمة دفع

ً
منتجا.
وال يشترون مفهوم الحركة بالكهرباء ،بل هم يشترون
أن جميع منتجاتنا يجب أن تكون مطلوبة من النا
وأظن َّ
ُيساورني شك تجاه مسألة الراب

 .وال

الشعوري مع المنتج سواء

رد فعل
ي منتج آخر ،ألننا نتكلم هنا عن ِّ
كانت ساعة أو سيارة أو أ َّ
عميق في داخلنا حين ننظر إليه ونسأل أنفسنا :كيف تجعلني
أشعر هل أريد شراءها

طويال بعد شراء المنتج.
ويجب أي ًا أن يرافقنا هذا الشعور
ً

ً
وقتا معه ،لكنني سأسأل
فلقد اشتريته واستخدمته وق يت
ً
راغبا به
يستمر هذا الشعور هل ما زلت
نفسي :هل
ُّ

هل ما يزال على طبيعته هل بنيت عالقة راسخة معه

ديالن جون ُأو بي إي رئيس التحرير في مجلة جي كيو ) ،(GQوجي كيو ستايل
) ،(GQ Styleوموقع  GQ.comاإللكتروني .وهو رئيس مجلس اإلدارة في معرض
أسبو الموضة في لندن للرجال ) ،(London Fashion Week Men’sوالمدير المالي
في مهرجان هاي ومؤلِّ ف كتاب ديفيد بووي :قصة حياة )،(David Bowie: A Life
الذي َّ
حقق مبيعات عالية بحسب جريدة صنداي تايمز . Sunday Times
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نحن على وشك ثورة تكنولوجية :خالل العقدين المقبلين ،لن تصبح

سياراتنا تعمل بالكهرباء على نحو متزايد فحسب ،بل إنها ستتمكن من
القيادة بنفسها وتنفذ م ات المهام اليومية.
النص :كريس ستوكل والكر

الصور التوضيحية500GLS :
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التقدم نحو التحول للعمل بالكهرباء.
ومع ذلك ،يحدث بالفعل
ُّ

تمثل سيارات الند روڤــر الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل

مدمج ) (PHEVأول خطوة ملموسة في هذا االتجاه ،وتجمع بين

القدرات وإمكانات محر

االحتراق المقترن بالمحر

الكهربائي .سيتم

إدخال مجموعة نقل الحركة في سيارات الند روڤــر الهجينة الكهربائية

المزودة بقابس توصيل مدمج ) (PHEVعلى نطاق واسع عبر سيارات

الند روڤــر في السنوات المقبلة وتتوفر بالفعل كخيار في سيارتي

رينــج روڤــر ورينــج روڤــر سبورت.

ت من تكنولوجيا سيارات الند روڤــر الهجينة الكهربائية المزودة

بقابس توصيل مدمج ) (PHEVاالحتفا

بقدرة وأداء مجموعة نقل حركة

االحتراق التقليدي أو حتى تعزيزها في الوقت الذي ت يف فيه الفوائد

ت

البي ية لتكنولوجيا صديقة للبي ة .بهذه الطريقة ،ت من التكنولوجيا
فرصة جديدة كاملة للعمالء أن يصبحوا أصدقاء للبي ة دون بذل أي
مجهود .على سبيل المثال ،يوفر المحر

الكهربائي في سيارة رينــج

روڤــر الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل مدمج ) (PHEVورينــج

روڤــر سبورت الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل مدمج )(PHEV
ً
ً
ً
كيلومترا ويتحكم في نقل العزم
كامال يصل إلى 51
كهربائيا
نطاقا
ً

بدقة أكبر من محر

االحتراق الداخلي لتوفير قدرة سحب كبيرة ً
جدا

ً
جيدا .باستخدام الكبح المتجدد ،تخل
على األسطح غير المتماسكة

أي ًا

هذه السيارات األولى الهجينة الكهربائية المزودة بقابس توصيل مدمج
ً
كامال
جزءا
) (PHEVبين أف ل أداء على الطريق والكفاءة .إنها تشكل
ً

gps

من مستقبل النقل مع سيارة جاكوار الند روڤــر في المقدمة.

في الوقت نفسه ،تسير التجارب المستقلة على الطريق في

كوفنتري بصورة جيدة ،مما يمنحنا لمحة عما سيأتي بعد ذلك ألن أول
سيارات مهجنة خرجت على الطرق بالفعل.

األبحاث في جاكوار الند روڤــر ،بأنه

فسر جيما وارتون ،مهند
َّ
توجد عناصر كثيرة أكثر ديناميكية تستشعرها السيارة وتتفاعل معها لكننا

ما زلنا نستخدم جميع بيانات التجارب لتنقية أنظمتنا من أجل التأكد من
أنها تتعامل معها بالفعل بالطريقة الصحيحة.

تؤدي تلك البيانات الوفيرة ،التي ُجمعت لمساعدة األنظمة اآللية

ً
ً
حاسما في تحقيق هدف
دورا
في اللوحة على التعلم من التجربة،

جاكوار الند روڤــر في الوصول إلى ما يشار إليه باسم استقالل

المستو الرابع – حيث تتمكن السيارة من تنفيذ كل جانب من جوانب

ل

ا

)(Lyft

حينما يتم تعديل تكنولوجيا قيادة

السيارات ،تتغير أي ًا الطريقة التي
نستخدم بها الطرق .تسير اآلن

ً
تقريبا على الطرق
 37.5ماليين سيارة
البريطانية بزيادة  %40منذ عام .1996
بما أن الطرق في كل أنحاء العالم

ً
ازدحاما وأصبح السائقين
أصبحت أكثر

ً
استباقا عندما يتعلق األمر بالتغيير
أكثر

اإليجابي للمشكالت البي ية ،فنحن نبدأ

في إعادة تعريف كيف نستخدم سياراتنا.
تشكل شركة ليفت ) ،(Lyftوهي

ً
تطورا في
شركة توصيل جماعي األسر

الواليات المتحدة ،الريادة في تعزيز هذا

التغيير .تُ وصل الشركة ،التي تم تأسيسها
في عام  ،2012السائقين والركاب عبر

تطبيق معين يتيح لهم مشاركة جوالت

الركوب مقابل دفع األموال .تعمل شركة

ليفت ) (Lyftفي  350مدينة أمريكية وقد

ً
مؤخرا في كندا.
توسعت

القيادة في المدن والبلدان المزدحمة دون تدخل السائق – في سياراتها

أعلنت جاكوار الند روڤــر في يونيو

فسر طوني هاربر ،مدير األبحاث الهندسية في جاكوار الند روڤــر
ُي َّ
عد ،ببساطة ،محاولة الستبدال
أن الدافع لصناعة سيارات مستقلة ال ُي ُّ

أمريكي في الخدمة االبتكارية عبر ذراعها
التقني ،InMotion Ventures ،لدعم

المزيد وليس األقل ،فهي ستساعد على تجربة قيادة شاملة وستعززها

ومساعدتها في تطوير تكنولوجيا جديدة.

في غ ون العقد المقبل.

السائق على الرغم من ذلك .ستمنح التقنيات المستقبلية السائق
في النهاية .

تت من تلك الرؤية عجلة قيادة ذكية تعمل بالصوت وبالذكاء

االصطناعي سميت ساير ) (Sayerنسبة إلى اسم مصمم أول سيارة

 2017أنها قد استثمرت  25مليون دوالر

خط

شركة ليفت ) (Lyftفي التوسع

صر سيباستيان بيك مدير إدارة مكتب
َّ

ً
علقا على التطور الواضح،
ُ ،InMotionم
بأن النقل الشخصي والنقل الذكي

ً
جزءا من
عد ساير ) ،(Sayerالتي تشكل
جاكوار الف ة إي ) .(E-Typeتُ ُّ
سيارة جاكوار كونسبت ) (conceptمن النو المستقبلي ،فهي سيارة

وفر منصة في العالم الواقعي
سي ِّ
ُ

ً
بدءا من إعداد قائمة
معك في كل مكان تذهب إليه وتنفذ م ات المهام

المتصلة والمستقلة .

واحدة فحسب لما ستبدو عليه القيادة في المستقبل.

تتعاون جاكوار الند روڤ ر وشركة ليف

ذات رؤية نحو المستقبل ،ذات عجلة قيادة ملفوفة ومتصلة تسافر

التسوق لديك وحتى توصيلك إلى السوبر ماركت .إنها تطر فكرة

تتطور التكنولوجيا بسرعة ويبدو السباق نحو مستقبل النقل مثل

طريق بلدة ملفوف مليء بالمنحنيات والمنعطفات المتشابكة لكن مع
الوعد بمنظر رائع حول الزاوية التالية.
اكتش

الم يد

لمعرفة المزيد ،يرجى البحث عن سيارة Land Rover PHEV

التعاوني الجديد

يتطوران وهذا النشا

لمساعدتنا على تطوير خدماتنا

) (Lyftفي عدد من المشروعات ،بما في
لك ا تبار السيارات المستقلة يستفيد

سا قو شركة ليف

) (Lyftوركابها من

أس ول سيارات جاكوار والند روڤ ر
الموثوقة والمريحة

لمعرفة الم يدُ ،يرجى يارة lyft.com
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ستمن التقنيات المستقبلية السا ق
الم يد وليس ا قل ،فهي ستساعد
على تجربة قيادة شاملة وستع ها

في النهاية

طوني هاربر هو مدير األبحاث الهندسية في جاكوار الند روڤــر

على طرقنا.

ل

ال يرجع ذلك إلى أعمال الطرق أو االزدحام

ولكن إلى التطورات الهائلة التي أتاحتها
لنا التكنولوجيا.

صر الدكتور رالف سبيث ،الرئيس التنفيذي

لجاكوار الند روڤــر بأننا في هذه اللحظة على

ً
اسما
وشك ثورة تكنولوجية .وتحمل تلك الثورة

بالفعل بالنسبة إلى رئيس جاكوار الند روڤــر:
سيارات كهربائية متصلة ومستقلة .
قد ال يبدو الخ

ً
واضحا من أول وهلة:
األمامي لهذه الثورة

تشق سيارة رينــج روڤــر سبورت طريقها عبر حركة المرور في وس

المدينة في كوفنتري في وس

إنجلترا.

عد السيارة مثل العديد من السيارات األخر في شوار المدينة
تُ ُّ

ً
جزءا من
باستثناء حقيقة عدم قيادتها من قبل أي فرد .إنها تمثل

اختبارات الطرق األولى على اإلطالق في المملكة المتحدة للمركبات

المستقلة والمتصلة وتساعد على اختبار مجموعة متنوعة من تقنيات
ً
قريبا.
أبحاث جاكوار الند روڤــر التي قد تتا

على الرغم من أن مشرو السيارة المستقلة ما زال في مرحلته
األولية ،إال أنه ُي ِّ
مثل المستقبل بعينه .سيتم بيع  3.7ماليين سيارة آلية
في العام في المملكة المتحدة بحلول عام  ،2035حسب تنبؤات أجريت
لمركز الحكومة في المملكة المتحدة للمركبات المتصلة والمستقلة.

ُيحتمل أن تكون سيارة واحدة مستقلة من كل ثمان مركبات تم بيعها

في كل أنحاء العالم بحلول منتصف الثالثينيات.
سيتم تحويل عدد ال بأ

به من المركبات للعمل بالكهرباء أي ًا.

ستصبح  %90من السيارات الجديدة في بريطانيا سيارات كهربائية
بحلول عام  2050حسب تنبؤ أجرته الشبكة الوطنية في المملكة

المتحدة .تقود جاكوار الند روڤــر الثورة الكهربائية خالل السباق

لالستقالل .ذكر الدكتور سبيث أنه سيتم بيع أول سيارة رياضية متعددة
ً
تماما ،جاكوار
األغراض ) (SUVذات األداء العالي والتي تعمل بالكهرباء
آي بيس ) ،(I-PACEهذا العام وبحلول عام  2030سيتم تحويل كل خ

ً
مزيدا
إنتاج طراز الند روڤــر الجديد للعمل بالكهرباء ،مما يتيح لعمالئنا
من الخيارات.
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ح

ا و

قال السيد وانغ ،كبير المهندسين في

حديقة تيانمن في الصين ،إن اصطدم
السائق هنا ،فسيموت  .لكن ذلك لن
يرد الند روڤــر من استكمال مسيرة

تحدياتها الصعبة السابقة إلثبات قدرات
سيارة رينــج روڤــر سبورت الجديدة.

النص :جيوف بولتون
الصور :دو رومني

يت ل

ا

ال

تا

وا ال

ا ال ا

حول جبل تيانمن

في مقاطعة هونان ) (Hunanفي الصين .جلس هو بين تونغ ،المتسابق في

سباق جاكوار والحائز على جائزة سباق لو مان ) 24 (Le Mansساعة والسائق

االحتياطي لفورموال  ،(F1) 1ليقود سيارة رينــج روڤــر سبورت .رفع إبهامه لفريق

ً
ً
وأعد نفسه ألهم اختبار في مسيرة
عميقا
نفسا
الدعم بجوار سيارته وتنفس
َّ
عد االختبار مسألة حياة أو موت
السباق لديه الذي يتم فيه ضخ األدرينالين حيث ُي ُّ
يستغرق  20دقيقة.

مر بتجربة جاكوار الند روڤــر وأشرف على عمل
قال فيل جونز ،خبير متخصص ّ

عد تحدي دراغون األخطر بمراحل من حيث قيام أي فرد به
اإلعدادات الشاملةُ ،ي ُّ
كونة من الحجر الجيري،
الم َّ
عد قمة جبل تيانمن ُ
في الند روڤــر على اإلطالق  .تُ ُّ
ً
ً
موطنا لبوابة السماء :وهي مدخل ذو
تقريبا،
المرتفعة بما يزيد عن  1,500متر
ً
ً
ً
ً
بارزا
موقعا
مترا يطل مباشرة نحو السماء .إنها
مترا في 130
قنطرة يبلغ 55

ً
ً
ً
عد
سياحيا
ومعلما
مشهورا يتم الوصول إليها عن طريق صعود  999درجة – ُي ُّ
ً
ً
ممثال الح السعيد واألبدية.
محظوظا في األرقام الصينية،
رقما
رقم تسعة
ً

لد الزوار طريقان للوصول إلى الدرجات إما بركوب ممتع في سيارة باألسال

ً
منعطفا لطريق ملتف طوله حوالي
يستغرق  30دقيقة أو بحافلة على طول 99
ً
ً
رسميا اسم
كيلومترا الذي يقع على جانب الجبل بصورة خطرة .يطلق عليه
11
طريق تونغتيان ) ،(Tongtianيسميه بعض األشخا

ببساطة دراغون .

تم السما لمجموعة من سيارات الصفوة بالسباق على طريق دراغون من

قبل ،حيث يقتصر فتحه في العادة على حافالت الرحالت التي تنقل الزوار إلى
ً
مطلقا من قبل االستمرار في جولة
أعلى الجبل .ومع ذلك ،لم يحاول أي فرد

القيادة هذه والوصول إلى أعلى إلى الدرجة  999حتى بوابة السماء .ولذلك تم
إحياء تحدي دراغون .يذكر هو بين تونغ ،الذي ولد في هولندا لوالدين صينيين

قائال ،حينما سمعت ألول مرة عن تحدي دراغون ،صدقت ذلك بالكاد .كنت أعرف
ً

الموقع ولم أعتقد أن ذلك كان ممكنا  .تحتوي بعض الدرجات على زاوية بمقدار
 45درجة أي إنها شديدة االنحدار .

دورة تدريبية مغلقة .سائق محترف .ال تحاول .تم استخدام إطارات اختيارية على طريق
غير مستو.
77
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ح

إمكانية تحقيق الهدف

ً
نوعا ما وليس ً
ً
ً
ً
قديما ،مما يعني
أثرا
جديدا
إنشائيا
عمال
عد الدرجات نفسها
ً
تُ ُّ

أن فيل جونز وفريقه اعتقدا أن ذلك يمكن القيام به.

ً
محليا في البداية إلى الموقع لقيا
زميال
أرسلنا
ً

الزوايا وإرسال البيانات

ً
استنادا إلى هذا ومجموعة من صور األقمار الصناعية ،أنشأنا مجموعة
إلينا.

من الدرجات في موقع اختبار جايدون لدينا في المملكة المتحدة لمعرفة أداء
السيارة على تل بزاوية  45درجة .

بعد االختبار األولي في جايدون وفترة استغرقت شهور عدة للحصول على

التراخيص الالزمة من السلطات المحلية لتنفيذ التحدي ،سافر جونز إلى الصين
قائال ،وبدأ يسري الشك في نفسي منذ ذلك
لرؤية الموقع بنفسه .أضاف
ً

ً
عاليا إلى بوابة السماء،
الحين  .عندما وقفت باألسفل ألول مرة ونظرت
فوقع أول تفكير لي ،ما الذي أقحمت نفسي فيه هنا .

ومع ذلك ،استمر جونز في ذلك وبعد مزيد من الحسابات ،عاد إلى

إنجلترا غير واثق من النجا بنسبة  %100ولكنه على يقين كاف أنه
سيواصل ذلك .

ل

يصع

ً
ً
جديا وهو ينطلق أعلى طريق دراغون في صبا
تفكيرا
كان يفكر هو بين تونغ

يوم التحدي .يتوخى المحليون الحذر من طريق دراغون – يتم السما في العادة
لسائقي الحافالت ذوي الخبرة فق

للقيام بالجوالت من أجل اجتياز المنعطفات

الحادة المحفوفة بأحجار الجير شديدة االنحدار على جانب ومنحدرات شديدة االنحدار

ً
خاليا وهو بين يشعر
على الجانب اآلخر .لكن اآلن ،قبل فتح الحديقة ،أصبح الطريق
إلي ،هذا الجزء مثل طريق سباق سيارات مغلق .السيارة لها
بالسعادة .بالنسبة َّ

انطبا رياضي نحو هذا الجزء وتتعامل مع الزوايا بامتياز .

الوصول إلى بوابة السماء

ً
كيلومترا من أسفل الـ  999درجة حتى بوابة السماء .بدأ
وصل بعد مسافة 11

عد توجيه السيارة إلى أعلى كأول الخطوات قليلة
االختبار الحقيقي اآلن .ال ُي ُّ
ً
دقيقا .ثم تصعد السيارة بصورة مستقيمة
تعامال
األهمية وسهلة وإنما يتطلب
ً
نحو القمة .لكن يجب التحكم في القيادة .حيث تهتز السيارة باستمرار على

الدرجات  .في إحد النقا  ،تركت العجالت األربع كلها األرض ألن هو بين سار
بسرعة شديدة ألعلى.

تنفيذ

وصل هو بين إلى القمة بعد استغراق  21دقيقة و 47ثانية .توقفت سيارة

ً
ضمانا بعدم حدوث تلف للموقع .إنه موقع
قبل خوض التحدي طلب هو بين

رينــج روڤــر سبورت وخرج هو بين:

إلي .عندما تم إخالؤه ،بدأنا الممارسة .
األهمية بالنسبة ّ
ً
واثقا
أصبح هو بين ،الذي تصل خبرته في سباق السيارات أكثر من عقد،

منذ شهور عدة – فال أحد يمكن أن ي من كيف ستسير األمور بنسبة .%100

ً
جانبا شديد
بارز ذو صالت ثقافية وطيدة – وبما أنني صيني ،أصبح ذلك

ً
منعطفا في دراغون .على الجانب اآلخر ،كانت
أنه سيتمكن من اجتياز الـ 99
ً
ً
ً
تماما.
مختلفا
موضوعا
الـ  999درجة

كان قلبي ينبض أسر من دورة مفردة مؤهلة في لو مان )(Le Mans

في أول مرة حاولت فيها اجتياز منحدر بزاوية قدرها  45درجة في جايدون .األمر
ً
ً
رأسيا وكل ما يمكنك رؤيته أمامك هو السماء .
منحدرا
يبدو كأنك تصعد

ً
استنادا إلى تجربة االختبار األولى ،شعر فيل جونز بصعوبة تأمين السيارة

في حالة حدوث مشكلة عند اجتياز الـ  400درجة بزاوية قدرها  45درجة .اإلجابة:

سيتم رب

كابلي أمان في قمة الدرجة وأسفلها بقابض بسكة واحدة ،والذي

سيعمل فق

إن كانت السيارة ستبدأ في الدحرجة للخلف.

توجه الفريق إلى الصين الستكمال ممارساته النهائية في الموقع بعد

إجراء اختبارات في المملكة المتحدة .على الرغم من الدراسة الشاملة التي يتم
إجراؤها في جايدون ،ال تزال كابالت السالمة في حاجة إلثبات جدارتها خالل

وصوال إلى بوابة السماء ،حيث قد تُ عد أدنى مشكلة في حجم
الـ  999درجة
ً

الكارثة .يتحمل فيل جونز مسؤولية أخذ سيارة رينــج روڤــر سبورت إلى الجزء

العلوي من الجرف شديد االنحدار للمرة األولى .في أول محاولة ،لم يكن
لكن خطو
لدي سرعة كافيةَّ ،

ا و

ً
تماما .
األمان ساندتني

تغلبت على ذلك بالجمع بين اإلثارة والراحة .كان التوتر يتراكم على هذا التحدي

ً
مطلقا بـ  20دقيقة من األدرينالين مثل هذا .
أمر
لم ُّ

النتيجة

اكتمل التحدي في

 2 1دقيق ة و 4 7ثاني ة
أرقا استهال الوقود الرسمية الصادرة عن االتحاد ا وروبي في سيارة رينج روڤر سبورت:
لكل لتر 100/كيلومتر (ميل لكل غالون) :المدني )(15.7) 18 (Urban؛ المدني اإلضافي )(Extra urban
ِّ
المجمعة )(22.1) 12.8 (Combined؛ مقدار انبعاث ثاني أكسيد الكربون جرام/كيلومتر
(28.5) 9.9؛ ُ
المجمعة )294 :(Combined؛ ألغراض المقارنة فقط .قد تختلف األرقام في االستخدام الفعلي.
ُ
اكتش الم يد
لمشاهدة مقطع الفيديوُ ،يرجى البحث عنLand Rover Dragon Challenge :
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ولد هو بين في هولندا لوالدين صينيين
أصب أول سا ق صيني في  2017يفو
بجا ة سبا لو مان ) 24 (Le Mansساعة
كما أصب سا قا في سبا جاكوار في
ب ولة فورموال إي )(Formula E
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التحدي اجتيا ال

 9 9منع

قبل التعامل م ال

فا على

999

ريق درا ون أعلى جبل تيانمن

درجة الم دية إلى بوابة السماء

في عالم
ماذا يعني خا

ا

حق ًا بالنسبة لفريق عمليات المركبات الخاصة ) (SVOفي جاكوار الند روڤــر،
ّ
يتعلق األمر ببناء العالقات مثل بناء السيارات نفسها.
النص :جاي بيرد

الصور :نيك ديمبلبي
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ات ا
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كان ج ء من تحدي فريق عمليات
المركبات الخاصة ) (SVOهو العمل م
مجموعة واسعة من العمالء العالميين،
الذين يمتدون من الصلي ا حمر الدولي
والهالل ا حمر في ا على  ،إلى
مصممي ا ياء م ل بول سمي
في الوس ونجو الريا ة م ل ب ل
العالم للو ن ال قيل أنتوني جوشوا

ضيق ،ولم يقترب
ولكن كان هذا على نطاق ِّ
من نفس مستو تركيز الوحدة الحديثة لعمليات
المركبات الخاصة ) .(SVOيتذكر إدواردز :كان

الرئيس التنفيذي للشركة د .رالف سبيث يقف

وراء عمليات المركبات الخاصة ) . (SVOعندما

تحدث معي قبل أربع سنوات رأ إمكانات ذلك.

نظرنا إلى أعمالنا على أنها ثالثة قيم للعالمة

التجارية األساسية – فاخرة وممتازة األداء وعالية
القدرة – وعمليات المركبات الخاصة ) (SVOهي

صنع منتجات تعكس هذه القيم الثالثة على عدد
كبير من المركبات .

ولتحقيق هذه الفكرة كان هنا

حاجة إلى

مرافق جديدة .اعتدنا عمل تعديالت السيارات

في ورشة عمل صغيرة متواضعة في سوليهل.
ً
ً
ً
ومتناسبا أكثر
جديدا أكبر
مكانا
وكان إدواردز يريد

المخط لها .ولذلك كان
مع المركبات الخاصة
َّ
اختيار الموقع على طريق أكسفورد في ريتون،
مباشرة شرق كوفنتري ،في إنجلترا.

وتبلغ مساحة الموقع الجديد  20ألف متر

مربع منها  12,000متر مربع مخصصة لمرفق

الطالء اآللي بالكامل الذي يعطي عمليات

ي لون
المركبات الخاصة ) (SVOالفرصة لوضع أ ِّ
ً
تقريبا في أي تشطيب للسيارة – باإلضافة

إلى ورشة عمل تبلغ مساحتها  8,000متر مربع

حيث تُ بنى طرازات عمليات المركبات الخاصة
عدل إلى مركبات جاهزة .ونسمع
) (SVOأو تُ َّ

تحمس إدواردز بمجرد التفكير في المكان .إنها
ُّ

أف ل منشأة في جاكوار الند روڤــر  .يبدو

العمالء مندهشين عندما يزورونا من حيث نوعية
االستثمار والحر

على التفاصيل ومستو

خدمة العمالء .لدينا طاه خا

حاصل على نجمة

ميشالن لتلبية احتياجات العمالء بطريقة يتوقعونها ،وجنا مباشرة

العمليات للترحيب بالعمالء الذين يريدون سيارات مخصصة ،أو رؤية
سياراتهم الخاصة أثناء بنائها أو تعديلها .

سنوي ًا ،ولكن
قبل عام  2014عالج هذا القسم نحو  200مركبة
ّ

في عام  2017وحده ،أنجز هذا القسم الجديد  – 5,000غالبيتها من

سيارات الند روڤــر – وهو يتطلع إلى تجاوز هذا الرقم بقدر كبير في
عام  .2018والواقع يخط

لعمل مجموعة كبيرة من منتجات إ

ً
شهرا القادمة ،بما في ذلك سيارة
) (SVالجديدة على مد الـ 12

ڤي

جد ًا انظر الصفحة
إ ڤي )(SVكوبيه ،ورينــج روڤــر كوبيه الفخمة ّ
رقم  ، 86باإلضافة إلى طرازات أخر من الند روڤــر وجاكوار أي ًا.

في عام  ،2014كان عدد موظفي قسم هندسة عمليات المركبات
ً
موظفا
الخاصة ) (SVOال يزيد عن  100موظف ،وهم اآلن 450

ً
تقريبا .إلعطاء مثال على نو التحسينات التي تجلبها عالمة عمليات

المركبات الخاصة ) ،(SVOيذكر إدواردز قاعدة العجالت الطويلة
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ات ا

يم التصميم الدا لي
للسيارة إس ڤي أوتوبيو رافي
) (SVAutobiographyالجديدة بين
الصقل الفا ر جنبا إلى جن م
التفرد المتمي من الل مجموعة
ُ
من المواصفات حس ال ل
والحرفية الماهرة

في عا  ،2014لم يتجاو

ال ا

ا ا ح

عدد مو في قسم

م

هكذا قال جون إدواردز ،الع و

المنتدب للعمليات الخاصة في جاكوار الند
ً
مبتسما .فهي تشير إلى القسم
روڤــر،
الذي أنش

هندسة عمليات المركبات
الخاصة ) 100 (SVOمو

عمليات المركبات الخاصة ) – (SVOلتصميم

أفخر طرازات الشركة إ

القدرة إ

ڤي أوتوبيوغرافي

ڤي آر ) ،(SVRوعالية

ڤي إكس ) .(SVXومنذ ذلك الحين ،تم تصنيع سيارات

الند روڤــر ورينــج روڤــر وجاكوار الخاصة بالعمالء المتنوعين مثل

سلسلة أفالم جيمس بوند والصليب األحمر النمساوي ومصمم

األزياء بول سميث ونجوم الرياضة والمشاهير وآالف العمالء من
القطا الخا

فق
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،

وهم ا ن  450مو فا تقريبا

في عام  – 2014وهو قسم

) ،(SVAutobiographyوممتازة األداء إ

صمم لتعزيز المنتجات الرائعة في
كل ما نقوم به ُم َّ

أي ًا.

إن هدفنا هو إنتاج مركبات رائعة ال تساعد
يقول إدواردزَّ :

في بناء عالماتنا التجارية ولكن أي ًا إنجا أعمالنا  .ويتابع:

مجالنا األساسي .ونحن نفعل ذلك بإحد طريقتين ،

إما من خالل طراز مثل رينــج روڤــر سبورت
كما يوضحَّ .

إ

ً
تقريبا بعد
ڤي آر ) ،(SVRوالتي طالما أدخلناها،

ً
أساسي ًا
العبا
سنة أو نحو ذلك بعد إطالقها ،أصبحت
ّ
ً
دائما في المستو العلوي من منافساتها .أو ،من

خالل إصدارات خاصة للمقتنيين ،محدودة في العدد،

ً
بعيدا عن المصنع األساسي.
أكثر حصرية وربما مبنية باليد

ترجع جذور هذا القسم إلى التسعينيات حيث إصدارات سيارة

خدمة للعمالء
ً
أوتوبيوغرافي ) (Autobiographyمن رينــج روڤــر –

المميزين الذين يريدون مميزات إضافية تتجاوز مواصفات الطرازات

العادية – باإلضافة إلى التعديالت التجارية المتنوعة حسب الطلب

على نحو أساسي سيارات ديفيندر ) (Defendersألساطيل العمل

مثل لجنة الغابات وفرق اإلطفاء ،باإلضافة إلى عدد قليل من
درعة أي ًا.
الم َّ
المركبات ُ

يفهم مو فونا ملخ

) ،(SVRوجاكوار  C-X75كذلك.

ً
دائما ما يشكِّل تطوير هذه المركبات

ال ل

متعة ويجذب الكثير من اهتمام

ويبذلون كل

ما في وسعهم

عالماتنا التجارية .

وبالعودة إلى عالم اليوم ،تؤدي

لتنفيذ مهما كان

عمليات المركبات الخاصة )(SVO

يبدو مجنونا

ً
مهم ًا ل من الشخصي أي ًا.
دورا
ّ

ويستمر القسم في تصنيع مركبات

فائقة األمان ،مثل سيارة رينــج روڤــر

سينتينل ) (Sentinelالمثيرة ل عجاب،

مدرعة إلى حد كبير
وهي مركبة
َّ
تعمل بالدفع الرباعي ويبلغ وزنها

جون إدواردز،
الع و المنتدب لشركة جاكوار الند روڤــر
لعمليات المركبات الخاصة )(SVO
جون إدوارد  ،العضو المنتدب لشركة جاكوار الند روڤ ر
لعمليات المركبات الخاصة ).(SVO

أربعة أطنان ومع ذلك ما تزال
قدرتها استثنائية.

إن الشيء الرائع في رينــج روڤــر سينتينل
يقول إدواردزَّ :

) (Sentinelهو أنها لن تحميك فق

إذا واجهتك مشكلة ،ولكن

ستسمح لك أي ا بالخروج من المشكلة من خالل سهولة قيادتها .
لد بعض العمالء مجموعة من القصص الرائعة عن الفعالية

التي اختبروها ،ولكن ألسباب ال تخفى عليكم ال يمكننا مشاركة هذه

القصص أو التحدث عن هؤالء العمالء

ً
مؤخرا ببناء سيارة الند روڤــر ديسكفري مكيفة
كما قام الفريق

ً
ً
حاليا تقييمها من قبل الصليب
خصيصا ل غاثة من الكوارث ،ويجري

األحمر النمساوي .من بين العديد من المميزات الذكية ،مفهوم
بطل المشرو

يتميز بكونه طائرة بدون طيار تقف على السطح

يمكنها اإلقال والهبو

على السيارة أثناء الحركة ،مما يسمح لرجال

االنقاذ للوصول إلى المناطق النائية ،والتقا

الصور وحتى تسجيل

ً
حرفيا
الرسائل الصوتية ل رسال مرة أخر  .يقول إدواردز :أصبحت
عيون وآذان الفريق المتقدم .

إن بناء العالقات في مرحلة ما قبل اإلطالق السرية لسيارة رينــج
َّ

ي صحفي أو موز – هي
روڤــر كوبيه من أجل اختيار العمالء – قبل أ ِّ
فترة ال تُ نسى إلدواردز وشيء يريد رعايته في المستقبل.

وطلب منهم
لقد وصفناها لموزعينا دون أن نُ طلعهم عليها ُ
اختيار عميل واحد لديهم .وبعد توقيع اتفاقية عدم اإلفصا  ،دعونا

العمالء من خالل مدخل خلفي خفي لفندق لندني مرموق لرؤية

السيارة .لقد أحبوا أن يكونوا أول المطلعين على السيارة .إنهم

مميزون ومتطلبون ،ولكن إذا بنيت عالقة قوية معهم فسيعودون
من جديد .ونحن نسعى جاهدين ل مان بقاء العالقة مع عمالئنا
جد ًا .هذه كلمة خا
خاصة ألننا نبني منتجات خاصة ّ
ربما كان هنا
اكتش

شيء فيها

وتعرف على المزيد من خالل الراب
الم يد
َّ

مرة أخر .

landrover.com/SVO
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ات ا

بنى فريق عمليات
المركبات الخاصة )(SVO
العديد من المركبات
ل فال الروا ية وليس
فق لسلسلة أفال
جيمس بوند ،وكان رها
الفيلم ي ).(Spectre

الجديدة رينــج روڤــر إ

ڤي أوتوبيوغرافي ).(SVAutobiography

أنفق الكثير من المال على األقسام الداخلية مع معظم التركيز على

صف المقاعد الخلفي .نحن نتحدث عن سفر الدرجة األولى ،وفي

نواحي كثيرة يجعلها هذا فعالة كأف ل سيارة يمكنك الحصول عليها

بسبب مظهر السيارة وهندستها .المقاعد المحسنة والطاوالت

القابلة للفتح تعطي الشعور بالراحة والرفاهية والكياسة .

تميزت سيارات عمليات المركبات الخاصة ) (SVOبين قريناتها

حتى اآلن بأشياء عديدة ،ومنها الثقة بالعالمة التجارية الفرعية األكثر
ً
مبيعا ،رينــج روڤــر سبورت إ

ڤي آر ) ،(SVRالتي دخلت السوق

ألول مرة في صيف عام  .2014إنها سيارة مميزة تجعلك تبتسم
كل مرة تقودها  ،كما يقول إدواردز .العمل الذي قامت به
في ِّ

عمليات المركبات الخاصة ) (SVOلسلسة أفالم جيمس بوند هو

ً
مؤخرا.
والسيما فيلم طيف )(Spectre
نقطة تميز تحسب لها،
َّ
لقد أم ينا الكثير من الوقت في معرفة ما يحتاجه سائقو الفيلم

حق ًا هو أنهم يحلمون بالسيارات
إن ما يميز موظفينا ّ
من حيلَّ .
ً
دائما إليجاد الحلول  .إنهم يفهمون ملخص
باستمرار ويتصرفون

كل ما في وسعهم لتنفيذه ،مهما بدا كفكرة
الطلب ويبذلون َّ

مجنونة .وانتهى بنا األمر إلى تزويد الفيلم بالعديد من سيارات

ديفيندر ) (Defenderالهائلة  ،ورينــج روڤــر سبورت إ

تتمي سيارة رين ج روڤ ر سينتينل
) (Sentinelالفا رة والراقية لل اية بأعلى
مستويات الحماية التي يمكن أن توفرها
السيارات الريا ية متعددة ا را  ،بما
في لك القدرة على تحمل الرصا
ومضادات الدرو الحارقة ،فضال عن
انفجارات القنابل اليدوية

84

ڤي آر

تفرد حسب
تصميم عصري ُمقنع مع ُّ
الطلب ،صقل بشكل منقطع النظير

وتطور دون حدود – تعرف على رينــج

روڤــر إ

في ) (SVكوبيه الجديدة.

الصورة :اري برايان

ل ت

سيارة رينج روڤــر إ

فإن
الت م الح ا
والصناعة اليدوية الدقيقةَّ ،
ڤي ) (SVكوبيه ببابين هي نسخة مميزة كأول سيارة

رياضية متعددة األغراض فاخرة كوبيه وأكبر رينج روڤــر مخصصة متاحة
اليوم – فهي تقتصر على  999سيارة فحسب.

وتتميز بخطو مغرية مع أبواب متناسقة دون إطار ،وتظهر إ

) (SVكوبيه بشكل جميل مع تراثها أثناء صقلها .عجالتها ذات مقيا

ڤي

حوالي

ً
ً
ً
مميزا
ورا
سنتيمترا بلونين ،وهي توفر وقفة قوية ومستقيمة وح
59
على الطرق.

يقول جيري ماكغوفيرن ،رئيس قسم التصميم في شركة الند روڤـــر:
ڤي ) (SVهو احتفال بسجل رينــج روڤــر  .مع نسبها

إن مفهوم إ
َّ
التميز .
بتصميم
التزامنا
عن
الكثير
تروي
مقاعد
بأربعة
الكوبيه
الخالبة،
ُّ
عد إ ڤي
ُبنيت من قبل الند روڤــر المركبات الخاصة إ ڤي ) ،(SVوتُ ُّ
ً
حاليا في مرحلة ما قبل اإلنتاج وقد ُص ِّممت بتقنية رائعة ،أي ًا.
) (SVكوبيه
يوفر محر

 565PS V8 Superchargedقيادة ديناميكية مع أداء استثنائي

ً
دائما
أن الراحة تأتي
على الطرق الوعرة .ي من التعليق الهوائي المتقدم َّ

في المقام األول ،والتعامل مع القيادة بثقة ودخول الركاب وخروجهم
بكل سهولة.
ِّ

مع االهتمام الدقيق بالتفاصيل ،يجمع الصالون الداخلي الرائع للسيارة

بين المهارات الحرفية التقليدية وآخر التكنولوجيات .يتم التعامل مع كل
ً
تماما ويمكن تخصيص كل من التصميم الداخلي
سيارة حسب الطلب

ً
وفقا للمتطلبات الفردية ،كما أشار إلى ذلك جون إدواردز ،المدير
والخارجي

اإلداري لشركة جاكوار الند روڤــر للسيارات الخاصة :لد مالكي السيارة
حق ًا حسب ذوقهم
الفرصة إلطالق رغباتهم في تخصيص سيارة فريدة ّ
ً
تماما .لد فريقنا في إ

ڤي ) (SVعقود من الخبرة في التصميم وتقديم

مجموعة من األلوان الحصرية ،اللمعان والتنعيم وساتان للتشطيبات

والمواد الداخلية لتمكين أصحاب السيارات من التعبير عن أقصى متطلباتهم
تجم سيارة رين ج روڤ ر إس ڤي ) (SVكوبيه الجديدة بين أفضل التصميمات
المتمي ة والقدرات التي ال تضاهى والتش ي العالي القابل للتخصي ،
إنها حصرية لل اية أيضا لن يتم إنتا سوى  999سيارة من هذ النسخة
الممي ة من رين ج روڤ ر

ً
تميزا .
الفردية من خالل سيارتنا األكثر
اكتش

الم يد من خالل الراب

التاليlandrover.com :
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ــ

) (SVو

الحصرية
المخصصة
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ا ال م

الم

ا ي

ل

ً
خصيصا دينارا كاسكو،
بل إنه فن صالح ل كل صممته
وهي مهندسة معمارية ُمؤهلة تحولت إلى صانعة
حلويات شغوفة.

ً
عاما
قالت المهندسة األوكرانية البالغة من العمر 29

التي تشر سر تحولها غير التقليدي من تصميم مبان
وأثاث عصريين إلى الخبز:

إنني بدأت الخبز في البيت ولكنني استمتعت بهذا

ً
ً
كبيرا لدرجة أنني أصبحت شديدة االهتمام به.
استمتاعا

إلي ،المظهر يساوي نفس درجة أهمية التذوق،
بالنسبة ّ

لذلك اعتمدت على فن المعمار وخلفية العرض ثالثية

األبعاد إلضافة شيء جديد .أحب العمل بصفة خاصة
بالخطو

المستقيمة الحادة ف ًال عن األشكال الهندسية

البسيطة مثل المكعبات والمثلثات والدوائر ،لذا فإنني
بدأت تصميم قوالبي الخاصة وتصنيعها بطابعة
ثالثية األبعاد .

ال

ي
ال

تطلبت طبعة عيد الميالد

السبعين هذه الخاصة بوان
ً
خاصا
اليف ) (Onelifeشي ًا
للتغطية وال توجد طريقة

لالحتفال بعيد ميالد

الند روڤــر أف ل من

بعض الكعكات.
النص :نيل أندرسون
الصور :أوليج كاسكو

ألهمت تعاونات كاسكو األخيرة

مع الفنان خوسيه مارغليس من

ميامي ،الذي يعمل بالتجريدية

الهندسية والفن الحركي لتغيير
وجهات نظر المشاهدين ،هذا

العمل الخا

.

وأضافت قائلة بعد أن رأيت

ابتكارات خوسيه مارغليس وتركيباته

المصنوعة من مواد تشمل

البالستيك واأللومنيوم واألكريليك،
سعيت لتحويلها إلى شيء يؤكل .
الخا

تجاوز ابتكارها الالفت للنظر

بطبعة عيد ميالد وان اليف

) (Onelifeالسبعين التوقعات وأد

إلى صناعة  70قطعة شوكوالتة

بألوان متدرجة تم تصميمها من

فريق المجلة لكل قطعة لتمثل سنة

واحدة باإلضافة إلى تطور الند روڤــر من السلسلة آي
) (Series Iفي عام  1948وحتى السيارة الجديدة

رينــج روڤــر فيالر ).(Velar

تُ غطى هذه القطع من األعلى بقشدة الجبنة

المخفوقة الخفيفة باإلضافة إلى كريمة الفراولة والكرز

والعليق فوق حلو على إسفنجة اللوز مع قشرة الليمون

على قاعدة مقرمشة من الجوز األمريكي المحول إلى
كراميل والكرز المجفف.

قالت دينارا ،إنني عملت على تطوير وصفة فريدة

ً
فرديا
ألنني أردت أن أبتكر شي ًا
لهذا العمل الخا
ُ
ً
ً
وحديثا ومعاصرا  .إنه لشرف حقيقي لي أن أع ّد هذه

الكعكة لعيد ميالد الند روڤــر ألنني أحببت المشروعات
المعقدة والتحديات المختلفة .

لم يد من الحلويات اللذيذةُ ،يرجى زيارة dinarakasko.com

است ر التخ ي للكعكة
شهرا واست ر صنعها
أسبوعا تم ابتكار أول نمو
حاسوبي ثالثي ا بعاد قبل
إعداد الرسومات الرقمية لة
ال حن حي تم تق ي الصور
التعريفية ال  70للسيارة إلى
من أ با الشوكوالتة
ق
الملونة ثم ُركب هذ الق
ُ
معا على نحو فردي وو عتها
دينارا بعناية فو كعكة الجبن
الم ودة ب بقات
89

ال

88

ا

ما

نحن

به

نحتفل

ً
ً
عاما من اإلنجازات الرائدة،
جميعا نحتفل _ ولكن لماذا وكيف بينما تحتفل الند روڤــر بمرور 70
نحن
ً
كثيرا عن حياتنا والمجتمعات واألديان وحتى األمم.
ننظر كيف تتحدث احتفاالتنا
النص :أميتاي إت يوني
ا

ت

ال ا

ا ت ا

الت وي

ا

يو

ل

من أعياد الميالد الخاصة – ألحباء أو الذكر السنوية

للزفاف ،السنة التي توقفنا فيها عن تدخين السجائر – إلى المناسبات
العامة ،هنا

مناسبات وطرق احتفال مختلفة تحكي الكثير عن حياتنا

الشخصية ،مجتمعاتنا ،معتقداتنا الدينية وحتى وطننا.
في الواليات المتحدة ،تُ

اء السماء باأللعاب النارية

في  4يوليو لالحتفال باالستقالل في الهند ،يعكس

االعتقاد الهندوسي تعبيره عن بداية الربيع من خالل

الرقص والغناء واألكل وتلطيخ النا

بع هم

البعض باأللوان .األلمان يحتفلون بزواج األمير لودفيغ

في مهرجان أكتوبر السنوي .والعديد من البلدان تحتفل
بالهالووين عن طريق ارتداء المالبس التنكرية.

النا

ينظر علماء االجتما إلى العطالت كمناسبات عندما يعيد
تكريس أنفسهم للقيم التي يحبونها ،سواء كان ذلك

يساعد جمعية خيرية في عيد الميالد أو القول من جديد

بأنك ستذهب للصالة الرياضية في كثير من األحيان في بداية

السنة الجديدة .ولالحتفال بحياة بوذا ،يت من مهرجان عيد
ميالد بوذا ) (Vesakاحتفاالت الشمو  ،وطقو

المعبد،

وتقديم الهدايا للجمعيات الخيرية ،والشعور العام بالتقشف،
ً
وفقا
وكلها تذكير للبوذيين بأن يعيشوا حياة نبيلة ومعتدلة،
لتعاليم دارما ).(Dharma

ومع ازدياد التواصل والعولمة في كوكبنا،

ً
جميعا.
ازدادت قائمة األعياد التي نحتفل بها

تعني الهجرة والحدود المفتوحة أن الخطو
بين المجتمعات والدين والتقاليد تتداخل
رجح
الم َّ
بنحو متزايد ،واليوم ،من ُ

أن يحتفل شخص يعي

في الشرق األوس
في إنجلترا بعيد

األضحى أو بعيد
الميالد – أو في

90

أو

الصورة التوضيحية :أدريان و جيدي
وكل حركة نقوم بها تُ
ُّ
الواقع بكليهما على حد سواء،

يف شي ًا إلى قائمة

ً
جميعا بها .في الواليات المتحدة ،يحتفل النا
العطالت التي نحتفل
بكل إخال
بعطلة مكسيكية ،الخامس من مايوِّ ،

ً
يوما آخر لالحتفال.
باعتباره

ً
كثيرا
كل مجتمع مع تنو العطالت
تخبرنا األساليب التي يتعامل بها ُّ

عن كيفية تعامله مع المهاجرين واألقليات .إنها مجرد أحد الوسائل
التي توجه االحتفاالت الوطنية من جميع المنابع للذهاب نحو

األف ل أو األسوأ ،لمعرفة هويتنا .في نهاية المطاف،
مما يفرقنا .سواء كنا نق ي
ثمة ما يوحدنا أكثر َّ
َّ

عطلة في مكان للعبادة أو نق ي فترة ما بعد

الظهر في مركز للتسوق فهنا

الشعور بالمجتمع.

شيء واحد يوحدهم:

ً
همة.
وأخيرا ،تُ ستخدم االحتفاالت ل شارة إلى إنجازات ُم َّ

ي
تذكرنا أعياد الميالد بمرور الوقت ،وتسمح لنا بالتفكير إلى أ ِّ
مد قد ابتعدنا .هذه هي المناسبات التي ننظر فيها إلى

الماضي وإلى المستقبل ،ون ع في نُ صب أعيننا ما تعلمناه،
في حين ال نزال نبحث في األفق عن مستقبل مثير.

مهما وأينما وحيثما احتفلنا يسمح لنا ذلك بأن نصل مع

حق ًا –
أقراننا إلى التفكير بمشاركة اللحظة .و – إذا كنا محظوظين ّ

قدم.
الم َّ
فقد يكون ذلك حول بعض من الكعك ُ

أميتاي إت يوني هو أستاذ جامعي في جامعة جورج
واشنطن .وكتابه نحن ما نحتفل به )We Are What We
 (Celebrateأميتاي إتزيوني وجاريد بلوم ،محرران  ،الذي
نشرته مطبعة جامعة نيويور

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

JOINT ADVENTURE

CO-ENGINEERED WITH LAND ROVER
16 years ago, two major players in automotive set out on an adventure – to
develop a range of engine oils, that live up to Land Rover’s legendary off-road
capabilities. Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is
designed to optimise fuel efficiency, response time and protect your engine
even under the most challenging conditions. Our partnership with Castrol has
never been stronger. So the joint adventure continues …
Castrol EDGE Professional is available from your local Land Rover Retailer
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