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شخصية فائقة التم ّيز

رأي

جريء بتعبير أنيق
ـي ،وضــوح وأناقــة  -تقــدم ســيارة مازيراتــي جيبلــي شـ ً
ـيئا مختلفـ ًـا تمامـ ًـا فــي عالــم يطغــى عليــه الجانــب
جــرأة ،رقـ ّ
توفــر لــك راحــة تنبــض بالهــدوء
العملــي .وكمــا تتوقــع مــن ســيارة صالــون رياضيــة فاخــرة ،فإنهــا ليســت فقــط ّ
أداء مفعمـ ًـا بــروح الســباقات .فهنــاك مزيــج
توفــر لــك أيضـ ًـا
وتكنولوجيــا بديهيــة ســهلة االســتخدام فقــط ،ولكنهــا ّ
ً
يجمــع بيــن تصميــم الكوبيــه بأربعــة أبــواب وطابــع رياضــي فــي الوقــت نفســه .وكمــا تتوافــر الراحــة خــال القيــادة
السلســة ،فيمكنــك أيضـ ًـا التح ّكــم فــي الســيارة بطريقــة تشــبه التح ّكــم الواضــح فــي الســيارة الرياضيــة.

إن هــذه التباينــات الديناميكيــة ،المثاليــة والنموذجيــة التــي تتســم بهــا مازيراتــي ،تعـ ّـد مصـ ً
ـدرا لإللهــام غيــر المحــدود
ـواء أكنــت تقــود وأنــت فــي طريقــك إلــي حضــور أحــد المؤتمــرات أو منطلقـ ًـا لالســتمتاع بجولــة قيــادة تبقــى ذكراها
سـ ً
توفــر أحــدث الطــرازات المتاحــة اآلن مزيـ ً
ـدا مــن اإلثــارة والمتعــة ،مــع مجموعــة مــن تحســينات
معــك طــول العمــرّ .
التصميــم الخارجــي وتقنيــات الســامة الجديــدة وتطويــرات مهمــة عندمــا يتعلــق األمــر بالنظــام المتطـ ّـور لمســاعدة
مجهــزة بشــكل شــامل وفقـ ًـا
الســائق .تأتــي جيبلــي مــع اختيــارات زينيــة جــران لوســو وجــران ســبورت ،وكل منهمــا
ّ
لرغباتــك الشــخصية بــأدق التفاصيــل .فمــع جــران لوســو ،يرتكــز الطــراز علــى الفخامــة والراحــة .أمــا مــع جــران ســبورت،
يقــدم لــك مجموعــة جديــدة مــن
فــإن األمــر يتعلــق بقــدر أكبــر باســتخدام وتوظيــف ديناميكيــة القيــادة .وكالهمــا
ّ
الجنــوط وألــوان الدهانــات الخارجيــة واخيــارات الزينــة الداخليــة .مهمــا كان اختيــارك ،ومهمــا كانــت طموحاتــك ،فــإن
مازيراتــي جيبلــي لديهــا دائمـ ًـا التلبيــة الملهمــة والفريــدة.
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تراث

مر العصور
خالد على ّ
تــم تصميــم أولــى ســيارات مازيراتــي جيبلــي والكشــف عنهــا خــال معــرض توريــن للســيارات عــام  .1966وبعــد ذلــك،
ّ
ُاعتبــر جوجيــارو ،وهــو فــي العشــرينيات ،أحــد النمــاذج العبقريــة الملهمــة فــي عالــم تصميــم الســيارات ،وهــو يســتحق هــذا
والمتميــز بشــكل سـ ّـيارة بســقف منحنــي
ـزود بأربعــة مقاعــد 2 + 2
ّ
الوصــف عــن جــدارة ،إذ أن ابتــكاره لهــذا التصميــم المـ ّ
مؤخرتهــا ومصابيــح أماميــة بــارزة وإطاللتهــا الجريئــة التــي تُ شــبه المظهــر الجانبــي لــرأس ســمكة القــرش القــى نجاحـ ًـا
ِّ
حتــى
فوريـ ًـا وأصبحــت أيقونــة ورمـ ً
ـزا فــي مجــال تصميــم الســيارات .وقــد خططــت مازيراتــي لصنــع  100طــراز ،ولكــن عقــب هــذا
االســتقبال الحافــل الــذي نالتــه الســيارة ،تـ ّـم رفــع هــذا الرقــم إلــى  .400وفــي نهايــة المطــاف ،ظــل إنتــاج ســيارة جيبلــي
ً
ً
تقليــدا
نموذجــا فــي شــكل ســبايدر وكوبيــه .وقــد اتبعــت الســيارة
تــم بنــاء وإنتــاج 1.295
حتــى نهايــة العــام  ،1972إذ ّ
رائـ ً
قبــل مازيراتــي مــن خــال الســيارة الرائعــة طــراز أيــه  )A6 1500( 1500 6لعــام  .1947فقــد كانــت إحــدى طــرازات
ـدا مــن ِ
غرانــد تــورر .وهــذا يعنــي أنهــا أوفــت بوعدهــا الــذي قطعتــه بخصــوص تقديــم طــراز ينبــض بالمجــد والتألــق وفخامــة رفيعــة
المســتوى وراحــة ال تُ ضاهــى خــال أي مســافة يحــرص المالــك علــى الوصــول إليهــا .كمــا أنهــا كانــت بطبيعــة الحــال ســيارة
تحمــل جينــات ســيارات الســباق بشــكل طبيعــي لتنبــض بقــوة هائلــة .وقبــل العــام  ،1966أثبتنــا قدرتنــا مــن خــال مجموعــة
مــن االنتصــارات الشــهيرة .وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى النجاحــات التــي تــم إنجازهــا :ففــي عــام  ،1926قــاد ألفيــري
مازيراتــي ســيارة ســباق مازيراتــي تيبــو  26وحقــق بهــا انتصـ ً
ـارا فــي أول ســباق لهــا علــى اإلطــاق ،وكان ذلــك فــي ســباق
تارغــا فلوريــو فــي جبــال صقليــة .وفــي العــام  ،1939فــاز ويلبــر شــو فــي ســباق ‘إنديانابوليــس  ’500بســيارة مازيراتــي
‘بويــل سبيشــال  ’CTF 8بمتوســط ســرعة يزيــد عــن  185كلــم /ســاعة .وقــد حقــق هــذا النجــاح الســاحق مــرة أخــرى فــي العــام
ممــا جعــل مازيراتــي الشــركة المنتجــة األوروبيــة الوحيــدة التــي تفــوز بســباق ‘إنــدي  ’500لعاميــن علــى التوالــي.
التالــيّ ،
تجســد أحــدث ســيارات جيبلــي الــروح األصيلــة التــي كانــت مصــدر انبعــاث أولــى تلــك الســيارات عــام  1966وتعكــس رغبتنــا
ّ
الشــديدة والدائمــة لالبتــكار والمنافســة والتفــوق .األمــر الــذي يعنــي الفخامــة الحصريــة واألناقــة فــي تصميــم جــريء
بتقنيــات متفوقــة .وبالطبــع ال ننســى األداء الجبــار.
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طراز

استثنائي فريد
إن تصميــم جيبلــي ُي ّ
ً
ـتعراضا للمنحنيــات المنحوتــة بشــكل ديناميكــي مــع تدفــق الخطــوط بشــكل انســيابي
مثــل اسـ
المميــز بالشــعار ثالثــي ُ
ً
وعزمــا
ديناميكيــة
ً
داللــة
ً
الشــعب المهيــب
أنيــق .ففــي الجــزء األمامــي ،يعكــس الشــبك
ّ
متوازنـ ًـا .مســتوحى مــن ســيارة برلينتــا  A6 GCSالتــي أنتجــت فــي الخمســينيات .فهــي تتميــزّ اآلن بقضبــان مطليــة
بالكــروم ومدمجــة تمامـ ًـا بالمصــد ،وتـ ّـم تحديثهــا أيضـ ًـا بشــكل أنيــق.
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وهنــاك مجموعــة مــن التفاصيــل المحــددة التــي تعكــس مظهــر الكوبيــه .وتتضمــن هــذه التفاصيــل األبــواب دون إطــار
ومؤخــرة خلفيــة قويــة مرتفعــة وتصميــم الضلــع  Cالــذي يشــتمل علــى لوغــو مازيراتــي ســايتا الخالــد .أمــا فــي الجــزء
الخلفــي ،ســتجد أنابيــب العــادم الرباعيــة مــن الكــروم منقــوش عليهــا ‘مازيراتــي’ و’جيبلــي’ وتصميــم أنيــق للمصــد.
فهــو ُيكمــل علــى نحــو رائــع صــورة شــاملة آســرة للغايــة لهــذا التصميــم الفريــد.
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ألوان

ومتطورة
طالء خارجية جديدة
ّ
لتعزيــز خيــارات ألــوان الطــاء وجاذبيــة جيبلــي التــي تأســر األنظــار ،تـ ّـم مؤخـ ً
ـرا إضافــة لــون طــاء جديــد لتحديــث ألــوان
يتميــز بالجــرأة
الطــاء الخارجيــة وهــو :بلــو نوبايــل .يعكــس هــذا اللــون جانبـ ًـا مختلفـ ًـا مــن شــخصية مازيراتــي ،كمــا إنــه
ّ
والفخامــة التــي لطالمــا اشــتهرت بهــا طــرازات ثالثيــة ُ
الشــعب المهيبــة.

بلو نوبايل طالء ثالثي الطبقات

طــاء أزرق داكــن مــع رقائــق زجاجيــة المعــة يتــأأل عنــد انعــكاس أشــعة

ســامية ترمــز إلــى األســر الملكيــة منــذ عصــر المصرييــن القدمــاء ،إذ كان

ممــا يعــزّ ز مــن روعــة التصميــم الفريــد لســيارة جيبلــي.
الشــمس عليــهّ ،

فضــل لــدى الحــكام .حيــث يعكــس هــذا اللــون األزرق الملكــي
الم ّ
اللــون ُ

ال يعـ ّـد هــذا اللــون الســاطع الــذي يحاكــي هديــر األمواج فــي المحيطات
لونـ ًـا بسـ ً
تتغيــر مــن شــكل إلــى آخــر فــي كل
مميــزة
ـيطا ،بــل تجربــة مرئيــة
ّ
ّ

20

مـ ّـرة تضــيء فيهــا الســيارة .لطالمــا كان اللــون األزرق يحظــى بــدالالت

هــذه التقاليــد األرســتقراطية ويتناغــم بإتقــان مــع انســيابية خطــوط

ســيارة جيبلــي.
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المقصورات

ابتكار
فارق

إن ســحر المقصــورة الداخليــة لســيارة جيبلــي اآلســر الجــذاب يغمــر حواســك ويجذبــك لتجربــة القيــادة والســفر بهــا،
ً
ووفقــا
حيــث الراحــة التــي تجللهــا الفخامــة مــع إمكانيــة الحصــول علــى طاقــة وقــدرة عاليــة تكــون تحــت تصرفــك.
تتميــز المقصــورة بطــراز إيطالــي أنيــق ولمســات نهائيــة مصنوعــة يدويـ ًـا وتصميــم
لتقاليــد جولــة مازيراتــي الكبــرى،
ّ
ومنظــم بشــكل مثالــي .باإلضافــة إلــى أن المنحنيــات المكســوة بالجلــد الفاخــر والصفــاء الفنــي
متناســق بشــكل كبيــر ُ
النقــي الــذي يغمــر لوحــة القيــادة إلــى جانــب التفاصيــل فــي زينــة المــرآة الداكنــة ذات التأثيــر المعدنــي تعمــل جميعهــا
علــى اســترخاء الحــواس وتقويتهــا .ويتالقــى لوحــان جانبيــان حــول هيــكل مركــزي بســيط وأنيــق والــذي يتضمــن ســاعة
مازيراتــي التقليديــة بســطحها األزرق وتفاصيلهــا المصنوعــة مــن األلومنيــوم .وتحــت ذلــك ،يوجــد نظــام المعلومــات
المــزود بشاشــة لمــس مقــاس  8.4بوصــة ونظــام التحكّــم الدورانــي ،باإلضافــة إلــى صنــدوق ســهل
والترفيــه
ّ
االســتعمال لتخزيــن الهاتــف المحمــول .كمــا يتمتــع عــداد الســرعة الكبيــر وعــداد دورات المحــرك بإضــاءة خلفيــة بيضــاء
نقيــة ويتــم فصلهمــا مــن خــال شاشــة شــرائح الترانزيســتور الرقيقــة ( )TFTمقــاس  7بوصــة والتــي تعــرض البيانــات
ً
مزيــدا مــن الشــعور
الديناميكيــة للســيارة ،فــي حيــن أن حوامــل األكــواب ذات الحجــم األمريكــي الجديــدة تضيــف
بالرفاهيــة والفخامــة داخــل المقصــورة .وحتــى مــع أبعادهــا الخارجيــة الجذابــة الفاتنــة الشــبيهة بطــرازات ســيارات
مميـ ً
الكوبيــه ،تقـ ّـدم جيبلــي متسـ ً
ـا عــن توفيــر مســاحة مريحــة
ـعا
ـزا للســاقين عنــد الجلــوس فــي الجهــة األماميــة ،فضـ ً
ّ
للســاقين والــرأس مــن أجــل الــركاب الــذي يجلســون فــي الجهــة الخلفيــة .وجميــع المقاعــد مكســوة بالجلــد المصنــوع
والمختــار بدقــة .ومــن خــال أروع وأرقــى تقاليــد للحــرف اليدويــة اإليطاليــة ،تـ ّـم تطريزهــا باليــد ،فــي حيــن أن مســاند
الــرأس األماميــة مزخرفــة ومزينــة بشــعار ثالثــي ُ
الشــعب المهيــب .وقــد تـ ّـم تمديــد وتوســيع خياراتــك فــي اآلونــة
األخيــرة مــع إمكانيــة توفيــر جلــد ‘بينــو فيــوري’ الطبيعــي الناعــم بشــكل جميــل ومنمــق ،إلــى جانــب اختيــارات الزينــة
الداخليــة .كمــا أن القــدرة علــى التكيــف الفــردي مــن الســمات المميــزة لمازيراتــي .وذلــك هــو الســبب ،الــذي يجعــل
ـا كهربائيـ ًـا فــي ســتة اتجاهــات ويجعــل عجلــة القيــادة الجلديــة متعـ ّـددة
تعديـ ً
مقعــد الســائق فــي ســيارة جيبلــي يوفــر ّ
التعديــل.
الوظائــف تتميــز بمجموعــة كبيــرة مــن إمكانيــات
ّ
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تزيينات

جديدة للمقصورة
ً
والتميــز علــى ســيارات مازيراتــي .فهنــاك
مزيــدا مــن التبايــن
تعكــس أجــواء المقصــورة الخالبــة إحــدى الجوانــب األخــرى التــي تضفــي
ّ
ً
المميــة للســائق،
الخاصــة
المســاحة
هــذه
علــى
الجاذبيــة
مــن
مزيــدا
تصميميــن فاخريــن جديديــن للزينــة فــي المقصــورة الداخليــة يضفيــان
ّ
وتزيد من خيارات التخصيص.
ّ
مضلع المع من الكربون فايبر
قماش

تــم تطويــر اختيــار الزينــة إلبــراز الطبيعــة الرياضيــة التــي تتميــز بهــا
ّ
مازيراتــي ،إذ يتمتــع هــذا النــوع مــن الزينــة بطبقــة علويــة المعــة تعكس
ً
ً
ً
والتفــرد
مزيــدا مــن التميــز
مزخرفــا ثالثــي األبعــاد وتضيــف
مظهــرا
ّ
تعــد فريــدة مــن نوعهــا ،كذلــك نمــط
علــى المقصــورة .فــكل ســيارة
ّ

مــرة.
ممــا يضمــن اختالفهــا إلــى ٍ
حــد مــا فــي كل ّ
الكربــون الفعلــيّ ،

تميــز الكربــون هــو قوتــه الطبيعية
ومــن الجوانــب الجماليــة األخــرى التــي ّ

تمنــع ظهــور أي عالمــات علــى التصميــم وتحافــظ
االســتثنائية التــي ّ

علــى ســامة األجــزاء الداخليــة لســيارة جيبلــي علــى مــدار األعــوام.

طبقة روفيري خشبية المعة

علــى غــرار جميــع تجهيــزات مازيراتــي الجديــدة ،فقــد اســتغرق تصميــم
المركبــة حوالــي ســنة ليتحــول مــن مجــرد فكــرة
هــذه الطبقــة الخشــبية ُ

مبتكــرة إلــى منتــج نهائــي .وهــي عبــارة عــن مزيــج مــن ثــاث طبقــات
مختلفــة مــن األخشــاب ،ثــم تـ ّـم تصميمهــا بواســطة الحرفييــن والصنـ ّـاع
المهــرة فــي إيطاليــا .فالشــجرة التــي تنتــج خشــب روفيــري هــي رمــز

ألحــد أقــوى العائــات اإليطاليــة ،كمــا أن خطوطهــا الدقيقــة الرائعــة
وطبقتهــا العلويــة الالمعــة هــي التــي تضفــي علــى تصميــم الزينــة
مظهــره الرائــع والمميــز للغايــة.
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جيبلي جران لوسو
لعشاق الرفاهية والفخامة

ترتكــز تزيينــات جــران لوســو علــى جاذبيــة جيبلــي الحصريــة عبــر إضافــة مصــد مطلــي بالكــروم ،حــواف جانبيــة بنفــس
لــون الهيــكل ،وشــعار جــران لوســو علــى األجنحــة األماميــة وعجــات مــن ســبيكة بوســيدون قيــاس  19بوصــة مــع
مقابــض مكابــح باللــون األســود .هنــاك أيضـ ًـا خيــار تشــغيل غطــاء صنــدوق الســيارة الخلفــي مــع مستشــعر القــدم
الــذي بواســطته ،يمكــن فتــح الصنــدوق ببســاطة عــن طريــق تحريــك قدمــك تحــت المصــد الخلفــي.
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الرفاهية

المميزة والترف الفريد
توفــر جيبلــي جــران لوســو مســتويات رفيعــة مــن الفخامــة والراحــة ،حيــث تأتــي بمقاعــد مريحــة ذات  12وضعيــة قابلــة
ّ
للتعديــل كهربائيـ ًـا وذاكــرة لتوفيــر إمكانيــة الوصــول الســريع إلــى التكوينــات مســبقة الضبــط .وعــاوة علــى ذلــك،
ّ
يتوافــر أيضـ ًـا خيــار التنجيــد الكامــل بالجلــد الفاخــر أو حريــر إرمنيغيلــدو زينيــا ،حيــث يتـ ّـم عمــل تصميمهمــا بشــكل رائــع
المثقــب .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتـ ّـم وضــع لمســة نهائيــة مــن
ّ
مــن خــال إضافــة زينــة طبقــة راديــكا مــن الخشــب
للتعديــل كهربائيـ ًـا .وينضــم إلــى قائمــة المزايــا المتســمة بالفخامــة
الخشــب الفاخــر علــى عمــود عجلــة القيــادة القابــل
ّ
الحصريــة مــا يلــي :نظــام هارمــان كاردون الســمعي الفخــم وحاجــب الشــمس الكهربائــي الخلفــي ودواســات قــدم
كهربائيــة وصنــدوق القفــازات الخــاص بالــركاب والقابــل لإلغــاق كهربائيـ ًـا والمحمــي برقــم التعريــف الشــخصي (.)PIN
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جيبلي جران سبورت
رياضية في صميمها

للحصــول علــى ميــزة رياضيــة أكثــر وضوحـ ًـا ،تـ ّـم ابتــكار جيبلــي جــران ســبورت .يوجــد مصــد بــارز بمواصفــات رياضيــة
والــذي يتضمــن تبطيــن البيانــو بــاك ،كمــا تــم دمــج شــعار جــران ســبورت فــي األجنحــة األماميــة ،ومالقــط المكابــح
المثبتــة علــى العجــات الفاخــرة قيــاس  20بوصــة مــن ســبائك  Uranoالمصقولــة آليـ ًـا.
ذات اللــون األحمــر ُ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتوافــر خيــار باقــة الكربــون الخارجيــة .ويتضمــن ذلــك مقابــض األبــواب ومرايــا األبــواب
والمقســم األمامــي والجنــاح الخلفــي حيــث تــم وضــع لمســة نهائيــة مــن الكربــون
الخارجيــة وأغطيــة الضلــع  CوB
ِّ
عليهــا جميعـ ًـا .علــى غــرار ســيارة جــران لوســو ،يوفــر خيــار الزينــة فــي ســيارة جــران ســبورت نمــط تكنولوجيــا متطــورة
المتكيفــة بتقنيــة  LEDكاملــة والســهولة والراحــة التــي
ونظــام الســامة الخــاص بالمصابيــح األماميــة ماتريكــس
ّ
يوفرهــا نظــام غلــق ســلِ س ألبــواب الســيارة .وتعمــل تقنيــة المصابيــح األماميــة المعــزّ زة باســتمرار علــى
ممــا يضمــن تجربــة قيــادة آمنــة ومريحــة تتســم بالروعــة والتميــز ،مهمــا
ضبــط األضــواء العاليــة والمنخفضــةّ ،
كانت السرعة أو ظروف القيادة.
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انضم

إلى مضمار السباق
تتميــز مقصــورة جــران ســبورت بالمقاعــد الرياضيــة ذات الـــ  12وضعيــة والقابلــة
مــن أجــل التمتــع بأجــواء ديناميكيــة،
ّ
للتعديــل كهربائيـ ًـا وذاكــرة لحفــظ الوضعيــات ،كمــا يوجــد أيضـ ًـا عجلــة قيــادة رياضيــة متماســكة رائعــة ومقابــض لناقــل
ّ
المفعــم بــروح الســباقات ودواســات قــدم رياضيــة  .Inoxوباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتوافــر خيــار
الســرعة تُ عــزز الشــعور ُ
باقــة الكربــون الداخليــة .حيــث يعمــل ذلــك علــى إضافــة لمســة نهائيــة مــن الكربــون خفيــف الــوزن ورائــع الملمــس
علــى عجلــة القيــادة الرياضيــة ومقابــض ناقــل الســرعة وعتبــات األبــواب وتصميــم الزينــة الداخليــة.
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ا

المحرك

خياران

فقط وإمكانيات غير محدودة
تقدمهــا جميــع ســيارات مازيراتــي هــي القــدرة علــى تغطيــة المســافات الطويلــة بســرعة ديناميكيــة ولكــن بســرعة عاليــة
أحــد الميــزات األساســية التــي ّ
أيضـ ًـا .بالنســبة إلــى جيبلــي فــإن القــوة التــي تقـ ّـدم هــذه الميــزة تأتــي مــن خــال خيــار محــرك البتــرول  V6أو محــرك الديــزل .V6
الملهمــة ذات الكفــاءة العاليــة المتوقــع
ّ
توفــر جيبلــي الطاقــة والقــوة ٌ
الحصــول عليهــا مــن ســيارة مازيراتــي الرياضيــة المميــزة .وهــي أيضـ ًـا
ســيارة صالــون فاخــرة ،لذلــك فهــي تتميــز بالكفــاءة العاليــة وانخفــاض
مســتوى انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .ليــس هنــاك شــيء ُيضاهــي

و 252جرامـ ًـا لــكل كيلومتــر .ويبــدأ تســارع جيبلــي بقــوة  350حصانـ ًـا مــن
ـتعد ً
ادا لالنطــاق إلــى  100كلــم /الســاعة فــي 5.5
نقطــة الوقــوف اسـ ّ
ثــوان فقــط وتبلــغ الســرعة القصــوى  267كلــم /الســاعة.
ً
حصانا
محرك توربو مزدوج  V6بقوة 430

محــرك مازيراتــي .فمــع ســيارة جيبلــي ،يضمــن نظــام العــادم
تميــز
ّ
ّ
خفيــف الــوزن ذو الصمامــات التحويليــة تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن
مــن الكفــاءة .وعندمــا يكــون الوضــع الرياضــي نشـ ً
ـطا ،يزيــد مــن قــدرة

تتميــز ســيارة جيبلــي  Sو S Q4بوجــود أقــوى طــراز مــن محــرك  .V6فقــد
تــم رفــع الحــد األقصــى للطاقــة المنتجــة إلــى  430حصانـ ًـا ،حيــث يتــم

معاييــر التحكّــم فــي الســيارة وتُ فتــح الصمامــات ،ويــزداد انطــاق

توفــر
إنتاجهــا فــي  5.750دورة فــي الدقيقــة .ومــع وضــع ّ ،overboost

يوفــر غــازات العــادم بشــكل مثالــي .والنتيجــة هــي
ّ
ممــا
الســيارةّ ،
الحصــول علــى أداء مثالــي وصــوت هــادر يثيــر شــغف القيــادة ،حيــث
تقــوم فيــراري بصنــع وتجميــع محــركات البنزيــن يدويـ ًـا فــي مارانيللــو.

الحــد األقصــى لعــزم الــدوران البالــغ قوتــه  580نيوتــن متــر مــا بيــن

ً
حصانا
محرك توربو مزدوج  V6بقوة 350

إن محـ ّـرك  V6فــي ســيارة جيبلــي يعمــل بقـ ّـوة  350حصانـ ًـا فــي 5.500

دورة فــي الدقيقــة وتصــل نســبة عــزم الــدوران إلــى  500نيوتــن متــر

 2.250دورة فــي الدقيقــة و 4.000دورة فــي الدقيقــة .هــذا يعنــي
التمتــع بــأداء ومرونــة رائعيــن أثنــاء القيــادة .تتســارع ســيارة جيبلــي S
مــن صفــر  100 -كلم/ســاعة فــي  4.9ثانيــة ،أمــا جيبلــي  S Q4فــي
غضــون  4.7ثانيــة فقــط .وتبلــغ الســرعة القصــوى لكلتــا النســختين
 286كلــم /ســاعة .يبلــغ معــدل اســتهالك الوقــود فــي ســيارة جيبلــي
 Sبيــن  11.1-11.0لتــر 100/كلــم ونســبة انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد
ً
جرامــا لــكل كيلومتــر .واألرقــام التــي تحتــاج
الكربــون بيــن  248و252

عنــد  4,500دورة فــي الدقيقــة .وفــي وضــع  ،overboostيكــون
ً
متاحــا مــا بيــن  1.750و 4.500دورة
الحــد األقصــى لعــزم الــدوران

إلــى معرفتهــا فــي ســيارة جيبلــي  S Q4بخصــوص نســبة انبعاثــات

فــي الدقيقــة .وال يزيــد معــدل اســتهالك الوقــود عــن 11.1-11.0

ثانــي أكســيد الكربــون هــي بيــن  265و 268جم/كلــم وبالنســبة لمعــدل

لتــر 100 /كلــم ونســبة انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون بيــن 248

اســتهالك الوقــود هــو  11.8-11.7لتــر 100/كلــم.
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محرك
ّ

ديزل ينبض بجينات مازيراتي
إن جيبلــي ديــزل كانــت أول ســيارة تعمــل بالديــزل فــي تاريــخ مازيراتــي ،فهــي تعكــس كل المزايــا التــي تتميــز بهــا محــركات مازيراتــي.

مــن تأخــر انطالقــة المحــرك .كمــا يســتفيد نظــام التيربــو أيضـ ًـا مــن جهــاز

كمــا أن المحـ ّـرك ذو الشــاحن التوربينــي  V6فــي ديــزل ســيارة مازيراتــي
ً
ً
رائعــا مــن الطاقــة الهائلــة وتحســين المســافات
مزيجــا
يوفــر
جيبلــي ّ

التشــغيل اإللكترونــي الدورانــي .حيــث إن هــذا يقلــل مــن االحتــكاك

المحــرك فــي جيبلــي لتبــدأ
قــوي بنســبة  600نيوتــن متــر ،ينطلــق
ّ

ويلغــى تشــغيل
للحصــول علــى اســتجابة أفضــل وانبعاثــات أقــلُ .
ً
تلقائيــا عندمــا تكــون فــي الوضــع الرياضــي وعندمــا يقــوم
الخاصيــة

الطويلــة وكفــاءة مذهلــة .بطاقــة هائلــة تبلــغ  275حصانـ ًـا وعــزم دوران

التســارع مــن صفــر إلــى  100كلــم /ســاعة فــي  6.3ثــوان ســريعة

الســائق بإيقــاف تشــغيل نظــام التح ّكــم فــي الثبــات .كمــا يمكــن أيضـ ًـا

وسلســة قبــل أن تصــل ســرعتها القصــوى إلــى  250كلــم /ســاعة.

إلغــاء تنشــيطه مــن خــال مجموعــة مفاتيــح شاشــة العــرض باســتخدام

وبالنســبة لالقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود واالنبعاثــات ،فاألرقــام

أزرار عجلــة القيــادة .وعندمــا يتعلــق األمــر بتميــز صــوت المحـ ّـرك ،فــإن

تتحــدث بنفســها عــن الكميــات ،إذ تبلــغ نســبة اســتهالك الوقــود
بيــن  7.0و 7.6لتــر لــكل  100كلــم ونســبة انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد
الكربــون تبلــغ فقــط  199-183جــم /كلــم .كمــا أن النظــام المتطــور
لحقــن المســاق المشــترك بالوقــود و’تقنيــة الفجــوة الهوائيــة’ الخاصــة
باألنابيــب المتفرعــة مــن العــادم تضمــن الحصــول علــى تنقيــة ممتــازة،

المتميــز لمازيراتي .وبفضــل النظام
هــذا المحـ ّـرك يحمــل الطابــع الفريــد
ّ
الســمعي النشــط الخــاص بمازيراتــي ،يعمــل مشــغلي الصــوت علــى
ً
وفقــا لنمــط القيــادة.
وتعديلهــا
للمحــرك
إبــراز أكثــر النغمــات المثيــرة
ّ
ّ
وعندمــا يضغــط الســائق علــى الــزر الرياضــي ،يصبــح األداء الســمعي
أكثــر قــوة ونشـ ً
ـطا علــى نحــو أكثــر ديناميكيــة.

فــي حيــن أن الشــحن التوربينــي الهندســي المتغيــر يقلــل إلــى حــد كبيــر
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ا

التكنولوجيا

مزيج

التطور والرقي والمتعة
من
ّ
إن ناقــل الحركــة األتوماتيكــي المتطــور  ZFذو الثمانــي ســرعات فــي ســيارة مازيراتــي جيبلــي يضــع بيــن يديــك ويوفــر لــك مجموعــة هائلــة مــن اإلمكانيــات.
كمــا أن التصميــم المتطــور لناقــل الحركــة األتوماتيكــي  ZFذو الثمانــي
ســرعات يضمــن أن يتــم تغييــر التــروس بشــكل دقيــق والحصــول علــى

الوضع الرياضي األوتوماتيكي

ممايضــع القــوة التــي تنتجهــا محــركات جيبلــي تحــت ســيطرتك
أداء مثالــيّ ،

فــي هــذا الوضــع ،تحــدث تغييــرات ناقــل الحركــة فــي أقــل مــن  100مللــي

الكاملــة .وبفضــل برنامــج التكيــف التلقائــي ،يعمــل ناقــل الحركــة علــى
تعديــل أنمــاط ســرعته وفقـ ًـا لنمــط القيــادة ،وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى
ّ

تجربــة قيــادة فرديــة مميــزة رائعــة .وعندمــا يتعلــق األمــر بالرحــات الطويلــة

ثانيــة وتحــدث عنــد دورات عاليــة .فهــذا يضمــن تدفــق الطاقة العاليــة الهائلة
ومحكــم والحصــول علــى نمــط قيــادة رياضــي أعلــى.
علــى نحــو ســلس ُ

واألكثــر مــن ذلــك ،فــي طــرازات محـ ّـرك البنزيــن ،أنــه يتـ ّـم تنشــيط خاصيــة

ذات الســرعات العاليــة ،فــإن أخــر ترســين ،التــرس الســابع والثامــن ،يتــم

 .overboostوهــذا يتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى أقصــى عــزم للــدوران عنــد

ضبطهمــا بشــكل خــاص لتقليــل اســتهالك الوقــود والحصــول علــى مزيـ ٍـد

حــد كبيــر .كمــا أن نظــام التحكّــم المتكامــل
المحــرك إلــى ٍ
انخفــاض ســرعة
ّ

فــي جميــع طــرازات جيبلــي مــن خــال مجموعــة تــروس فرقيــة ميكانيكيــة

التح ّكــم الديناميكــي.

مــن الراحــة .يقــوم ناقــل الحركــة بإرســال الطاقــة إلــى العجــات الخلفيــة
قياســية محــدودة المنافــذ .فهــذا يضمــن تحقيــق أفضــل ســحب وجـ ّـر حتــى

ممــا يمنــح الســائق مزيـ ً
للســيارة ( )IVCيضيــف مزيـ ً
ـدا مــن
ـدا مــن اإلثــارةّ ،

ً
مؤخــرا
فــي األوضــاع الصعبــة المليئــة بالتحديــات .وقــد أصبــح التشــغيل

الوضع العادي اليدوي

ســهال ودون مجهــود مــن خــال تصميــم ذراع ناقــل الحركــة الجديــد الــذي
ً

يســمح هــذا الوضــع للســائق القيــام بتغييــر التــروس وتبديــل الســرعة

يتميــز بمســارات منفصلــة لإلعــداد األوتوماتيكــي أو اإلعــداد اليــدوي.
ّ
ومــع ضبــط واحــد فقــط لــكل مســار فــي كل اتجــاه ،يعــزّ ز التحريــك لمســافة

باســتخدام المقابــض االختياريــة الموجــودة خلــف عجلــة القيــادة أو ذراع

ً
تلقائيــا عنــد
ناقــل الحركــة فــي النفــق األوســط .وترتفــع ســرعة النظــام

المخصــص علــى ذراع ناقــل
قصيــرة مــن اســتجابة المحـ ّـرك .كمــا أن زر الركــن
ّ
الحركــة يضيــف مزيـ ً
ـدا مــن وســائل الراحــة .ولحصــول الســائق علــى مزيـ ٍـد

االقتــراب مــن الخــط األحمــر وتنخفــض بنفــس الطريقــة.

مــن المشــاركة الممتعــة الســهلة ،هنــاك خمســة أوضــاع تشــغيل ،يتــم

النظام الرياضي اليدوي

تحديدهــا باســتخدام األزرار القريبــة مــن ذراع ناقــل الحركــة ،وتتضمــن هــذه

مــن خــال النظــام الرياضــي اليــدوي ،يتحكــم الســائق بشــكل كامــل فــي

األوضــاع :الوضــع العــادي األتوماتيكــي والوضــع الرياضــي األوتوماتيكــي

ناقــل الحركــة :حيــث يتــم تنشــيط خاصيــة  overboostللحصــول علــى أفضــل

والوضــع العــادي اليــدوي والوضــع الرياضــي اليــدوي ووضــع زيــادة التح ّكــم

أداء ،وتكــون التغييــرات فــي ناقــل الحركــة أســرع وأقــوى ،ويمكــن دفــع

والكفــاءة ( .)I.C.Eكمــا أن عمليــات تزويــد الســرعة تحــدث تلقائيـ ًـا إال إذا تــم
تحديــد وضــع يــدوي.
الوضع العادي األوتوماتيكي
ـط نواقــل حركــة سلســة بــدورات منخفضــة
الض ْبـ ِ
يوفــر هــذا الوضــع ُم ْسـ َـب ُق َّ
ّ

يتــم
والحــد مــن اســتهالك الوقــود .وعندمــا
لزيــادة الراحــة أثنــاء القيــادة
ّ
ّ
تحديــد نمــط القيــادة الرياضــي ،فــإن عمليــات تزويــد الســرعة تحــدث تلقائيــاً
عندمــا تكــون ســرعات المحـ ّـرك عاليــة.

المحـ ّـرك إلــى أقصــى حــد دون تدخــل النظــام .والميــزة التلقائيــة الوحيــدة
هــي التعشــيق ألســفل (أي تقليــل الســرعة) عندمــا تصــل ســرعة دوران

المحـ ّـرك إلــى مســتوى منخفــض جـ ً
ـدا.
وضع زيادة التحكّم والكفاءة ()I.C.E

يضمــن هــذا الوضــع الحصــول علــى تحكــم أفضــل فــي جميــع األحــوال
ـدوء وراحــة وسالســة والحــد مــن
الجويــة واســتجابة المحــرك بشــكل أكثــر هـ ً

اســتهالك الوقــود.
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ديناميكية
ُمتقنة

انطلــق إلــى أبعــد مــدى فــي جميــع الظــروف ،ســواء كانــت الطريــق مليئــة بالمنعطفــات والدورانــات ،أو أيــة مفاجــآت أخــرى ،فمــع ســيارة مازيراتــي
جيبلــي ســتتجاوز كل ذلــك بسالســة بفضــل مجموعــة مــن األنظمــة الذكيــة.
نظام الدفع الرباعي الذكي Q4
ً
ً
مثاليــا للســائقين الذيــن يبحثــون عــن المزايــا
خيــارا
تعــد جيبلــي S Q4
ّ

المتوفــر مــن خــال
ّ
الديناميكيــة لنظــام الدفــع الخلفــي مــع الدعــم

تتميــز جميــع طــرازات جيبلــي مــن مازيراتــي بوجــود نظــام التوجيــه
ّ
المعــزز كهربائيـ ًـا دون المســاس باالســتجابة التــي تعـ ّـد جـ ً
ـزءا مهمـ ًـا مــن

الســحب والجــر رباعــي الدفــع .ويتميــز كل طــراز بنفــس نظــــام Q4

جينــات مازيراتــي .وقــد تـ ّـم تصميــم هــذا النظــام للحصــول علــى شــعور

العاديــةُ ،يرســل نظــــام  Q4للدفــــع الرباعــــي الذكــــي جميــع عــزم دوران

يتميــز بالكفــاءة علــى نحــو خــاص حيــث يعمــل مباشــرة مــن خــال
فهــو
ّ
المحـ ّـرك عنــد الحاجــة ،لــذا ليــس هنــاك حاجــة إلــى مضخــة هيدروليكيــة.

المحكــم وخفيــف الــوزن .ففــي األحــوال
للدفــــع الرباعــــي الذكــــي ُ

المحـ ّـرك للعجــات الخلفيــة مــن أجــل الحصــول علــى ديناميكيــات القيادة

المتوازنــة بشــكل مثالــي التــي تتميــز بهــا مازيراتــي واالســتهالك
الجــر بســبب التســارع المفاجــئ
األمثــل للوقــود .وفــي حالــة فقــدان
ّ
ً
جــدا فــي المحــور الخلفــي ،يمكــن أن يقــوم
لاللتصــاق المنخفــض
نظــــام  Q4للدفــــع الرباعــــي الذكــــي بتغييــر انقســام عــزم الــدوران مــن

مميــز بمتعــة القيــادة علــى الطريــق كمــا هــو متوقــع مــن مازيراتــي،
ّ

المحرك،
ـا عــن ذلــك ،مــع عدم وجود ســائل مضغوط تحت غطــاء
وفضـ ً
ّ
تكــون الحاجــة إلــى الصيانــة أقــل .كمــا يقــوم النظــام بتكييــف وزنــه
وفقـ ًـا للســرعة ،فيصبــح أخــف وزنـ ًـا وســهل الــدوران عنــد المنــاورة فــي

ً
ـعورا بمزيـ ٍـد
مــكان ضيــق .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فهــو يعكــس شـ

نســبة  100فــي المئــة للدفــع الخلفــي وتوزيعهــا إلــى  50-50بيــن

مــن الثقــل والترابــط عنــد الســرعات العاليــة .وهنــاك ميــزة إضافيــة أخــرى

العجــات األماميــة والخلفيــة .ويحــدث كل ذلــك فــي  150مللــي ثانيــة

تتمثــل فــي التكامــل مــع النظــام المتطـ ّـور لمســاعدة الســائق النشــط
ّ

أو فــي زمــن أســرع مــن لمــح البصــر.
نظام  Skyhookإلدارة التعليق

مثــل نظــام المســاعدة علــى الطــرق الســريعة ونظــام المســاعدة
علــى الحفــاظ علــى حــارة الســير ونظــام التحذيــر مــن النقطــة العميــاء.

تتميــز ســيارة جيبلــي جــران ســبورت بنظــام تعليــق  Skyhookكجــزء

نظام التحكّم المتكامل للسيارة
ـدال مــن االكتفــاء
غالبـ ًـا مــا يكــون مــن األفضــل اتخــاذ تدابيــر احترازيــة بـ ً

وهيــكل الســيارة لتحديــد أحــوال الطريــق والطريقــة التــي يتــم بهــا قيــادة

نظــام التح ّكــم المتكامــل للســيارة أي مشــكالت قــد تتســبب فــي عــدم

توفــر وتُ بــرز تبايــن التخميــد
أساســي ،مــع ماصــات الصدمــات التــي ّ
مجســات تقــوم برصــد حركــة كل عجلة
المتواصــل .كمــا يســتخدم النظــام ّ
مخمــد
بتعديــل إعــدادات كل
الســيارة .ثــم يقــوم بعــد ذلــك علــى الفــور
ّ
ّ
ً
وفقــا لذلــك .يمنــح اإلعــداد األساســي األولويــة لعامــل
اهتــزازات
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ً
نظام التوجيه المعزّ ز
كهربائيا

بــردود األفعــال عندمــا يتعلــق األمــر بديناميكيــة القيــادة .حيــث يتوقــع
الثبــات ويتصــدى لهــا فــي لمــح البصــر .ويعمــل النظــام مــن خــال
تقليــل عــزم دوران المحـ ّـرك انتقائيـ ًـا وتطبيــق قـ ّـوة الكبــح علــى العجــات

الراحــة أثنــاء القيــادة ،ولكــن فــي حالــة الرغبــة فــي الحصــول علــى مزيـ ٍـد
مــن التح ّكــم الديناميكــي ،فــإن ضغطــة بســيطة علــى زر التعليــق فــي

ـواء عنــد الســير فــي
الفرديــة علــى النحــو المطلــوب .فتكــون النتيجــة ،سـ ً
طريــق مفتــوح أو عبــر تقلبــات ومنعطفــات جارفــة ،هــي الحصــول علــى

النفــق األوســط تعمــل علــى تشــديد ممتصــات الصدمــات علــى الفــور.

واحتماليــة زيــادة الســرعات.
مزيـ ٍـد مــن الســامة ومتعــة قيــادة أكبــر
ّ

ابتكارات
ُتوصلك بالعالم

وتوفر لك المساعدة والمتعة وسهولة التكيف.
ّ
تُ تيح باقة المعلومات والترفيه تجربة غامرة،
صمــم المقصــورة الداخليــة لســيارة جيبلــي حــول واجهــة للســائق،
تُ ّ

المتعــدد ،أو نظــام التحكّــم الدورانــي فــي لوحــة التجهيــزات
اللمــس
ّ
المركزيــة ،أو عــن طريــق األوامــر الصوتيــة .ويتضمــن النظــام

العــدادات مقاييــس تناظريــة كبيــرة إلبــراز عـ ّـداد ســرعة المحـ ّـرك وعـ ّـداد
الســرعة ،عــاوة علــى شاشــة شــرائح الترانزيســتور الرقيقــة ()TFT

راديــو الســيارة ،وتقنيــة  ،Bluetoothونظــام مالحــة ُمتصــل بالقمــر
االصطناعــي (متــى كان ذلــك مالئمـ ًـا) ،بجانــب وصــات بمصــادر خارجية

مقــاس  7بوصــة .وتُ دمــج وظائــف حيويــة رئيســة فــي األزرار باإلضافــة

مثــل الهواتــف الجوالــة ،واألجهــزة اللوحيــة ،والحواســيب المحمولــة.

والتــي تتســم بالتلقائيــة والتنظيــم وســهولة االســتخدام .وتضــم لوحــة

إلــى ذراع نقــل الســرعة ،بينمــا يمكــن إلعــدادات داخليــة أخــرى أن تُ ضبــط
باســتخدام نظــام المعلومــات والترفيــه الخــاص بنظــام التح ّكــم وعــرض
ـزود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس
المعلومــات الخــاص بمازيراتــي المـ ّ

وباســتخدام مدخــل مســاعد ( )Aux-inأو مقابــس  USBأو قــارئ بطاقــة
ً
فضــا عــن ذلــك ،يتحكــم
أيضــا تشــغيل الموســيقا.
ُ ،SDيمكنــك
ً

المســمى ( )+MTCبمنتصــف لوحــة القيــادة ،أو عناصــر التحكّــم فــي
ُ

ـزود بشاشــة
نظــام التح ّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي المـ ّ
عــرض تعمــل باللمــس بخاصيــة تدفئــة للمقعــد األمامــي ،عــاوة علــى

 7بوصــة.

التهويــة ،وخاصيــة تدفئــة لعجلــة القيــادة ،وتشــغيل حاجــب الشــمس
الخلفــي ،متــى كان ذلــك مالئمـ ًـا .كمــا تعــرض الشاشــة الرؤيــة الخلفية،

عجلــة القيــادة بالنســبة لشاشــة شــرائح الترانزيســتور الرقيقــة مقــاس

المــزود
نظــام التحكّــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي
ّ

مــع إرشــادات مــن أجــل كاميــرا القيــادة الخلفيــة أيضـ ًـا.

المــزود
يحتــل نظــام التحكّــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي
ّ

كمــا يضــم النظــام المتطور وظائف المحــاكاة لنظامي Apple CarPlay

بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس

بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس مقــاس  8.4بوصــة موضــع الصــدارة

فــي منتصــف لوحــة قيــادة جيبلــي .ومــن خــال عــدد قليــل للغايــة مــن
األزرار عــاوة علــى واجهــة تتســم بدرجــة اســتجابة عاليــة ،فإنهــا ُص ّممــت

لمســاعدة الســائق علــى الحفــاظ علــى التركيــز علــى الطريــق أمامــه ،كمــا
أن اســتيعابها أمــر بديهــي وســهل.

®

ومســاعد ســائق افتراضــي علــى أنظمــة األندرويــد .®Android Auto
ـا عــن ذلــك ،تعمــل آليــة  SIRIالخاصــة بـــ  Appleكمســاعد شــخصي
فضـ ً
ممايتيــح لهــم تنفيــذ المهــام باســتخدام
iPhone
جهــاز
لمســتخدمي
ّ
األوامــر الصوتيــةُ .ويمكــن مــن خــال لغــة ُمســتخدمة بشــكل
طبيعــي إجــراء مكالمــة أو الوصــول إلــى الموســيقا والرســائل ورســائل

التذكيــر ورســائل البريــد اإللكترونــي والمواقــع اإللكترونيــة وغيرهــا مــن
ويمكــن تشــغيل نظــام التح ّكــم وعــرض المعلومــات الخــاص بمازيراتــي
ُ
ـزود بشاشــة عــرض تعمــل باللمــس بثــاث طــرق مــن خــال شاشــة
المـ ّ
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المزايــا األخــرى.

ص

صوت الجودة

أنغام

وترفيه من طراز عالمي
يوفــر طــراز جيبلــي ثالثــة خيــارات لنظــام الصــوت .تــم تجهيــز المقصــورة
الداخليــة بـــ  8مكبــرات صــوت بقــدرة  280واط كتجهيــز أساســي وبجــودة
عاليــة المســتوى بشــكل مثيــر لإلعجــاب .ومــع ذلــك ،يمكنــك االنتقــال
إلــى أحــد الخياريــن البارزيــن المصمميــن لعشــاق األنغــام الحقيقييــن –
إمــا نظــام هارمــان كاردون الســمعي الراقــي ذو  10ســماعات ،أو نظــام
بــاورز آنــد ويلكينــز للصــوت المحيطــي ذو  15ســماعة.
نظام هارمان كاردون السمعي الراقي

نظام باورز آند ويلكينز للصوت المحيطي

تعتبــر هــذه الباقــة الصوتيــة نتــاج ســاعات كثيــرة مــن اختبــارات بــاورز آنــد
ّ
المكثفــة علــى مــدى  50عامـ ًـا فــي مجــال الدراســات
ويلكينــز وبحوثهــا

ً
عاطفيــا مــع
النفســية إلدراك األصــوات ،وكيفيــة تفاعــل األشــخاص
تــم بشــكل اســتراتيجي دمــج خمــس عشــرة ســماعة
الصــوت .وقــد ّ
مــع مضخمــات للصــوت متوســطة المــدى ومكبــرات صــوت خلفيــة
مصنوعــة مــن أليــاف كيفــار فــي هيــكل الســيارة ،بينمــا يضمــن
ً
واطــا تجربــة صوتيــة تغمــر حــواس جميــع
مكبــر صــوت بقــدرة 1280
ّ

يوفــر نظــام هارمــان كاردون الســمعي الفاخــر أعلــى المســتويات
ّ

المتواجديــن داخــل الســيارة .كمــا أن مكبــرات الصــوت المتطــورة

مــن جــودة الصــوت ،مــع كل مكــون مصمــم بشــكل فريــد ليتناســب
تمامـ ًـا مــع المقصــورة الداخليــة لســيارة جيبلــي .ولتحقيــق ذلــك ،عمــل

المصنوعــة مــن األلومنيــوم تحتفــظ بــأدق التفاصيــل الصوتيــة،

مهندســو نظــام هارمــان كاردون الســمعي بشــكل وثيــق مــع فريــق
ً
مكبــر صــوت
التطويــر فــي مازيراتــي .ويقــوم النظــام
أساســا علــى ّ
يوفــر جــودة صــوت رائعــة وتفصيليــة،
ممــا ّ
متطـ ّـور بقــدرة  900واطّ ،

بينمــا يتــم ضمــان إيقــاع ثابــت قــوي مــن خــال مــادة  Rohacellفــي
®

مكبــرات الصــوت الداخليــة ذات التــرددات المنخفضــة الخاصــة بالنظــام.
ويضــم النظــام تقنيــة الصــوت المحيطــي  QuantumLogicالتــي تعيــد

تشــكيل تدفقــات اإلشــارات رقميـ ًـا وبنــاء التســجيل األصلــي لمقطوعــة

شــغل موســيقا  MP3أو
ّ
مهمــا كان المصــدر ،ســواء كان راديــو أو ُم

موســيقية .وإلــى جانــب ذلــك ،تعمــل وظيفــة  Clari-Fiعلــى اســتعادة
ً
رقميــا.
التفاصيــل الفنيــة المفقــودة فــي الموســيقى المضغوطــة

يقــل عــن  12قنــاة مســتقلة للحصــول علــى تــوازن مثالــي رائــع داخــل

يتوافــق نظــام بــاورز آنــد ويلكينــز مــع معظــم أشــكال االســطوانات

مقصــورة الســيارة .كمــا أن مضخــم الصــوت ذو األداء العالــي الخــاص

الموســيقية ويضــم موصــل ُ USBمدمــج مــن أجــل الهاتــف الذكــي

جهــاز  iPhoneأو جهــاز بــث صوتــي .ويتــم توظيــف واســتخدام مــا ال

يتعامــل مــع التــرددات المنخفضــة بســهولة ،فــي حيــن أن مضخمــات
الصــوت متوســطة المــدى ومكبــرات الصــوت تضمــن وضــوح ونقــاء

شــغل موســيقا  .MP3وفــي المقابــلُ ،يمكــن
ّ
أو جهــاز  iPodأو ُم

بــث المقاطــع الصوتيــة مباشــرة مــن خــال تقنيــة  Bluetoothأو

صــوت كل جهــاز وكل فنــان بشــكل تــام .فمــن خــال  10ســماعات عاليــة

 Apple CarPlayأو . Android Auto
®

®

القــدرة تــم توزيعهــا بعنايــة فــي جميــع أرجــاء المقصــورة ،يضمــن هــذا
النظــام توفيــر صوتـ ًـا رائعـ ًـا مميـ ً
ـزا للجميــع داخــل ســيارة جيبلــي.
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ا

السالمة

النظام

المتطور لمساعدة السائق
ّ
تــم تجهيــز جيبلــي بمجموعــة شــاملة رائعــة مــن النظــام المتطـ ّـور لمســاعدة الســائق .وهــذا يعنــي المزيــد مــن راحــة البــال ،ســواء كنــت فــي جولــة
فخمــة حصريــة أم منطلقـ ًـا عبــر المدينــة.
التعرف على إشارات المرور
نظام
ّ
ً
أحيانــا أن تفوتــك رؤيــة الالفتــات المروريــة لمختلــف
مــن الســهل
األســباب .وهنــا يأتــي دور وظيفــة التعــرف علــى الالفتــات المروريــة،

األماميــة ،يســاعد نظــام تنبيــه مغــادرة المســار الســائق علــى الحفــاظ
المختــار بالطــرق الســريعة والطــرق الرئيســة.
علــى المركبــة فــي المســار ُ
ّ
واحتمــاالت التصادمــات
ويقلــل ذلــك مــن االنحــراف عــن المســار
ّ

حيــث تعمــل علــى رصــد ثالثــة أنــواع مــن الالفتــات :حــدود الســرعة،

الجانبيــة مــن خــال تحذيــر عنــد عبــور المركبــة عالمــات الطــرق دون تنبيــه.

وحــدود الســرعة المؤقتــة بســبب الظــروف الطارئــة كالمطــر الغزيــر،

ويتجــاوز تفعيــل مؤشــر االنعطــاف النظــام.

ومناطــق منــع التجــاوز .وعندهــا تقــوم الوظيفــة بعــرض إشــارات رقميــة
علــى شاشــة لوحــة التجهيــزات .ويعمــل النظــام مــع كاميــرا رقميــة خلــف
مــرآة الرؤيــة الخلفيــة وبيانــات مــن نظــام المالحــة.
نظام المساعدة على الطريق السريع

نظام المساعدة على البقاء في المسار
قي ً
ً
مــا إذا كان الســائق علــى وشــك مغــادرة المســار دون
يوفــر
دعمــا ّ
قصــد ،حيــث تعمــل كاميــرا رقميــة مثبتــة خلــف كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة
علــى رصــد عالمــات الطريــق بشــكل مســتمر لمتابعــة المســار األمامي.

يجمــع هــذا النظــام بيــن مزايــا نظــام التحكّــم فــي الســرعة التكيفــي

وتعــرض شاشــة لوحــة التجهيــزات الوضــع الدقيــق ،إذ تشــير الخطــوط

التكيفــي) وخاصيــة التشــغيل واإليقــاف ونظــام
(نظــام كــروز كنتــرول
ّ

البيضــاء علــى كال جانبــي صــورة الســيارة إلــى وجودهــا ضمــن المســار

المســاعدة فــي الحفــاظ علــى المســار لجعــل القيــادة أكثــر ســهولة علــى

بشــكل آمــن .ويظهــر خــط أصفــر ليبيــن أن ســيارة جيبلــي تنحــرف عــن

الطــرق الســريعة ،بينمــا تحقــق القيــادة مــن المســتوى الثانــي قيــادة
شــبه ذاتيــة للســيارة .باســتخدام المعلومــات الملتقطــة مــن كاميــرا

ـواء إلــى اليميــن أو اليســار .كمــا يومــض خــط باللــون
وســط المســار ،سـ ً

األصفــر للتحذيــر مــن مغــادرة المســار .وفــي تلــك المرحلــة ،وعنــد

رقميــة مثبتــة خلــف المــرآة الخلفيــة ونظــام رادار فــي الشــبكة األماميــة،

اختيــار الصنــدوق البــارز علــى شاشــة اللمــس ،يتدخــل نظــام المســاعدة

يحافــظ نظــام المســاعدة علــى الطــرق الســريعة علــى إبقــاء الســيارة
ً
مســبقا وعلــى
فــي وســط المســار بشــكل آلــي وبالســرعة المحــددة

للحفــاظ علــى المســار بفعاليــة لتصويــب عــزم التوجيــه.

البعــد المرغــوب مــن الســيارة التــي تســير أمامهــا .كمــا أن النظــام
ً
وصــوال إلــى التوقــف
تدريجيــا
ســيخفف مــن ســرعة ســيارة جيبلــي
ً

نظام المساعدة النشط لكشف النقطة العمياء

مــع هــذا النظــام ،تظهــر أيقونــة تحذيــر علــى مرايــا األبــواب الجانبيــة

التــام حســب الوضــع المــروري .ولضمــان الســامة ،يتطلــب نظــام
المســاعدة علــى الطــرق الســريعة مــن الســائق إبقــاء يديــه علــى عجلــة

حيــز زاويــة الرؤيــة العميــاء للســائق .يمكــن
عندمــا تدخــل ســيارة أخــرى ّ
اختيــار ثالثــة مســتويات مــن الدعــم فــي حــال اختــار الســائق تغييــر

القيــادة فــي كافــة األوقــات.

المســار رغــم التنبيــه ،فإمــا أن يبقــى نظــام التنبيــه المرئــي علــى مرايــا
ً
ً
صوتيــا لدعــم تلــك التنبيهــات ،أو
تحذيــرا
األبــواب الجانبيــة ،ويصــدر

نظام تنبيه مغادرة المسار

بفضــل كاميــرا بمــرآة الرؤيــة الخلفيــة التــي ترصــد عالمــات الطــرق

يتكيــف مســتوى العــزم مــع
يتدخــل النظــام فــي عــزم التوجيــه .كمــا
ّ

تفضيــات الســائق.
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ممــا
يوفــر هــذا النظــام رؤيــة واضحــة بزاويــة  360درجــة حــول الســيارةّ ،

يســاعد علــى وقــوف الســيارات وتســليط الضــوء علــى العوائــق الخفية
األخــرى .يتــم التقــاط الصــور بواســطة كاميرتيــن مثبتتيــن فــي أســفل

مرايــا البــاب باإلضافــة إلــى الكاميــرات األماميــة والخلفيــة وتظهــر علــى
شاشــة العــرض الرئيســة.
المتكيف مع خاصية التشغيل واإليقاف
نظام كروز كنترول
ّ

المتكيــف باســتمرار المركبــة األماميــة
يراقــب نظــام كــروز كنتــرول
ّ
ً
ســبقا .ومــع خاصيــة التشــغيل
مــع اإلبقــاء علــى مســافة ُمحــددة ُم

واإليقــاف ،ســوف تتكيــف الســيارة أيضـ ًـا لســرعة المركبــة التــي أمامهــا

مجسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا القيادة الخلفية
ّ
ـزودة
ـ
م
ـي
ـ
جيبل
ـي
ـ
تأت
ـة،
ـ
الضيق
ـن
ـ
األماك
ـي
ـ
ف
ـادة
ـ
القي
ـى
ـ
عل
ـاعدة
ـ
للمس
ّ
بمجســات ركــن بالمصديــن األمامــي والخلفــي .وتزيــد أصــوات
ّ

التنبيــه فــي التــردد مــع اقتــراب العائــق بينمــا تُ ظهــر شاشــة شــرائح
الترانزيســتور الرقيقــة بمنتصــف لوحــة التجهيــزات الســيارة ُمحاطــة

حتــى تتوقــف بالكامــل إذا كان اإليقــاف لمــدة أقــل مــن  3ثــوان.

برمــوز ُمضيئــة باللــون األخضــر أو األصفــر أو األحمــر حســب المســافة

نظام التنبيه من االصطدام األمامي

قفــل صنــدوق الســيارة الخلفــي ،اللتقــاط نظــرة عمــا وراء الســيارة علــى

المتبقيــة .كمــا توجــد كاميــرا رؤيــة خلفيــة اختياريــةُ ،مثبتــة بالقــرب مــن

يقــوم نظــام التنبيــه مــن التصــادم األمامــي ،برصــد الســيارات أو

شاشــة مازيراتــي .وتوضــح شــبكة خطــوط ديناميكيــة الحــد األقصــى

المشــاة أمــام الســيارة والتحذيــر فــي حــال كان االقتــراب قــد يســبب
ً
يــؤد التحذيــر إلــى أي تصــرف مــن
ِ
اصطدامــا مــن الخلــف .وإذا لــم

مــن عــرض الســيارة ومســارها المتوقــع علــى أســاس زاويــة القيــادة

جانــب الســائق ،يعمــل نظــام الكبــح اآللــي ( )AEBفــي حــاالت الطــوارئ
علــى اســتخدام المكابــح وتخفيــف ســرعة الســيارة .ويرتبــط هــذا النظــام
بنظــام مســاعدة المكابــح المتطــور ( )ABAالــذي يوفــر مزيـ ً
ـدا مــن الكبــح
عنــد التوقــف المفاجــئ.
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خاصية عبور الطريق الخلفي

ً
تنبيهــا حينمــا تقتــرب مركبــة غيــر مرئيــة،
المحبــذة
تطلــق هــذه الميــزة ُ
يمينـ ًـا أو يسـ ً
ـارا ،عنــد القيــادة الخلفيــة للخــروج مــن مــكان ركــن الســيارة.

للعجــات األماميــة.

السالمة
الشاملة

أولــت مازيراتــي الســامة أهميــة كبــرى عنــد تصميــم جيبلــي .وبهــذا فهــي ال تقتصــر علــى توفيــر المزايــا الفاخــرة طــوال الرحلــة ،بــل تطبــق معاييــر
الســامة الكاملــة بمــا يتوافــق مــع تصنيــف  5نجــوم مــن .EURO NCAP
برنامج الثبات من مازيراتي

مانــع االنــزالق الــذي ّ
الجــر،
حســن مــن
ّ
وي ّ
يقلــل مــن دوران العجــات ُ

المطـ ّـور فــي أقســى ظــروف
يســتخدم برنامــج الثبــات مــن مازيراتــيُ ،

ونظــام التح ّكــم بمكابــح عــزم دوران المحـ ّـرك الــذي يمنــع العجــات مــن

باســتمرار .ويمكنــه أن ينشــر مجموعــة كبيــرة مــن أنظمــة األداء

لقــوة المكابــح العجــات مــن
العجــات ونظــام التوزيــع اإللكترونــي
ّ

المجســات لمراقبــة حالــة القيــادة
االختبــار ،مجموعــة متنوعــة مــن
ّ
والســامة للحفــاظ علــى التحكّــم والســيطرة .وعلــى ســبيل المثــال،
إذا تـ ّـم اكتشــاف انــزالقّ ،
يقلــل برنامــج الثبــات مــن مازيراتــي مــن عــزم

ً
بمدخــات ُمتباينــة
المحــرك
دوران
فعــل المكابــح ُ
انتقائيــا ويمكــن أن ُي ّ
ّ

بدقــة الســتعادة الثبــات خــال أجــزاء مــن الثانيــة .كمــا يعمــل نظــام
برنامــج الثبــات مــن مازيراتــي بشــكل متناغــم مــع وظائــف تشــمل نظــام

الغلــق عنــد التغييــر بصــورة مفاجــأة .كمــا يمنــع كل مــن نظــام منــع غلــق

ويقـ ّـدم
الغلــق ويــوزع قـ ّـوة المكابــح بيــن المحــاور األماميــة والخلفيــةُ .
مزيـ ً
ـدا مــن الدعــم مــن خــال نظــام مســاعدة للمكابــح الــذي يستشــعر

ويعــزّ ز الضغــط فــي الدائــرة الهيدروليكيــة لزيــادة
التوقــف الطــارئ ُ
القــدرة علــى التوقــف بينمــا يســاعد نظــام الثبــات علــى المنحــدرات

الســائق عنــد الشــروع فــي الســير علــى منحــدر صاعــد.

73

مصابيــح أماميــة ماتريكــس  LEDمتكيفــة بالكامــل مــع مســاعدة

نظام اإلضاءة األمامية
المتكيفة ()ADB
ّ
ً
أوتوماتيكيــا علــى ضبــط عــرض وامتــداد الحــزم
يعمــل هــذا النظــام

كل مــن جــران لوســو وجــران ســبورت بمصابيــح
لقــد تــم تجهيــز ّ

الضوئيــة األماميــة لمنــح أقصــى فعاليــة إضــاءة مثاليــة وآمنــة ،وذلــك

تميــز مظهــر
ماتريكــس أماميــة نظــام  LEDمتكيفــة بالكامــل ،لمزيــد مــن ّ

بفضــل كاميــرا مثبتــة فــي مــرآة الرؤيــة الخلفيــة وأجهــزة استشــعار

مضــادة للوهــج العالــي

يحســن بشــكل ملحــوظ مســتوى الرؤيــة واالنخفــاض
مازيراتــي ،وهــو
ّ

توفــر حيــاة طويلــة المــدى للمصابيــح
فــي اســتهالك الطاقــة .كمــا أنهــا ّ
توفــر
بشــكل ملحــوظ .مــع  15مصبــاح  LEDتعمــل فــي حزمــة كاملــةّ ،
هــذه المصابيــح األماميــة مجــال رؤيــة أكبــر بنســبة  %200مــن مصابيــح
ً
متــرا ،ويصــل
الهالوجيــن التقليديــة ،وتمتــد إضــاءة الطريــق إلــى 55
ً
تقريبــا إلــى ضعــف عمــر المصابيــح األخــرى.
طــول عمــر المصابيــح

تراقــب عــدة عوامــل مختلفــة ،بمــا فيهــا وضــع عجلــة القيــادة وســرعة
الســيارة وطبيعــة الطريــق التــي تســلكها .يعمــل نظــام اإلضــاءة
ً
أوتوماتيكيــا عنــد القيــادة فــي الطقــس
المتكيفــة ()ADB
األماميــة
ّ
الســيء أو علــى الطــرق الســريعة أو فــي المدينــة.
نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

وتتيــح تقنيــة الضــوء الخاليــة مــن الوهــج للســائقين الحصــول علــى

يراقــب النظــام ،كخاصيــة قياســية بجميــع طــرازات جيبلــي ،باســتمرار

المزايــا الكاملــة مــن المصابيــح األماميــة ولكــن مــن دون التأثيــر علــى
الســيارات القادمــة .يســتخدم هــذا النظــام كاميــرا رقميــة خلــف مــرآة

ضغــط هــواء اإلطــارات باســتخدام مجــس ُمدمــج مــع الصمــام .ويمكــن
قــراءة ضغــط الهــواء علــى شاشــة لوحــة القيــادة .وفــي حالــة حــدوث

الرؤيــة الخلفيــة الكتشــاف الســيارات القادمــة .ومــن ثــم يوجــه الضــوء
ً
تظــل
ّ
بعيــدا عنهــا كــي ال يســبب االرتبــاك لســائقيها بالوهــج ،بينمــا

تغيــر ضغطــهُ ،ينبــه النظــام الســائق مــن خــال تنبيهــات
ثقــب باإلطــار أو ّ

بصريــة وصوتيــة.

المناطــق المحيطــة مضــاءة بشــكل فعــال مــع إضــاءة ذات جــودة تشــبه
إضــاءة النهــار الطبيعيــة.
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املواصفات

األبعاد واألوزان

التقنية لسيارة جيبلي

جيبلي ديزل

جيبلي

جيبلي S

جيبلي S Q4

الطول

 4971م.م.

 4971م.م.

 4971م.م.

 4971م.م.

العرض (مع المرايا الجانبية)

 2128م.م.

 2128م.م.

 2128م.م.

 2128م.م.

العرض (بدون المرايا الجانبية)

 1945م.م.

 1945م.م.

 1945م.م.

 1945م.م.

االرتفاع

 1461م.م.

 1461م.م.

 1461م.م.

 1461م.م.

قاعدة العجالت

 2998م.م.

 2998م.م.

 2998م.م.

 2998م.م.

المسار االمامي

 1635م.م.

 1635م.م.

 1635م.م.

 1635م.م.

المسار الخلفي

 1653م.م.

 1653م.م.

 1653م.م.

 1653م.م.

البروز األمامي

 935م.م.

 935م.م.

 935م.م.

 935م.م.

البروز الخلفي

 1038م.م.

 1038م.م.

 1038م.م.

 1038م.م.

دائرة الدوران

 11700م.م.

 11700م.م.

 11700م.م.

 11700م.م.

سعة الصندوق الخلفي

 500لتر

 500لتر

 500لتر

 500لتر

سعة خزان الوقود

 70لتر

 80لتر

 80لتر

 80لتر

وزن الكبح

 1875كلجم

 1810كلجم

 1810كلجم

 1870كلجم

عدد االسطوانات والتخطيط

تيربو ديزل V6 60°

بنزين V6 60°

بنزين V6 60°

بنزين V6 60°

المحرك

1653

1635

اإلزاحة

 2987سم

القطر

 83م.م.

 86.5م.م.

 86.5م.م.

 86.5م.م.

1945

الشوط

 92م.م.

 84.5م.م.

 84.5م.م.

 84.5م.م.

3

 2979سم

3

 2979سم

3

 2979سم

3

نسبة الضغط

1:16.5

1:9.7

1:9.7

1:9.7

ذروة الطاقة القصوى

 275حصان ( 202كيلوواط)

 350حصان ( 257كيلوواط)

 430حصان ( 316كيلوواط)

 430حصان ( 316كيلوواط)

سرعة المحرك عند ذروة الطاقة القصوى

 4000دورة/د

 5500دورة/د

 5750دورة/د

 5750دورة/د

1461

عزم الدوران األقصى

 600نيوتن/م

 500نيوتن/م

 580نيوتن/م

 580نيوتن/م

سرعة المحرك عند ذروة عزم الدوران

 2600-2000دورة/د

 4500-1750دورة/د

 4000-2250دورة/د

 4000-2250دورة/د

التعليق
1038

2998

التعليق

935

أوتوماتيكي  8سرعات

أوتوماتيكي  8سرعات

أوتوماتيكي  8سرعات

أوتوماتيكي  8سرعات

4971

األداء
 250كلم  /ساعة

 267كلم  /ساعة

 286كلم  /ساعة

 286كلم  /ساعة

التسارع ( 100-0كلم  /ساعة)

 6.3ثانية

 5.5ثانية

 4.9ثانية

 4.7ثانية

المسافة حتى الوقوف الكامل ( 0-100كلم  /ساعة)

 36م

 35.5م

 35م

 35م

استهالك الوقود (الحد األدنى للدورة في المدن  -الحد األقصى)

 9.1-8.5لتر  100 /كلم

 15.4-15.4لتر  100 /كلم

 15.4-15.4لتر  100 /كلم

 15.7-15.0لتر  100 /كلم

استهالك الوقود (الحد األقصى للدورة في المدن  -الحد األقصى)

 6.7-6.1لتر  100 /كلم

 8.6-8.4لتر  100 /كلم

 8.6-8.4لتر  100 /كلم

 10.0-9.4لتر  100 /كلم

استهالك الوقود (الحد األدنى  -الحد األقصى للدورة المركّبة)

 7.6-7.0لتر  100 /كلم

 11.1-11.0لتر  100 /كلم

 11.1-11.0لتر  100 /كلم

 11.8-11.7لتر  100 /كلم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الحد األدنى  -الحد األقصى للدورة في المدن)

 240-224جم  /كلم

 349-349جم  /كلم

 349-349جم  /كلم

 355-339جم  /كلم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الحد األقصى  -الحد األقصى للدورة في المدن)

 175-160جم  /كلم

 196-190جم  /كلم

 196-190جم  /كلم

 227-213جم  /كلم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الحد األدنى  -الحد األقصى للدورة المركّبة)

 199-183جم  /كلم

 252-248جم  /كلم

 252-248جم  /كلم

 268-265جم  /كلم

اللوائح

تبخر  6Dحسب اللوائح األوروبية
درجة ّ

تبخر  6Dحسب اللوائح األوروبية
درجة ّ

تبخر  6Dحسب اللوائح األوروبية
درجة ّ

تبخر  6Dحسب اللوائح األوروبية
درجة ّ

السرعة القصوى

2128
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تم تحديث البيانات في شهر سبتمبر 2019
ّ
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عالم مازيراتي

ً
بارعا في القيادة
كن
دورات إتقان قيادة مازيراتي

تعــد قيــادة مازيراتــي علــى الطريــق المفتــوح واحــدة مــن أكثــر تجــارب

الحيــاة إثــارة .مــن خــال دورة ماســتر مازيراتــي للقيــادة يمكنــك
اكتشــاف روعــة االنتقــال مــن بهجــة الطــرق المفتوحــة الســريعة إلــى
المســار المكتــظ وتحديــات الــدوارات الوعــرة.
تضــع دورات إتقــان قيــادة مازيراتــي فــي يــدك الزمــام الستكشــاف
اإلمكانــات الديناميكيــة التــي ال تنتهــي علــى مــا يبــدو لمجموعــة
طــرازات مازيراتــي بأكملهــا .كمــا أنهــا توفــر فرصتيــن نادرتيــن وغيــر
عاديتيــن ّ -
تولــي مســؤولية متســابق جــران توريزمــو  GT4المذهلــة
وتجربــة قيــادة بطلــة العالــم  GTخلــف المقــود.
بصفتــك ســائق مازيراتــي ماســتر محتــرف ستكتشــف كيــف تــم تصميــم
جميــع ســيارات مازيراتــي  -مــع جيناتهــا التــي ورثتهــا مــن حلبــات الســباق
 إللهــام أفضــل مــا لديــك وأنــت تُ جيــد اللفــات األســرع أو تتعامــل مــعالتضاريــس الوعــرة.
ً
وحيــدا علــى الطريــق .نحــن نقــدم تعليمــات فرديــة
ولكنــك لــن تكــون
مخصصــة مــن الســائقين الحائزيــن علــى البطــوالت الذيــن يتدربــون مــن
ـال
مقعــد الراكــب وأنــت تقــوم بالقيــادة – وهــذا مــا يمنحــك مســتوى عـ ٍ
ّ
والتعلــم
مــن االهتمــام الشــخصي الــذي يعــدك باالســتمتاع الغامــر
المتطــور ،مثــل القيــاس
الســريع .كمــا يســاعدك الدعــم التكنولوجــي
ّ

التيليميتــري عــن ُبعــد وتحليــل الفيديــو ،علــى تحســين مهاراتــك.

تُ قــام دورات ماســتر مازيراتــي فــي حلبــة فارانــو دي ميليجــاري (بارمــا)
وهي عبارة عن مســار يتمتع بمعايير الســامة من المســتوى األعلى،
وبمرافــق رائعــة علــى الطــرق الوعــرة فــي الريــف اإليطالــي الخـ ّـاب.
المدربون الخاص بك

الخبــراء المشــرفون علــى تدريــب هــم ســائقون دوليــون لديهــم خبــرة
مباشــرة فــي فئــات ســباقات النخبــة مثــل الفورمــوال  1وبطولــة
التحمــل العالميــة وبطولــة العالــم للراليــات .وجميــع مــن فــي فريــق
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التدريــب هــم إيطاليــون وقــد عملــوا بشــكل حصــري فــي برنامــج ماســتر

السباقات

فارنــو ووظائفهــم الرياضيــة الخاصــة بهــم .بشــكل عــام ،باإلضافــة
ً
شــخصا
إلــى خبــراء القيــادة لدينــا ،هنــاك طاقــم مــن أكثــر مــن 50

فــي هــذه الــدورة التــي تســتغرق يومـ ًـا واحـ ً
ـدا ،ســتكون متوليـ ًـا قيــادة

ماســتر – فــي طــراز  GT4الــذي يحبــس األنفــاس

معلمــك ،ســتأخذ مجموعــة مــن المهمــات التــي تســتعرض قــدرات

يعملــون بقيــادة أندريــا دي آدميتــش  -وهــي شــخصية مرموقــة فــي

ســيارة ســباقية بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى  .GT4 -قبــل أن تجــد
موضعـ ًـا فــي منظــور الســت نقــاط التعلميــة ،سيتســنى لــك التعــرف

ســيارات الدفــع الرباعــي ،بينمــا أنــت تبــرز أفضــل مــا لديــك كســائق.

مازيراتــي ولســنوات عديــدة ،مــن خــال الجمــع مــا بيــن التدريــب فــي

عالــم رياضــة الســيارات.
التدريب

شغل محرك سيارتك واستعد
ّ

لرحلتك األولى في عالم مازيراتي

ً
تدريبــا علــى
تخيــل لوهلــة أنــك تتلقــى
رحلــة مازيراتــي تبــدأ اآلنّ .
ســباقات فورميــوال  .1يمكنــك اآلن الجلــوس علــى مقعــد القيــادة.

رحلتــك تبــدأ وأنــت تتعلــم فــي هــذه الــدورة أساســيات القيــادة فــي

اختبــر اإلثــارة الكبيــرة فــي الوصــول إلــى مرتبــة ســائق مازيراتــي

علــى الســيارة مــن الداخــل والخــارج ،ومــن ثــم وبعــد تدريــب الخبيــر
ً
ـتعدا لبــدء المســار واكتشــاف مــا يمكــن أن تفعلــه ســيارة
ســتكون مسـ

بزمــام القيــادة بشــكل مثالــي علــى األســطح منخفضــة القبضــة وحتــى
أكثــر االنحــدارات صعوبــة .عندمــا تدخــل فــي محميــة طبيعيــة خاصــة
بدائــرة فارانــو ،ســتحتل ليڤانتــي مركــز الصــدارة .بتوجيــه وثيــق مــن

حوافز إتقان القيادة

روعــة تالحــم الفريــق ،وحتــى ‘شـ ً
ـكرا لــك’ ليــس لهــا رنيــن حصــري كمــا

ً
ً
أيضــا
حقــا  -وإلــى أي مــدى يمكنــك أن تأخذهــا .ســيكون هنــاك
GT4
قيــادة تنافســية فــي الوقــت المناســب .كمــا هــو الحــال مــع رياضــة

هــي هنــا

لعــل مــن أهــم القواســم التــي تربــط بيــن أعضــاء الفريــق الواحــد

الســيارات االحترافيــة ،ســيتم دعمــك مــن قبــل فريــق مــن الخبــراء ،مــن

مشــاركة البهجــة والــروح الرائعــة ،وهــذا مــا ستشــعر بــه فــي تجربــة

منظومــات الميكانيــك المحنكــة إلــى خبــراء القيــاس عــن ُبعــد.

إتقــان قيــادة مازيراتــي .والشــيء المهــم أننــا يمكننــا تخصيــص أي

حلبــة الســباق وأنــت فــي رفقــة خبيــرك اإلرشــادية ،وهــذا هــو مــا

البطولة

برنامــج لكــي يتناســب بــكل دقــة مــع اهتمامــات وأهــداف شــركتك
أو فريــق عملــك ،كمــا أننــا نرحــب بالمجموعــات بــأي عــدد لالســتمتاع

ســوف تختبــره فــي هــذه الرحلــة .بعــد التعــرف علــى أساســيات القيــادة
فــي المســار مــع توجيــه الخبيــر الخــاص بــك ،ســتكون علــى المســار

تجربة حصرية على سيارة استثنائية:

الصحيــح وأنــت مســتمتع بالتجربــة الفوريــة والمثيــرة الستكشــاف

جران توريزمو MC GT4

تمثــل هــذه التجربــة بطولــة النخبــة لمــدة يوميــن كامليــن مــع فريــق

أن نقــوم بتوفيــر تعليمــات حــول أساســيات القيــادة علــى المضمــار أو
كيــف يمكــن أن تصبــح سـ ً
ـائقا لســيارات الســباق .كمــا أن نخبة الســائقين

مــدى األداء لــكل مــن كواتروبورتيــه وجيبلــي وليڤانتــي وجــران توريزمــو
وجــران كابريــو .إنهــا تجربــة ســتجعلك سـ ً
ـائقا أفضــل بكثيــر ،وأكثــر تطلعـ ًـا

منطقــة القيــادة الخــاص بــك ،ومــدرب شــخصي ،باإلضافــة إلــى

المتمرســين لدينــا جاهزيــن للتدريبــات المباشــرة والتدريبــات عبر الفيديو

القيــاس التيليميتــري عــن ُبعــد المتطــور .لديــك وصــول حصــري إلــى

وتســجيل القيــاس عــن ُبعــد ،باإلضافــة إلــى توفيــر الدعــم الكامــل مــن

توريزمــو  GT4المذهلــة .وهــذا يعنــي أن قــوى  Gتتجــاوز أي شــيء
ً
أيضــا جــوالت مثيــرة تقودهــا
قــد مــر بــه جســمك مــن قبــل .ســتختبر

فــي مودينــا واالســتمتاع بتجــارب الطهــي والمأكــوالت ،باإلضافــة
إلــى االســتمتاع بجولــة فــي مصنــع شــركة مازيراتــي .وإلضفــاء المزيــد

أندريــا بيرتولينــي  -بطلــة العالــم ألربــع مــرات فــي قيــادة هــذه الســيارة

مــن المتعــة والراحــة ،نوفــر لكــم مجموعــة مــن الخدمــات التكميليــة ،مــن

المــاردة الســباقية األصيلــة.

تنظيــم اإلقامــة فــي الفنــادق وحتــى االنتقــاالت الجويــة.

ً
ً
أيضــا
مســتعدا
للمزيــد مــن اإلثــارة فــي المســتقبل .كمــا ســتكون
التأهــل.
التخــاذ الخطــوة التاليــة ،وهــي
ّ
التأهل
ّ

أتقن فن السرعة خلف مقود مازيراتي

التأهــل يعنــي رفــع جهــودك فــي التعلــم فــي مــا
التقــدم إلــى مرحلــة
ّ

أخصائيــي العــاج الطبيعــي ( )MedExالخاصيــن بفريــق فيــراري
ً
ً
أساســيا ألنــك ســتقود ســيارة جــران
دعمــا
فورمــوال  .1يعــد هــذا

بالعــدد الــذي يحددونــه مــن أيــام القيــادة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن

يتــم كذلــك الجمــع بيــن القيــادة والبرامــج
أطقــم العمــل .ويمكــن أن
ّ
واألنشــطة الثقافيــة ،بمــا فــي ذلــك زيــارة متحــف بانينــي للســيارات

يخــص جــران توريزمــو وجيبلــي وكواتروبورتيــه وليڤانتــي .كمــا تفعــل
فــي جلســة تأهيليــة ،ســوف ترفــع مــن أدائــك وتخطــئ وتعيــد المحاولة

القوة لسباقات السيارات
منصة
ّ

صــوب ،وتــزداد ســرعة وأنــت تمســك بزمــام فــن الســرعة فــي
وتُ
ّ
ســيارتك مازيراتــي .وبالطبــع ،ســيكون خبيــر ماســتر مزيراتــي الخــاص

اكتشــف الســيارة الرياضــة متعــددة االســتعماالت مــن مازيراتــي

بــك بجانبــك علــى طــول الخــط وهــو ينقــل إلــى معلوماتــه ورؤيتــه
ـا للفيديــو
الفائــزة بالبطولــة .فــي هــذا المســتوى ،نقــدم تحليـ ًـا مفصـ ً

وأتقــن قيادتهــا – علــى جميــع التضاريــس

وإحصــاءات حيويــة مــن ســباقات القيــاس التيليميتــري عــن ُبعــد والتــي
ً
غالبــا مــا تــؤدي هــذه التقنيــات
ستســاعدك علــى تحســين مهاراتــك.

اســتعد لوتيــرة متصاعــدة مــن األحــداث علــى الطــرق العاديــة والوعــرة.
ً
كامــا بشــكل
يومــا
يركــز هــذا التعليــم المكثــف الــذي يســتغرق
ً

أساســي علــى ســيارة مازيراتــي ليڤانتــي الملفتــة بقدراتهــا ،وذلــك
نظـ ً
ـرا لمؤهالتهــا األصيلــة لجميــع التضاريــس .وبالطبــع جميــع طــرازات

إلــى تحســينات كبيــرة فــي قيادتــك والتــي ســوف تكــون حريصـ ًـا علــى
ترســيخها وتنميتهــا فــي الــدورات القادمــة.

هل أنت على استعداد إلتقان قيادة سيارات مازيراتي؟

للحصــول علــى معلومــات حــول توافــر ذلــك واألســعار واألوقــات
والتســجيل ،يرجــى التواصــل معنــا عبــر البريــد اإللكترونــي
 info@mastermaserati.itأو تفضل بزيارة موقعنا
mastermaserati.com

مازيراتــي األخــرى لهــا موقعهــا فــي هــذه التجربــة ،وستكتشــف كيــف
أن مزيجـ ًـا مــن المهــارة الفرديــة والتكنولوجيــا المتطــورة يبقيــك ممسـ ً
ـكا
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الخدمات المالية
وبرامج العمالء

في رحاب الرمح
ثالثي ُ
الشعب

يســعد وكالء شــركة مازيراتــي الرســميين توفيــر إرشــادات تتســم

جولة في المصنع*

تــم
إلــى تصميــم حزمــة
مخصصــة بدقــة للوفــاء بمتطلباتــك .لقــد ّ
ّ
تصميــم برامــج العمــاء* بهــدف تحســين التجــارب الخاصــة بــك فــي

الســيارات فــي العالــم مــن خــال زيــارة مصانــع شــركة مازيراتــي فــي
مودينــا .تشــتمل الجولــة الحصريــة فــي المصنــع ،والتــي تــدوم لمــدة

مواقف الطوارئ.

 90دقيقــة علــى اســتقبال ترحيبــي فــي صالــة عرضنــا ،باإلضافــة إلــى

استالم السيارة في المصنع

إن أول تجربــة قيــادة لــك لســيارة مازيراتــي الجديــدة تعـ ّـد تجربــة تســتحق

قيــادة الطــرازات التــي يمتلكونهــا مــن ســيارات مازيراتــي عبــر مجموعــة
عد
مــن األحــداث التــي يتــم ترتيبهــا خصيصـ ًـا ألعضاء نــادي مازيراتــي .وتُ ّ

ميــاد الســيارة وخروجهــا إلــى حيــز الوجــود إال فــي المصنــع .يبــدأ

لمزيــد مــن المعلومــات ،تفضــل بزيــارة .www.maseraticlub.com

أن تحتفــي بهــا ،وال توجــد نقطــة بــدء أفضــل مــن المــكان الــذي شــهد
الشــيق فــي صالــة عــرض مازيراتــي .بعــد الترحيــب مــن
هــذا الحــدث
ّ

بالخبــرة العاليــة بشــأن خيــارات الدفــع المتنوعــة المتاحــة باإلضافــة

برنامج الخدمات الصحية

فــي حالــة تعرضــك للمــرض أثنــاء القيــادة ،وهــو أمــر ال نرجــوه ،كل

تعـ ّـرف إلــي المهــارات المســتخدمة إلنتــاج مجموعــة مــن أفخــم أنــواع

يمتد إلي أكثــر من مئة العام.
عــرض تقديمــي حــول تــراث الشــركة الــذي
ّ

ويلي ذلك جولة بصحبة مرشد متخصص في خط التجميع ،باإلضافة
إلــى فرصــة مشــاهدة الســيارات واالطــاع علــى متجــر شــركة مازيراتي.

مــا عليــك هــو االتصــال بمركــز مســاعدة مازيراتــي المحلــي ،وســوف
يقومــون بالترتيــب إلعادتــك إلــى موطنــك مــرة أخــرى عبــر الخطــوط

جولــة فــي صالــة العــرض :بالنســبة لألشــخاص الذيــن ال يتوفــر

الجويــة أو القطــارات أو ســيارات اإلســعاف .إذا كنــت تقــود بمفــردك،
يمكــن أن يتــم كذلــك إرســال أحــد أفــراد عائلتــك لالنضمــام إليــك .أمــا

لديهــم الوقــت الكافــيُ ،يتــاح لهــم خيــار االســتمتاع بجولــة مــع مرشــد

متخصــص لمــدة  30دقيقــة فــي صالــة العــرض .بعــد االســتقبال

إذا كنــت تســافر مــع عائلتــك ،فســوف يتــم الترتيــب لحجــز إقامــة لهــم.

المتميــز،
الترحيبــي والعــرض التقديمــي حــول تاريــخ الشــركة
ّ
للتعــرف علــى كل الطــرازات التــي تنتجهــا الشــركة
يصحبــك المرشــد
ّ

ال تتوقــف عــن القيــادة أثنــاء خضــوع ســيارتك لإلصــاح ،فمــن خــال

الشــرح باللغــات اإلنجليزيــة أو اإليطاليــة أو األلمانيــة أو الفرنســية أو

نوفــر
خدمــات الدعــم االئتمانــي الشــاملة التــي نوفرهــا لكــم ،ســوف ّ

اإلســبانية .كمــا يمكــن كذلــك الجمــع بيــن الجولــة فــي مصنــع مازيراتــي

وتســهل
لــك ســيارة مجانيــة لالســتفادة منهــا فــي غمضــة عيــن.
ّ

ودورة إتقــان قيــادة مازيراتــي ،بمــا يجعلــك تســتمتع بعالــم مازيراتــي

خدمات الدعم االئتماني الشاملة

خدمــة ‘االمتيــازات اليســيرة’ المتاحــة لــكل عمــاء شــركة مازيراتــي
عمليــة اســتئجار ســيارة بديلــة لــك .ويتــم تضميــن الخرائــط الجغرافيــة
ً
مجانــا ،لكــي يمكنــك
وسالســل الجــر فــي الجليــد ومقاعــد األطفــال
‘المتميــزة’ التــي نوفرهــا
االســتماع بالقيــادة .كمــا تغطــي الخدمــة
ّ
ّ
بشــكل حصــري لمــاك الســيارات طــراز كواتروبورتــي أو جرانتوريزمــو
أو جرانكابريــو أو ليڤانتــي  430إتــش بــي بــاس كذلــك التكاليــف
اإلضافيــة للوقــود والتأميــن .ولــن تحتــاج حتــى إلــى تقديــم بطاقتــك
االئتمانيــة ،مــا يتيــح لــك االســتمتاع بتجربــة القيــادة المطلقــة التــي
توفــر لــك الرعايــة المجانيــة.
ْ
التحقــق مــن توافــر الخدمــات .للحصــول علــى المزيــد مــن
ّ
*يجــب
المعلومــات ،يرجــى االتصــال بالوكيــل أو بخدمــة عمــاء مازيراتــي عبــر
عنوان البريد اإللكتروني info@maserati.com
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والمعروضــة فــي صالــة العــرض فــي مودينــا .ويمكــن أن يتــم توفيــر

الكامــل .للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة الترتيــب
لالســتمتاع بالجولــة فــي المصنــع ،يرجــى التواصــل معنــا عبــر البريــد
ّ

اإللكترونيfactorytour@maserati.com :

أحــد ممثلــي مازيراتــي ،وتنــاول القهــوة والمشــروبات ،يمكنــك اختيــار
االســتمتاع بجولــة لمــدة  90دقيقــة فــي خــط اإلنتــاج ،حيــث يرافقــك

النــوادي حلقــة الوصــل بيــن ماضــي الشــركة وحاضرهــا ومســتقبلها.

أكسسوارات مازيراتي األصلية

تقــدم أكسســوارات مازيراتــي األصليــة مــن أجــل جيبلــي مزيجـ ًـا مثاليـ ًـا

مرشــد متخصــص ومصــور فوتوغرافــي .وبعــد الجولــة ،يحيــن الوقــت

مــن التصميــم الحصــري واألداء الوظيفــي االســتثنائي .إن االهتمــام

توقــع
لكشــف الغطــاء عــن ســيارتك ومميزاتهــا الكاملــة .بعــد ذلــكّ ،

بالتفاصيــل واألناقــة والجــودة لكل أكسســوار على حدة يكشــف الجوهر

علــى الوثائــق التــي تتيــح لــك نقــل ملكيــة الســيارة بشــكل رســمي

األصيــل لعالمــة مازيراتــي التجاريــة .تشــمل مجموعــة أكسســوارات

إليــك .وقبــل أن نقــوم بتوديعــك ،يقــوم المصــور الفوتوغرافــي

جيبلــي حــواف جنــوط حصريــة وإطــارات مازيراتــي األصليــة .كمــا

بالتقــاط بعــض الصــور لــك عنــد بوابــة الخــروج مــن مصانــع مازيراتــي.

تشــمل أكسســوارات النقــل التــي تحمــل عالمــة مازيراتــي التجاريــة

تســتمر هــذه التجربــة ،والتــي تشــتمل علــى جولــة فــي المصنــع ،بيــن

وســادة مقصــورة األمتعــة وصنــدوق قابــل للطــي وحقيبــة لــوح التزلــج

ســاعتين ونصــف وثــاث ســاعات.

علــى الثلــج .وتُ ضــاف أكسســورات الســامة والعنايــة ،بمــا فــي ذلــك
أغطيــة الســيارة األنيقــة ،التــي تضمــن حمايــة جيبلــي تمامـ ًـا .يمكنــك

أين يمكننا تسليم السيارات؟

استكشــاف المجموعــة الكاملــة مــن أكسســورات مازيراتــي األصليــة

يتم تسليم كل طرازات السيارات إلى مودينا.
يمكن أن ّ

المخصــص لذلــك ،والمتــاح عبــر الموقــع اإللكترونــي
عبــر المنشــور
ّ

كيفية الحجز

لــوكالء ومراكــز خدمــة مازيراتــي.

يمكنــك طلــب التســليم فــي المصنــع مــن خــال أحــد وكالء مازيراتــي
الرســميين عندمــا تطلــب الحصــول علــى الســيارة .وقبــل حوالــي شــهر
مــن وقــت التســليم ،ســوف نتفــق علــى موعــد لكــي تصــل فيــه

الرســمي للشــركة ( ،)www.maserati.comأو عبــر الشــبكة الرســمية

هيئة سيارات مازيراتي الكالسيكية
ً
خصيصــا لعشــاق وأصحــاب ســيارات مازيراتــي
أنشــئت هــذه الهيئــة

الســتالم الســيارة.

الكالســيكية ،تعتبــر مازيراتــي كالســيك منظمــة معنيــة باألشــخاص

مجموعة مازيراتي

التعــرف علــى كالســيكيات الماضــي المجيــد.
الذيــن يرغبــون فــي
ّ
تضــم مجموعــة ســيارات مازيراتــي الكالســيكية وثائقيــات تاريخيــة

تــم تصميــم مجموعــة مازيراتــي الحصريــة لعشــاق عالمــة مودينــا

مهمــة مكرســة لمالكــي ســيارات مازيراتــي الحالييــن ،وسلســلة مــن

التجاريــة .المجموعــة متاحــة لــدى جميــع وكالء مازيراتــي وفــي صالــة

مــن مقتنيــات المشــاهير ،والمالبــس ،ونمــاذج القيــاس وغيرهــا

عــرض مازيراتــي فــي مودينــا وغروغلياســكو .وكبديــل عــن ذلــك

الكثيــر .يمكــن االطــاع علــى أحــدث المســتجدات واألخبــار عبــر

ذلــك ،يمكــن شــراء جميــع هــذه المــواد عبــر اإلنترنــت مــن موقــع

 www.maserati.comفــي قســم كالســيكيات مازيراتــي .لمزيــد مــن

 ،www.maseratistore.comلتصلك إلى باب المنزل.

المعلومــات ،يمكنــك مراســلتنا عبــر عنــوان البريــد اإللكترونــي
.maserati.classiche@maserati.com

نادي مازيراتي

إن االنضمــام إلــى نــادي مازيراتــي يعنــي مشــاركة الــرؤى والخبــرات
والمتعــة مــع أصحــاب مازيراتــي اآلخريــن ،باإلضافــة إلــى دعوتــك
لالنضمــام إلــى أحــداث ســباقات الســيارات الخاصــة فــي مختلــف أرجــاء
العالــم .يمكــن أن يســتمتع ســائقو الســيارات مــن كل العصــور بمتعــة
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شمال أمريكا

أوروبا

الواليات المتحدة األمريكية

أندورا

كندا

أفريقيا والشرق األوسط
البحرين

آسيا  /أوقيانوسيا
أستراليا

النمسا

مصر

الصين

روسيا البيضاء

األردن

هونج كونج

أمريكا الوسطى  /الجنوبية

بلجيكا

الكويت

الهند

األرجنتين

بلغاريا

لبنان

إندونيسيا

البرازيل

قبرص

المغرب

اليابان

تشيلي

جمهورية التشيك

سلطنة عمان

كازاخستان

كولومبيا

الدنمارك

دولة قطر

ماليزيا

كوستا ريكا

إستونيا

المملكة العربية السعودية

نيوزيالندا

جمهورية الدومنيكان

فرنسا وموناكو

جنوب أفريقيا

الفلبين

األكوادور

ألمانيا

اإلمارات العربية المتحدة

سنغافورة

غواتيماال

اليونان

كوريا الجنوبية

المكسيك

هنغاريا

تايوان

بنما

إسرائيل

تايالند

بيرو

إيطاليا

فيتنام

بورتوريكو

كازاخستان

أوروغواي

ليتوانيا
لوكسمبورج
هولندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومانيا
روسيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
تركيا
أوكرانيا
المملكة المتحدة

مركز اتصال مازيراتي info@maserati.com -
خدمة العمالء والمساعدة على الطريق00 800 62737284 :
لالستفسارات األخرى ،يرجى االتصال على0039 02 44412899 :
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تســتند الصــور والرســومات التوضيحيــة والنصــوص الــواردة فــي هــذا الكتيــب إلــى المعلومــات المتوفــرة وقــت اإلنتــاج .قــد ال تكــون بعــض
الطــرازات والتجهيــزات واألكسســوارات متوفــرة أو قــد تصبــح متاحــة فقــط بعــد إطــاق الســيارة فــي الســوق .تحتفــظ مازيراتــي بالحــق فــي تعديــل
سيســعد وكالء مازيراتــي الرســميون بتقديــم المزيــد مــن التفاصيــل
األلــوان والتصميمــات والميــزات التقنيــة فــي أي وقــت وبــدون إشــعار مســبقُ .

والتحديثــات فــي هــذا الســياق .ابــق علــى اتصــال مــع مازيراتــي عبــر www.maserati.com
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