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كفكــرة فــي حــد ذاتهــا، إن ســيارة جــران توريزمــو هــي إبــداع إيطالــي 
خالــص منــذ لحظــة والدتهــا وعبــر مســيرة تطورهــا. مــن حيــث المبدأ، 
لقــد كان المفهــوم األصلــي بســيطًا بشــكل جــذاب واشــترط قطــع 

مســافات طويلــة بأناقــة وراحــة وســرعة عاليــة.

ــن عالمــي الراحــة واألداء المبهــر بسالســته  ــع، كان الجمــع بي بالطب
بعيــدًا عــن البســاطة. ومــع ذلــك، فقــد كان هــذا بالضبــط مــا فعلنــاه 
فــي العــام 1947 مــع بينيفارينــا GT 1500. لــم تكــن هــذه القــوة 
متوافــرة بشــكل جميــل علــى اإلطــالق ولكــن نحــن قمنــا بتحقيقهــا 
الجديــدة  االحتمــاالت  جميــع  فتــح  مــا  وهــذا   – الجميــل  بشــكلها 

ــران توريزمــو. ــم ج ــدة المــدى فــي تصمي وبعي

االبتــكار  لهــذا  حفيــدة  طــرازات  هــي  اليــوم  جــران  طــرازات  إن 
ُتَقــاوم لألســلوب اإليطالــي  الكبيــر، إذ تجّســد الجاذبيــة التــي ال 
األّخــاذ المقــرون بــاألداء المســتوحى مــن حلبــات الســباق. توفــر 
هــذه الطــرازات مزيجــًا محيــرًا مــن الفخامــة الحصريــة والتكنولوجيــا 
التــي ال تســاوم. وطبعــًا، فــكّل مــا   الجامحــة  المتطــورة والقــوة 

ســبق يتــم مــع صــوت موســيقى يثيــر الدهشــة.

سيارة الجولة الكبرى بكل بهائها
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كل مــن جــران توريزمــو ســبورت وجــران توريزمــو MC يضعــان فــي 
يديــك عالمــًا مــن متناقضــات تمــت المناغمــة بينهــا بشــكل ملهــم. 
مــع كل رحلــة، ســوف ترغــب فــي االنغمــاس في متعة الســفر التي 
تمنحــك إياهــا هــذه الســيارات. لكــن هنــاك مــن يريــدون االســتمتاع 

بــاألداء مــن منظــور مختلــف، فهــم يتوقــون إلــى ســماء واســعة 
مفتوحــة، واالبتهــاج فــي الهــواء الطلق، وبطبيعة الحال كل وســائل 
الراحــة الكالســيكية والعصريــة التــي تتوّقعهــا مــن مازيراتي. ولذلك 
.MC نقــّدم لهــؤالء األفــراد جــران كابريــو ســبورت وجــران كابريــو

ك



89

100 عام من العراقة والتمّيز
ــى مســار  ــرة عل ــل مــن النجاحــات الكبي ــخ حافــل وطوي ــي بتاري ــع مازيرات تتمّت
ــاه علــى مــر الســنين شــّكل بشــكل مباشــر خصائــص  الســباق - ومــا تعلمن

التصميــم واألداء لســياراتنا.

فــي 1 ديســمبر 1914، أنشــأ ألفيــري وإرنســتو وإتــوري مازيراتــي أعمالهــم 
إيزوتــا فراشــينيز  طــراز  بتعديــل  بولونيــا، وقامــوا  فــي  الخاصــة  التجاريــة 

لســباق الطــرق.

فــي العــام 1926، قــاد ألفيــري مازيراتــي ســيارة مازيراتــي تيبــو 26 للفــوز 
فــي أول ســباق لهــا علــى اإلطــالق - وهــو فــوز فــي فئــة تارغــا فلوريــو 

ــة. ــال صقلي الوعــرة فــي جب

فــي العــام 1939 فــاز ويلبــر شــو بســباق إنديانابوليــس 500 وراء مقــود 
 115( ‘CTF 8 ‘Boyle Special. متوســط   الســرعة: 185.13 كلــم / ســاعة 

ميــل / ســاعة(.

وقــاد الســيارة نفســها ليكــرر فــوزه فــي ســباق التحمــل الشــهير فــي العــام 
.1940

بــدأت الشــركة فــي تصنيــع ســيارات الــرّكاب فــي العــام 1947 – وتــم ابتــكار 
ســيارة مازيراتــي بينيفارينــا A6 1500 GT الســياحية الرائعــة لتكــون أول طــراز 

مــن جــران توريزمــو.

فــي العــام 1953، فــاز خــوان مانويــل فانجيــو بجائــزة GP اإليطاليــة فــي 
ســيارة مازيراتــي A6GCM. وهــذا هــو أول فــوز لــه فــي الفورمــوال 1 مــع 

مازيراتــي.

تمّتعــت مازيراتــي بالنجــاح بعــد النجــاح علــى مســار الســباق طــوال الجــزء 
األول مــن القــرن العشــرين، مــع انتصــارات بمــا فــي ذلــك فــوزان فــي 
العالــم  وبطولــة   ،1 الفورمــوال  فــي  انتصــارًا  و29   ،500 إنديانابوليــس 
للفورمــوال 1 فــي 1957 فــي نوربورغرينــغ، التــي فــازت بهــا فانجيــو فــي 
طــراز 250F. ومنحــت النتيجــة فانجيــو لقــب بطولــة العالــم فــي الفورمــوال 1.

 GT 2+2 فــي العــام 1957، أطلقــت مازيراتــي ســيارة الكوبيــه الرياضيــة
المــزدوج، ومكابــح  ابتــكارات مهمــة مثــل اإلشــعال  3500، حيــث قدمــت 

القــرص وَحقــن الوقــود.

فــاز ســتيرلنغ مــوس ودان جورنــي بســباق نوربورغرينــغ 1960 الــذي يبلــغ 
طولــه 1000 كيلومتــر فــي طــراز تيبــو 61 )مازيراتــي بيردكيــج(.

1961: تســجيل الفــوز الثانــي علــى التوالــي لســيارة تيبــو 61 )مازيراتــي 
بيردكيــدج( بمســافة 1000 كيلومتــر فــي نوربورغرينــغ. الســائقون: ســتيرلنغ 

مــوس وماســتن جريجــوري ولويــد كاســنر.

فــي العــام 1963، عرضــت مازيراتــي أول ســيارة صالــون رياضيــة فاخــرة 
بأربعــة أبــواب فــي العالــم -كواتروبورتيــه.

خــالل أواخــر الســتينيات والســبعينيات، أطلقــت مازيراتــي سلســلة مــن 
الســيارات فائقــة األداء – ميســترال، جيبلــي، خمســين، وبــورا. 

فــي العــام 1998، تــم إطــالق ســيارة مازيراتــي GT 3200 الســاحرة، والتــي 
تــم تصميمهــا فــي دار Italdesign علــى أيــدي جورجيتــو جوجيــارو.

الجيــل  2003 الكشــف عــن  شــهد معــرض فرانكفــورت للســيارات للعــام 
الخامــس مــن كواتروبورتيــه - أول ســيارة مازيراتــي تــم تصميمهــا مــن قبــل 

بينينفارينــا األســطورية منــذ 50 عامــًا.

أدخلــت مازيراتــي ثالثــة متســابقين مــن MC12 GT1 إلــى FIA GT فــي 
ــاع  العــام 2004، وفــازت بســتة فــرق، وخمســة ســائقين واثنيــن مــن الصّن
ــة انتصــارات  ــى العــام 2010. كمــا ســجلت MC12 ثالث خــالل الســنوات حت

.Spa 24 Hours إجماليــة فــي ســباقات

 ،MC12 فــي العــام 2010 أتــى فــوز مضاعــف مــن: أندريــا بيرتولينــي فــي
أصبحــت اإليطاليــة األولــى التــي تفــوز ببطولــة االتحــاد الدولــي للســيارات 
منــذ ألبرتــو أســكاري فــي العــام 1953. بالنســبة إلــى مازيراتــي يعتبــر أول 

لقــب عالمــي لـــ FIA منــذ فــوز فانجيــو فــي 1957.
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إيطاليا الغنية بالعجائب الفريدة



هنا مثال فريد
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تورر دي فورس
ــه. مهمــا كان طموحــك  ــة ل أنــت تنظــر إلــى وعــد ديناميكــي ال نهاي
ومهمــا كانــت المســافة، فــإن مازيراتــي جــران توريزمــو ســبورت 

تلبــي طموحــك بأســلوب فاخــر وجــريء.

يعّبــر الهيــكل عــن القصــة بشــكل مثالــي، إذ تهيمــن علــى الواجهــة 
األماميــة القويــة، التــي أعيــد تصميمهــا بالكامــل، شــبكة أماميــة 
بيضاوية جديدة مقطوعة الشكل تحمل شعار الرمح ثالثي الرؤوس 
ــد مخصــص  ــون األحمــر، وهــو تقلي ــة بالل ــل جريئ ــروم وبتفاصي بالك
فقــط ألقــوى طــرازات مازيراتــي. يوجــد مقســم أمامــي معــّدل 
ــوازن القــوة  ــًا بمســتخرج خلفــي لتحســين ت خــاص بالرياضــة مقرون
الســفلية وموازنتــه بســرعة. وهنــاك تصميــم أنيــق جديــد وحصــري 
الثنائيــة  األماميــة  زينــون  ولمصابيــح  الرياضــي،  لإلصــدار  أيضــًا 
شــديدة االنحــدار مــع التحكــم فــي الضــوء المتكّيــف. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تتكامــل المصابيــح األماميــة مــع مصابيــح LED النهارية بشــكل 
ــة أّخــاذة. ــة نهائي مثالــي فــي المصــدات وتتميــز بلمســات فوالذي

الجانــب الجانبــي مســتوحى مــن ســيارة مازيراتــي )بيردكيــج( طــراز 
التاريخــي، ويتميــز بتفاصيــل مميــزة مــن التصميــم   62/60 تيبــو 
مثــل فتحــات التهويــة الهوائيــة الثالثيــة فــي الجوانــب األماميــة 
تبــرز  الشــهير.   Saetta شــعار  تضــم  التــي  المثلثــة،   C وأعمــدة 
عجــالت الخليــط المعدنــي Astro Design قيــاس 20 بوصــة باللــون 
الفضــي التــي تضفــي الحــزم علــى طابــع الســيارة، كمــا تظهــر 
بوضــوح مالقــط مكابــح بريمبــو القويــة – وهــذا مــا يشــير إلــى 
ــزة أخــرى مذهلــة  ــز مي قــوة التوّقــف الهائلــة للســيارة. ويمكــن تميي
فــي المؤخــرة الجديــدة تمامــًا – إذ يعكــس المصــد الخلفــي المعــدل 
متناغمــة  شــاملة  وحــدة  يكــّون  مــا  بتصميمــه،  المقدمــة  مصــد 
ومتناســقة. تعمــل خيــارات الطــالء الجديــدة علــى توســيع خياراتــك 
بطبقــات  تأتــي  وهــي  أيضــًا.  الشــخصي  ذوقــك  عــن  للتعبيــر 
ثــالث وتتضمــن لــون بلــو أســولوتو الرائــع ، وبلــو إتاليانــو، ورســو 
ماغمــا، وبلــو إنكيوســترو، وغريجيــو بيتــرا. بشــكل عــام، جميعهــا 
تتســم بأناقــة ال لبــس فيهــا - ولكــن مــع لمســة مثيــرة بجرأتهــا.
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تناغم رائع بين جميع العناصر
تســتلهم المقصــورة الداخليــة التصاميــم الديناميكيــة مــن الخــارج - 
ــر المحــدودة.  ــات غي ــة بدقــة والشــعور باإلمكان مــع الفخامــة المتقن
تبديــل  مجاذيــف  ظهــر  علــى  والبــارزة  الناعمــة  ألكنتــارا  كســوة 
التــروس المثبتــة علــى عجلــة القيــادة الرياضيــة تدعــو الســائق بأناقــة 
الســتغالل اإلمكانيــات الجبــارة للمحــرك V8 ثمانــي األســطوانات 

ــر. ــل ســعة 4,7 لت الهائ

ــارة  ــه عب ــرؤوس - وهــو بحــد ذات ــي ال ــم خياطــة شــعار الرمــح ثالث تت
ــرأس. حتــى درزات خياطــة  واضحــة عــن مازيراتــي - فــي مســاند ال
المنخفــض  األمامــي  الشــبك  خطــوط  تعكــس  والتــي  المقاعــد، 
والمنحنــي تشــير إلــى ســمات الطابــع الرياضــي جنــب مــع االنتبــاه 
الميــزات  بالفخامــة. تشــمل  تنطــق  التــي  التفاصيــل  إلــى جميــع 

األخــرى لوحــة أجهــزة القيــاس والســاعة المصممــة حديثــًا، وجلــد 
بولترونــا فــراو التقليــدي، وتفاصيــل الكــروم الالمــع والكــروم الداكــن 

ــواب وربــع األلــواح. علــى األب

أمــا فــي مــا يتعلــق بالوصــول إلــى المقاعــد الخلفيــة، فــإن نظــام 
الدخــول الســهل يجعــل حركــة الركــوب والخــروج سلســة للغايــة، إذ 
ينزلــق كال المقعديــن األمامييــن لألمــام والخلــف كهربائيــًا، مــا يوفــر 
مســاحة كبيــرة ســواء كان الــركاب يدخلــون أو يخرجــون مــن الســيارة. 
أمــا المقعــدان الخلفيــان المميزان والمســاحة الرحبــة للرأس واألرجل 
الرائــدة فــي الفئــة، ومســند ذراع مركــزي قابــل للســحب، وحامــال 
أكــواب، وأضــواء خاصــة وزوج مــن فتحــات التحكــم فــي المنــاخ، 
فهــي جميعهــا ُتضفــي درجــة فائقــة مــن الراحــة علــى المقصــورة.
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التعبير األبلغ عن عشق القيادة
هــذه هــي جــران توريزمــو فــي أقصــى درجــات تألقهــا – ســيارة 
طابــع  مــع  الحيــاة  بجمــوح  تنبــض  التــي  الكبــرى  الجولــة  مســافة 
الســيارات الرياضيــة الــذي يلهمــك لمواصلــة القيــادة فــي أجــواء 
راحــة أبدعتهــا أيــدي الصّنــاع اليدوييــن، والتــي ســوف تثيــر إعجابــك 
علــى الــدوام. إن طــراز جــران توريزمــو MC بــال شــك فريــد من نوعه.

وتتمثــل الميــزة األكثــر بــروزًا للهيــكل فــي غطــاء المحــرك االختيــاري 
خفيــف الــوزن مــن الكربــون فايبــر مــع مدخــل هــواء مركــزي قــوي 
واثنتيــن مــن فتحــات الهــواء الكبيــرة المصممــة علــى طــراز تروفيــو 
MC، وهــو طــراز رياضــي للســباق صــرف مــن مازيراتــي يتشــارك 

شــبك  أيضــًا  هنــاك  اإلنتــاج.  نمــوذج  مــع  الميــزات  مــن  بالعديــد 
أمامــي جديــد يبــرز وجــه مازيراتــي فــي أروع حاالتــه، مــع فاصــل 

أمامــي خــاص بـــ MC وزينــة خاصــة بالمصابيــح األماميــة.



2223

الجنــاح  يتحــد  األهميــة،  بالــغ  أمــٌر  وهــو  األداء  مســتوى  علــى 
األمامــي  المصــد  فــي  والفتحــات  الجانبيــة  والعتبــات  األمامــي 
ــى الحــد األقصــى بســرعة  ــادة قــوة الدفــع إل المعــاد تصميمــه لزي
عاليــة وتبريــد المكابــح. فــي هــذه األثنــاء، تتكامــل العتبــات الجانبيــة 
مــع فتحــات التهويــة لتوجيــه تدفــق الهــواء تحــت جســم الســيارة، 
المركــزي  الوضــع  أيضــًا  يســاعد  كمــا  االســتقرار.  زيــادة  وبالتالــي 
ألنابيــب العــادم المزدوجــة لنظــام العــادم الرياضــي علــى تحســين 
الســفلية  القــوة  وتحســين  االضطرابــات  وتقليــل  الهــواء  تدفــق 

واالســتقرار. توّلــد هــذه األنابيــب صوتــًا هــادرًا مميــزًا.

تأتــي جــران توريزمــو MC بألــوان خارجيــة جديــدة مــن ثــالث طبقــات، 
بمــا فيهــا بلــو أســولوتو، بلــو إنكيويتــرو، روســو إتاليانــو، وروســو 
ماغمــا. وهــي َتمُثــل جاهــزًة لرحلــة العمــر مــن الجولــة الكبــرى أو حتــى 
االنعطــاف التالــي علــى المســار علــى عجــالت تروفيــو قيــاس 20 

بوصــة.

ع
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لمسات رياضية في 
غاية األناقة الصرفة

مــن  لإلعجــاب  مثــرًا  مزيجــًا   MC توريزمــو  جــران  تقــدم مقصــورة 
ابتــكارات محضــة وخاصــة بالســيارات الرياضيــة، ومســتويات الراحــة 
والتكنولوجيــا المتطــورة. تتميــز المقاعــد الرياضيــة األماميــة بخيــار 
أيضــًا  تتميــز  ذلــك  علــى  وعــالوة  للظهــر  فايبــر  بالكربــون  كســوة 
بالخيــار مــن بيــن جلــد بولترونــا فــراو الفاخــر وجلــد ألكنتــارا. التزيينــات 
جــران  تتوفــر  المغــري.  الناعــم  األســود  باللــون  تأتــي  األساســية 
ــارات مــن كســوة المقــود، وكل منهــا مــزود  ــة خي توريزمــو مــع ثالث
بقســم مســطح محّســن للســباق وأزرار متعــددة الوظائــف - يمكــن 
أن تكــون مكســوة بالجلــد بالكامــل، أو بمزيــج مــن الجلــد وألكنتــارا أو 
بمزيــج مــن الجلــد والكربــون فايبــر. كمــا أن مجاذيــف تغييــر الســرعات 
تغييــر  وتجعــل  الرياضيــة،  اللمســات  حــدة  مــن  تزيــد  الطويلــة 

الســرعات ســهاًل وبديهيــًا حتــى فــي المواقــف األكثــر تطلبــًا.
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يحمــل المظهــر العــام المذهــل لســيارة جــران كابريــو ســبورت طابعــًا 
ال لبــس فيــه لخطــوط بينينفارينــا - الخطــوط التــي أضفــت اإلبهــار 
علــى ســياراتنا ألجيــال طويلــة. تتميــز الواجهــة األماميــة األنيقــة 
والرائعــة بمصــد أمامــي صّمــم حديثــًا وشــبك أمامــي جديــد بــارز 
أماميــًا جديــدًا  الــرؤوس ومقّســمًا  ثالثــي  الرمــح  يحتضــن شــعار 
 LED مــع مصابيــح ، Bi-Xenon أيضــًا. تندمــج المصابيــح األماميــة
األجنحــة  فــي  بسالســة  المعدلــة  والتزيينــات  المدمجــة  النهاريــة 
األماميــة المرتفعــة القويــة للســيارة، مــا يبــرز القــوة الجليــة للســيارة 

ــد جــازم. بتأكي

ديناميكا في قّمة 
السالسة
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ويبــرز المشــهد الجانبــي اآلســر بالبــروزات القصيــرة، وغطــاء المحرك 
الممــدود، والعجــالت مــن خليــط المعــدن قيــاس 20 بوصــة بحجمهــا 
المثالي. وفي حالة الســقف المكشــوف، يكون االنطباع بالســيولة 
الرياضيــة شــديد المالمــح مــع المظهــر المحســن بأجنحــة خلفيــة 
مســتديرة وتصميــم جديــد للمصــد لتتناســب مــع الجبهــة المصممــة 
بعنايــة. بلمســة زر واحــدة، تأخــذ شــخصية الســيارة بعــدًا جديــدًا: 
يختفي الســقف ويكشــف الشــكل الجديد الملهم للروح عن نفســه.

و
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أناقة فريدة
ــًا  ــدة وتعكــس تراث ــروح فري ــو ســبورت ب ــز مقصــورة جــران كابري تتمي
طويــاًل وحافــاًل فــي الســباق، ونظــرة جريئــة تتخّطــى الزمــن، وهــي 
مفعمــة بإحســاس إيطالــي غامــر باألناقــة والتفــّرد. أول مــا يلفــت 
المميــز   V القيــادة المصممــة حديثــًا بشــكلها  االنتبــاه هــو لوحــة 
ــا شــعار الرمــح  ــك ســتالحظ أيًض ــد أن ــة. ومــن المؤك كنقطــة محوري
ثالثــي الــرؤوس المنقــوش فــي مســاند الــرأس، وعجلــة القيــادة 
الرياضيــة المســطحة ثالثيــة األضــالع مــع قبضــة ملفوفــة وأزرار 
الســماء  تحــت  مطويــًا  الســقف  وضــع  مــع  الوظائــف.  متعــددة 
المفتوحــة، يتناغــم جــو المقصــورة بشــكل جميــل مــع خطــوط هيــكل 
الســيارة. يتعــّزز هــذا الشــعور باالنطــالق فــي فضــاء مفتــوح دون 
انقطــاع مــع حــزام المقعــد األمامــي التــي تتوّضع عنــد الخاصرة في 
خــط الحــزام. أمــا بالنســبة للجــزء العلــوي الناعــم، فهــو تصميــم مــن 
قمــاش عــازل ثالثــي الطبقــات مــع إطــار مــن الصلــب واأللمنيــوم 
مــن أجــل قيــادة هادئــة وخاليــة ممــا يلفــت االنتبــاه عــن تجربــة القيــادة 
ومتعــة االنطــالق. فــي هــذه األثنــاء، تواظــب الشاشــة الخلفيــة 
الزجاجيــة الحراريــة علــى اســتمرار متعــة القيــادة مهمــا كان الطقــس.
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أداء جامح
جــران كابريــو MC المكشــوفة هــي ســيارة مازيراتــي األكثــر صالبــة 
ــة وذات  ــة شــديدة الجاذبي - دون المســاومة علــى األناقــة اإليطالي
الراحــة الفاخــرة. فيمــا يلــي بعــض التفاصيــل األكثــر إقناعــًا - ممتــص 
أمامــي  وفاصــل  رائــع  بشــكل  منحــوت  جديــد  أمامــي  صدمــات 
ــاح ومآخــذ هــواء كبيــرة لمظهــر رياضــي رائــع.  جديــد يّتحــدان مــع جن
يتميــز الجــزء الخلفــي بعــادم مركــزي مرتفــع، ومصــد جديــد مصمــم 
ديناميكيــًا لتحســين تدفــق الهــواء فــي الجــزء الخلفــي مــن الســيارة. 
ــًا  ــاح الــذي يشــتمل علــى ضــوء مكابــح ثالــث نمطــًا جريئ يجســد الجن
ــادة  ــاء القي ــادة حجــم القــوة الســفلية أثن ــز مــن خــالل زي بهــدف مرّك
بســرعات عاليــة. هنــاك أيضــًا لمســات خاصــة مثــل طــالء الطــالء 
ثالثــي الطبقــات بيناكــو بيردكيــج الــذي يجعــل هيــكل الســيارة نابضــًا 
 MC ــو ــران كابري ــرز مظهــر ج ــرة مــع مســحة زرقــاء. ويب ــاة المثي بالحي

ــاس 20 بوصــة. القــوي بعجــالت طــراز MC قي
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السماء هي الحد
يصبــح تــراث ســباقات مازيراتــي تجربــة أكثــر قربــًا ومباشــرًة داخــل 
جــران كابريــو MC. وفــي وضعيــة الســقف مطويــًا يبــدو األمــر وكأن 
الســماء هــي الحــد األقصــى. تعكــس المقاعــد الرياضيــة الملفوفــة 
الخطــوَط الخارجيــة األنيقــة، مــع توفيــر الثبــات اإلضافــي المطلــوب 
للقيــادة الحماســية. مســاند الــرأس المدمجــة فــي ظهــر المقاعــد 
مزخرفــة بشــعار مازيراتــي. تتمّتــع عجلــة القيــادة الرياضيــة ثالثيــة 
األضــالع المعدلــة علــى قبضــة أكثــر حزمــًا وتمكينــًا، بينمــا تمــت 
تســوية الجــزء العلــوي والســفلي مــن الكســوة لضمــان تركيــز ودقــة 
التــروس بتصميــم  تبديــل  توجــد مجاذيــف  المقــود  أكبــر. وخلفــه 
تروفيــو األطــول، وهــي متوفــرة بكســوة الكربــون فايبــر حســب 
الطلــب. وفــي الوقــت نفســه، فــإن دواســات الوقــود والمكابــح 
وهــي   - قياســي  كتجهيــز  المثقــب  األلومنيــوم  مــن  مصنوعــة 
تفاصيــل مأخــوذة مباشــرة مــن مســار الســباق للحصــول علــى خفــة 

ــى. وقبضــة مثل
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تحت إمرتك
جــران  مثــل  الحقيقيــة  الكبــرى  الجولــة  رحــالت  ســيارة  تحتــاج 
القــارة  عبــور  قــدرات  مــع   - الحجــم  كبيــر  محــرك  إلــى  توريزمــو 
وهنــا  إليهــا.  تحتــاج  عندمــا  وتكتســحها،  الطــرق  تذّلــل  وقــدرات 
فيــراري. لــدى  المصنــوع  لتــر   4,7 ســعة   V8 محــرك  دور  يأتــي 

تــم تركيــب هــذا المحــرك القــوي وخفيــف الــوزن لجميــع طــرازات 
جــران توريزمــو وجــران كابريــو، ويطــّور عــزم دوران بقــوة 460 حصانــًا 
الدقيقــة. كمــا  7500 دورة فــي  إلــى  نيوتــن متــر ويصــل  و520 
أنهــا تســتخدم علــى نطــاق واســع تكنولوجيــا الســيارات الرياضيــة 
المســتمدة مــن ســباق األحمــال الديناميكيــة العاليــة مــع الحفــاظ 
علــى دقــة اســتثنائية. والنتيجــة اإلجماليــة هــي السالســة والقيــادة 
المبحــرة فــي جميــع األوقــات، والتســارع المذهــل فــي أي موقــف 
 V8 والصــوت األســطوري الــذي ال يمكــن أن يأتــي إال مــن محــرك -
الــذي يستنشــق الوقــود بشــكل طبيعــي، والمصنــوع فــي إيطاليــا.

يمكــن للمحــرك تشــغيل جــران توريزمــو ســبورت وMC مــن صفــر 
إلــى 62 ميــاًل فــي الســاعة فــي 4,8 ثانيــة و4,7 ثانيــة علــى ســرعة 
قصــوى تبلــغ 186 ميــاًل فــي الســاعة )299 كلــم / ســاعة( و187 
ميــاًل فــي الســاعة )301 كلــم / ســاعة(. تصــل جــران كابريــو ســبورت 
ــاًل فــي الســاعة مــن بدايــة ثابتــة فــي 5,0 و4,9  وMC إلــى 62 مي
ثانيــة علــى التوالــي. الســرعة القصــوى هــي 179 مياًل في الســاعة 

)288 كلــم / ســاعة( و181 ميــاًل فــي الســاعة )291 كلــم / ســاعة(.

كل هــذه القــوة تضــع نفســها علــى الطريــق مــن خــالل صنــدوق 
تــروس MC Z ذي ســت ســرعات ZF، يعمــل فــي وضعيــة الحالــة 
الرياضيــة  والوضعيــة   ،)Auto-Normal( األوتوماتيكيــة  العاديــة 
 Manual( والوضعيــة العاديــة اليدويــة ،)Auto-Sport( األتوماتيكيــة
هــذه  تقــدم   .)ICE( والكفــاءة  التحّكــم  زيــادة  ووضعيــة   ،)Normal

مجموعــة واســعة مــن أنمــاط القيــادة – تتــراوح بيــن الراحــة الرشــيقة 
وضــع  يوفــر  المثــال،  ســبيل  علــى  والمباشــرة.  القاهــرة  إلــى 
قــوة  إلــى  باإلضافــة  طلوعــًا،  سلســة  تغييــرات   Manual-Sport

ــرات  ــزواًل. ال يعمــل هــذا علــى تســهيل وسالســة التغيي تماثلهــًا ن
فحســب، بــل إن صــوت الهديــر النابــض يبعــث البهجــة فــي مســامع 
عشــاق القيــادة فــي الســيارات الرياضيــة. فــي هــذه الحالــة يحافــظ 
نظــام نقــل الحركــة علــى وضعيــة التــرس حتــى يســتقبل تفاعــل 

الســائق – وصــواًل إلــى النقطــة الحاســمة. 

هنــاك أيضــًا وظيفــة تجــاوز محــدد زيــادة الســرعة وميــزة التحكــم فــي 
اإلطــالق عاليــة األداء. فــي غضــون ذلــك، يعمــل مؤشــر الــدورة 
فــي الدقيقــة rpm الرقمــي الكبيــر علــى زيــادة التركيــز علــى أوقــات 

التحــول المثاليــة للحصــول علــى تجربــة أكثــر جاذبيــة.

التكنولوجيا



4041

جريئة وجميلة
لطالمــا كان توزيــع الــوزن األقــرب إلــى المثالــي مــن األمــام إلــى 
لســيارة  مميــزة  عالمــة   - للخلــف  هامشــي  انحيــاز  مــع   - الخلــف 
توريزمــو وجــران  جــران  مــع طــرازي  ذلــك  تحقيــق  يتــم  مازيراتــي. 
كابريــو، بأســلوب مألــوف، مــن خــالل تحديــد موقــع محــرك V8 خلــف 
المحــور األمامــي. فــي الظــرف الخــارج علــى الطريــق المفتــوح - 
أو علــى مضمــار الســباق - يقــدم هــذا عالمــًا مــن الفوائــد، والتــي 
تشــمل معالجــة متوازنــة بشــكل طبيعــي، وقبضــة مثاليــة، وردود 

فعــل رائعــة علــى التوجيــه وثبــات اتجاهــي دقيــق.

تســاهم مكابــح بريمبــو ومكابــح ميكانيكيــة متطورة ومحــددة االنزالق 
أيضــًا فــي هــذه المناطــق الحيويــة، فــي إعــداد تعليــق مــزدوج مــن 
الترقــوة، وتوجيــه هيدروليكــي - بــداًل مــن نظــام كهروميكانيكــي 
أقــل جاذبيــة. أمــا بالنســبة إلــى جــران كابريــو، فــإن تعزيــزات إضافيــة 
معدنيــة مــن األلمنيــوم خفيــف الــوزن تضمــن اســتقرارًا ســريعًا 

حتــى الحــدود الديناميكيــة.

يوفــر كل مــن طــراز جــران توريزمــو ســبورت وجــران كابريــو التخميــد 
يعــدل  الــذي  التعليــق،  إلدارة  الرياضــي   Skyhook نظــام  مــن 
ــاري لطــراز جــران  ــه باســتمرار لتناســب ظــروف الطريــق )اختي إعدادات
توريزمــو MC وجــران كابريــو MC الوضــع العــادي هــو وضــع مبرمــج 
يومــي ال يــزال، مــع ذلــك، يحافــظ علــى المشــاركة الديناميكيــة 
األساســية التــي تتوقعهــا مــن مازيراتــي. وفــي الوقــت نفســه، 

توفــر الوضعيــة الرياضيــة تجربــة قيــادة أكثــر مباشــرة وثباتــًا.

تتميــز جــران توريزمــو MC بعجــالت مــن خليــط معــادن خفيــف الــوزن 
 PZero ــن أن إطــارات ــز أساســي، فــي حي ــاس 20 بوصــة كتجهي قي
مــن بيريللــي - الجيــل الرابــع للعــام 2017 والتــي تــم تصميمهــا 
خصيصــًا لتقديــم قبضــة منتصفــة الزاويــة تقــّدم أداًء أكثــر تطــورًا. 
ستشــعر بهــا علــى المســار وستســتلهم باســتمرار مــن اإلمكانــات 
المتاحــة علــى الطــرق المفتوحــة. ومــع ذلــك، فــإن األداء الرياضــي 
ال يــزال دقيقــًا ومسترســاًل ومريحــًا فــي جميــع األوقــات - كمــا 

ــرة الحقيقــة. ــة الكبي تتوقــع مــن ســيارة رحــالت الجول

التكنولوجيا
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أجواء مقصورة فاخرة

نظام صوتي فائق الجودة
أن تقــود مازيراتــي أو تكــون راكبــًا فيهــا يعنــي تجربــة مثيــرة وفريــدة 
ــه مــن الطبيعــي أن تحتــوي الســيارة علــى  مــن نوعهــا. ولذلــك فإن
نظــام صوتــي دائمــًا مــا يكــون متناغمــًا مــع الحالــة المزاجيــة - ســواء 

كنــت تقــود الســيارة بقــوة أو تســتمتع بأميــال رحلــة العمــر.

األنظمــة  دار  مــن  جديــدة  متميــزة  صوتيــة  بأنظمــة  هــذا  يتمثــل 
الصوتيــة العلميــة هارمــان كاردون – وهنــا هــي خاصيــة متوفرة في 
جــران توريزمــو وجــران كابريــو فقــد صممــت خصيصــًا لمقصورتيهماـ 
يتميــز النظــام بـــ 11 مكبــرًا صوتيــًا عالــي الجــودة، فــي حيــن يوجد 10 
مكبــرًا صوتيــًا فــي طــراز الكوبيــه مدعومــًا بمضخــم صوتــي بطاقــة 

قدرهــا 900 واط مــن فئــة D 12 قنــاة.

يتميــز كل نظــام بضبــط صــوت AuraVox وتقنيــات معالجــة الصــوت 
باقــات متقدمــة  هــذه  فئتهــا.  فــي  الرائــدة  كاردون  هارمــان  مــن 
بشــكل اســتثنائي توفــر متعــة اســتماع خاليــة مــن التشــويه وغنيــة 

ــع المقاعــد األربعــة. ــركاب جمي ــة ل ــل الصوتي بالتفاصي

ــح  ــا المتقدمــة تتي ــم، فــإن التكنولوجي ــق بالتصمي أمــا فــي مــا يتعل
للمكبــرات القويــة أن تكــون مضغوطــة بشــكل اســتثنائي بحيــث 
تتكامــل بسالســة مــع كل جــزء فــي المقصــورة. هناك أيضــًا المظهر 
رفيــع األناقــة المقتــرن بالتكنولوجيــا الفائقــة لعالمــة هارمــان كاردون 

التجاريــة لالســتمتاع بهــا.

تتطلب رحالت الجولة الكبرى في هذا المستوى مزيجًا متطورًا للغاية من القوة واألداء واألناقة عندما يتعلق األمر بالترفيه والتواصل على 
متن السيارة. يتم توفير ذلك من خالل نظام صوتي متطور وحديث متميز ونظام معلومات وترفيه متطور.

المعلومات والترفيه
جميــع  فــي  كليــًا  الجديــد  والترفيــه  المعلومــات  نظــام  يتضمــن 
وعــرض  التحّكــم  نظــام  كابريــو  وجــران  توريزمــو  جــران  طــرازات 
عاليــة  عــرض  بشاشــة  المــزّود  بمازيراتــي  الخــاص  المعلومــات 
الدقــة تعمــل باللمــس قيــاس 8,4 بوصــة )+MTC( تســمح بالتحكــم 
البســيط والحدســي فــي ميــزات مثــل وظائــف الصــوت والمالحــة 
والراحــة. هنــاك أيضــًا وحــدة تحكــم دوارة ســهلة االســتخدام فــي 
النســخ  المركزيــة، والنظــام متوافــق مــع وظائــف  التحكــم  وحــدة 
 .Android Autoو Apple CarPlay المتطابــق للهواتــف الذكيــة مــن
يمكــن تشــغيل +MTC بثــالث طــرق: عبــر شاشــة اللمــس أو وحــدة 

التحكــم الــدوارة أو عبــر أوامــر Siri الصوتيــة.

تحتــوي قوائــم النظــام علــى خيــارات لتهيئــة اإلعــدادات الرئيســية 
للســيارة ويمكــن الوصــول إلــى القوائــم بســهولة مــن خــالل الرمــوز 
تشــمل  اللمــس.  مــن شاشــة  الســفلي  الجــزء  فــي  المعروضــة 
الميــزات األخــرى حجــرة تخزيــن هاتــف محمــول ســهلة االســتخدام 
تحتــوي علــى قــارئ بطاقــة SD ومقبــس USB ومنفــذ إضافــي. 
مشــاهدة  أو  الموســيقى  بتشــغيل  للمســتخدم  يســمح  وهــذا 
األفــالم أو حتــى عــرض الصــور. وتأتــي ميــزة االتصــال الالســلكي 

أساســي. كتجهيــز   Bluetooth

الترفيه والتواصل
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في أيٍد آمنة
علــى  للجميــع  ومريحــة  بالراحــة  مفعمــة  الحيــاة  مازيراتــي  تجعــل 
قابــل  أمامــي  ذراع  مثــل مســند  أساســية  تجهيــزات  مــع  متنهــا، 
للطــي مــع حجــرة تخزيــن مضــاءة، والتحكــم فــي الســرعة، والتنشــيط 
لغطــاء  بعــد  مــن  الفتــح  األماميــة، مســاعد  للمصابيــح  التلقائــي 
المحــرك واألبــواب، والتحكــم التلقائــي فــي المنــاخ ثنائــي المناطــق 
مــع منفذيــن خلفييــن، وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. وبالطبــع هنــاك تركيــز 

بالــغ علــى مســتويات الســالمة.

يعــد برنامــج الثبــات مــن مازيراتــي )MSP( مثــااًل بــارزًا، إذ تــم تطويــره 
فــي ظــروف االختبــار األكثــر صعوبــة، وهــو يســتخدم مجموعــة مــن 
المستشــعرات لرصــد حالــة القيــادة باســتمرار وتفعيــل مجموعــة 
ــى  ــادة. عل ــى التحكــم والقي مــن أنظمــة األمــان واألداء للحفــاظ عل
ســبيل المثــال، إذا تــم اكتشــاف انــزالق، يقلــل نظــام MSP بشــكل 
انتقائــي مــن عــزم دوران المحــرك ويمكنــه تنشــيط المكابــح بتدخــالت 
دقيقــة ومتباينــة حســب التضاريــس الســتعادة االســتقرار خــالل 

أجــزاء مــن الثانيــة.

تشــمل الوظائــف األخــرى نظــام منع انغالق العجــالت )ABS( ونظام 
التوزيــع اإللكترونــي لقــّوة المكابــح )EBD(، والنظــام المانــع لالنــزالق 
)ASR(، ونظــام التحّكــم بمكابــح عــزم دوران المحــّرك )MSR(، الــذي 
يمنــع العجــالت مــن االنغــالق عنــد النقــل لألســفل علــى األســطح 
ــذي  ــح المتطــور )ABA(، ال منخفضــة القبضــة، ونظــام مســاعد الكب
مــن  ويزيــد  الطــوارئ  حــاالت  فــي  الكبــح  حــاالت  علــى  يتعــرف 
الضغــط فــي دائــرة الكبــح لزيــادة قــوة التوقــف إلــى الحــد األقصــى.

ــات مازيراتــي )MSP( فــي تناغــم مــع التحكــم  كمــا يعمــل برنامــج ثب
فــي الجــر المقــاوم لالنــزالق )ASR( ونظام المانــع النغالق العجالت 
)ABS( لمنــع العجــالت مــن االنغــالق تحــت الكبــح الشــديد. يتــم تعزيز 
.)HBA( ذلــك مــن خــالل نظــام المســاعدة علــى الكبــح الهيدروليكــي

عندمــا يتعلــق األمــر بالضــوء والبصــر، تــم تجهيــز جميــع الطــرازات 
بنظــام التحكــم فــي الضــوء التكيفــي، وهــو نظــام يــدور المصابيــح 
األماميــة أثنــاء الــدوران، مــا يعمــل علــى تحســين إضــاءة الطريــق 
بشــكل كبيــر فــي الزوايــا. فــي الخلــف، تضــم مجموعــات المصابيــح 
المثلثــة حوالــي 96 مصبــاح LED لضمــان أقصــى قــدر مــن الرؤيــة 
 LED الليليــة. وتعمــل مصابيــح التشــغيل النهاريــة باســتخدام تقنيــة
علــى تحســين رؤيــة ســيارتك خــالل النهــار. هنــاك كاميــرا رؤيــة خلفيــة 
كتجهيــز قياســي أيضــًا. وهــذا يتكامــل مــع الشاشــة الموجــودة علــى 

اللوحــة لضمــان ســهولة الرجــوع للخلــف بــدون حــوادث.

ضغــط  مراقبــة  نظــام  مــع  أيضــًا  الطــرازات  جميــع  تقديــم  يتــم 
اإلطــارات )TPMS( االختيــاري. فــي حالــة عــدم نفــخ اإلطــار، يضــيء 
األمــان  مــن  المزيــد  توفيــر  يتــم  المقصــورة.  فــي  تحذيــر  ضــوء 
الســلبي مــن خــالل الوســائد الهوائيــة مــن جميــع النواحــي، بما في 
ذلــك الوســائد الهوائيــة الجانبيــة المدمجــة مــع المقاعــد الرياضيــة 
والوســائد الســتائرية الهوائيــة. فــي طــرازات جــران كابريــو، يتــم 
توفيــر مســتوى إضافــي مــن األمــان مــن خــالل نظــام شــريط لفــة 

تلســكوبي يتــم نشــره فــي أقــل مــن 190 جــزء مــن الثانيــة.

السالمة
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مصممة لك
تشــتهر مازيراتــي بتقديمهــا مســتويات عاليــة بشــكل ملحــوظ مــن 
تصميــم  للعمــالء  يمكــن  أنــه  يعنــي  وهــذا  التخصيــص.  خيــارات 
ســياراتهم لتالئــم تمامــًا ذوقهــم الشــخصي، واالختيــار مــن بيــن 
مجموعــة واســعة مــن اللمســات النهائيــة الخارجيــة المعدنيــة أو 
المتخصصــة، وألــوان المكابــح الفكيــة، وعجــالت الخالئــط المعدنيــة، 
والزخــارف الداخليــة بمــا فــي ذلــك ألكنتــارا والكربــون، وخيــط درزات 
خياطــة بألــوان متباينــة. وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك باقــات مختلفــة 

ــار مــن بينهــا. ــة لالختي ومجّمعــة بدّق

طراز المناسبة المئوية
ــم  ــي - التــي ت ــام علــى ســيارة مازيرات ــة ع تحتفــل هــذه الباقــة بمئ
ــري مــن  ــج كالســيكي وأثي الوصــول إليهــا فــي العــام 2014 - بمزي
ــزات  ــًا. تتضمــن المي ــة واألناقــة المصنوعــة يدوي الســمات الرياضي
كســوة مــن جلــد بولترونــا فــراو مــع تزيينــات متباينــة األلــوان علــى 
المقاعــد األماميــة والخلفيــة، باإلضافــة إلى مســاند األذرع المركزية 
والجانبيــة والخلفيــة األماميــة والخلفيــة. يتــم تطريــز شــعار الرمــح 
ــزء  ــن نفســه. الج ــم التباي ــون تقلي ــرأس بل ــى مســاند ال ــي عل الثالث
المركــزي مــن لوحــة العــدادات ووحــدة التحكــم المركزيــة مصنوعــان 
أيضــًا مــن الجلــد ويتميــزان بقطب خياطــة متباينة األلوان. يتم توفير 
اللمســات الجريئــة والديناميكيــة مــن خــالل إطــارات المقاعــد مــن 
الكربــون فايبــر ومســاند المقعــد، والمتوفــرة أيضــًا بالكربــون فايبــر.

هنــاك أيضــًا اختيــار تصاميــم المقاعــد الجديــدة بالكامــل والمتوفــرة 
فــي ثــالث مجموعــات:

)البيــج   Bianco Pregiato بلــون  فــراو  بولترونــا  جلــد  مــن  كســوة 
علــى  كرونــو  غريجيــو  شــريط  مــع  الفاتــح(  البنــي  إلــى  الضــارب 
المقاعــد األماميــة والخلفيــة. الجــزء المركــزي مــن لوحــة القيــادة، 
الكونســول الوســطي، الوســط / الجانب، مســاند األذرع األمامية / 
الخلفيــة، مســند الــذراع المركــزي فــي الجلــد مــع خياطــة بلــون مغايــر 
مــن غريجيــو كرونــو. شــعار الرمــح ثالثــي الــرؤوس المطــرز فــي 
مســند الــرأس بلــون غريجيــو كرونــو. يتوفــر مســند ظهــر المقعــد 

بلــون غريجيــو كرونــو أو بيانكــو بريجياتــو.

كســوة مــن جلــد بولترونــا فــراو باللــون األســود / ألكنتــارا مــع درزات 
ــزي مــن لوحــة  ــون األحمــر )Rosso(. الجــزء المرك ــة بالل خياطــة متباين
القيــادة، الكونســول الوســطي، الوســط / الجانــب، مســاند األذرع 
األماميــة / الخلفيــة، مســند الــذراع المركــزي، مجموعــة العــدادات 
باللــون األســود مــن ألكنتــارا مــع خياطــة بلــون مغايــر بلــون روســو. 
بلــون روســو.  الــرأس  الثالثــي مطــّرز فــي مســند  الرمــح  شــعار 

ــون األســود. مســند ظهــر المقعــد بالل

كســوة مــن جلــد بولترونــا فــراو بلــون نيــرو. الجــزء األوســط مــن 
لوحــة العــدادات، الكونســول الوســطي، الوســط / الجانــب، مســاند 
ــد مــع  ــزي فــي الجل ــذراع المرك ــة، مســند ال ــة / الخلفي األذرع األمامي
ــة. شــعار الرمــح الثالثــي مطــّرز فــي  خياطــة بيانكــو )بيضــاء( متباين
مســند الــرأس بلــون بيانكــو. مســند ظهــر المقعــد باللــون األســود.

التخصيص
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ج األبعاد واألوزان

الطول
العرض )مع المرايا الجانبية(

العرض )بدون المرايا الجانبية(
االرتفاع

قاعدة العجالت
المسار االمامي
المسار الخلفي
البروز األمامي
البروز الخلفي

سعة الصندوق الخلفي
سعة خزان الوقود

الوزن الجاف
وزن الكبح

توزيع الوزن إلى األمام / الخلف
*طراز السوق األوروبية

اإلطارات
أمامية
خلفية

المحرك
عدد االسطوانات والتخطيط

اإلزاحة
القطر

الشوط
نسبة الضغط

ذروة الطاقة القصوى
سرعة المحرك عند ذروة الطاقة القصوى

عزم الدوران األقصى
سرعة المحرك عند ذروة عزم الدوران

التعليق
التعليق

األداء
السرعة القصوى

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

استهالك الوقود )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة المرّكبة( لتر / 100 كلم

استهالك الوقود )الحد األدنى للدورة في المدن - الحد األقصى( لتر / 100 كلم

استهالك الوقود )الحد األقصى للدورة في المدن - الحد األقصى( لتر / 100 كلم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة المرّكبة( جم / كلم

اللوائح

األبعاد واألوزان
الطول

العرض )مع المرايا الجانبية(
العرض )بدون المرايا الجانبية(

االرتفاع
قاعدة العجالت

المسار االمامي
المسار الخلفي
البروز األمامي
البروز الخلفي

سعة الصندوق الخلفي
سعة خزان الوقود

الوزن الجاف
وزن الكبح

توزيع الوزن إلى األمام / الخلف
*طراز السوق األوروبية

اإلطارات
أمامية
خلفية

المحرك
عدد االسطوانات والتخطيط

اإلزاحة
القطر

الشوط
نسبة الضغط

ذروة الطاقة القصوى
سرعة المحرك عند ذروة الطاقة القصوى

عزم الدوران األقصى
سرعة المحرك عند ذروة عزم الدوران

التعليق
التعليق

األداء
السرعة القصوى

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

استهالك الوقود )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة المرّكبة( لتر / 100 كلم

استهالك الوقود )الحد األدنى للدورة في المدن - الحد األقصى( لتر / 100 كلم

استهالك الوقود )الحد األقصى للدورة في المدن - الحد األقصى( لتر / 100 كلم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )الحد األدنى - الحد األقصى للدورة المرّكبة( جم / كلم

اللوائح



5253

دورات إتقان قيادة سيارات مازيراتي
بتوجيــه  بذلــك  واســتمتع  األداء  عاليــة  الحصريــة  الســيارات  بقيــادة  قــم 
 Master Maserati دورات  تتيــح  محتــرف.  ســباق  ســيارة  ســائق  ومهــارة 
)دورات إتقــان قيــادة ســيارات مازيراتــي( للمشــاركين تجربــة أداء مجموعــة 
طــرازات مازيراتــي شــاملة مــن العمــق وتتــم بســالمة كاملــة. تــم تنظيــم 
ــون  ــادة ويشــرف عليهــا مدرب ــة القي البرنامــج لمســتويات مختلفــة مــن تجرب
متخصصــون مــن مازيراتــي. يطــور الســائقون مهاراتهــم فــي دائــرة تقنيــة 
عاليــة ويتعلمــون التعامــل مــع الســيارات وصــواًل إلــى مســتويات احترافيــة.

تقنيــات القيــادة المتقدمــة، وتحليــل بيانــات القيــاس عــن بعــد، والتعامــل 
منخفضــة  األســطح  علــى  والتماريــن  الســباق  حلبــة  علــى  الديناميكــي 
االحتــكاك ليســت ســوى بعــض المناطــق المغطــاة. الهــدف هــو تحقيــق 
ــد مــن المتعــة  ــى مزي ــؤدي إل ــن الســيارة والســائق، مــا ي عالقــة سلســة بي
علــى عجلــة القيــادة. تقــام دورات إتقــان قيــادة ســيارات مازيراتــي فــي حلبــة 
فارانــو دي ميليجــاري )بارمــا(، وهــو مســار بمعاييــر أمــان عاليــة ومرافــق 
ممتــازة علــى الطــرق الوعــرة والوعــرة التــي تقــع فــي الريــف اإليطالــي.

كمــا تمنحــك دورات Master Maserati للقيــادة الفرصــة لحضــور جولــة فــي 
المصنــع فــي مودينــا كجــزء مــن البرنامــج.

تعلم بحرفية التمهيد التدريبي على المسار
تجربة المسار األولى - ال ُتنسى.

هــذه الــدورة هــي األســاس المثالــي لجميــع دورات Master Maserati ذات 
المســتوى األعلــى، وإعــداد الســائقين لدخــول عالــم مازيراتــي كضيف مميز. 
ــم المشــاركون المفاهيــم األساســية  فــي برنامــج لمــدة نصــف يــوم، يتعل
الســير  خــط  يتضمــن  حقيقــي.  ســباق  مضمــار  علــى  الرياضيــة  للقيــادة 
جلســات نظريــة وديناميكيــة فــي مجموعــة طــرازات مازيراتــي بأكملهــا، بدعــم 

مــن مدّربيــن مؤهليــن.

تعلم بحرفية أداء المسار الرئيسي
ارفع مستوى الشدة.

الذيــن يرغبــون فــي  الرئيســي ألولئــك  أداء المســار  تــم تخصيــص دورة 
تحســين وتعزيــز مهاراتهــم فــي القيــادة علــى عجلــة القيــادة فــي ســيارة 
ــف الــذي يســتغرق يومــًا واحــدًا مــن عــدة  ــف البرنامــج المكث مازيراتــي. يتأل
جلســات ديناميكيــة تركــز علــى تقنيــات القيــادة الفرديــة، بدعــم مــن الفيديــو 

علــى متــن الســيارة وفريــق مــن المدربيــن الخبــراء.

أجد بحرفية األداء العالي للمسار الرئيسي
خطوة إلى األمام ال هوادة فيها.

ــم  ــي ت ــم الت ــى المفاهي ــن عل ــدورة التــي تســتمر لمــدة يومي تبنــي هــذه ال
دراماتيكيــة  تمثــل خطــوة  - ولكنهــا  الســابقين  البرنامجيــن  فــي  تقديمهــا 
فإنــه  المتقدمــة،  القــدرات  للســائقين ذوي  بالنســبة  فيهــا.  ال مســاومة 
القيــاس عــن  بيانــات  يتضمــن منــاورات متقدمــة وعاليــة الســرعة ودعــم 
 Master Maserati Drivers برنامــج  ســيقوم  المســار.  جلســات  مــن  بعــد 
بتصميــم برنامــج لــكل مشــارك وفقــًا لالحتياجــات والتوقعــات المحــددة. يتــم 

لمحة من حيث بدأ 
كل شيء

الخدمات المالية 
وبرامج العمالء

 ،MC GT4 االنتهــاء مــن التدريــب بجلســة مشــّوقة وراء مقــود جــران توريزمــو
 Squadre الدوليــة مــع GT4 المتســابق الــذي تنافــس بنجــاح فــي سلســلة

.Clienti Maserati

أجد بحرفية أداء جميع التضاريس األكثر تطلبًا
مقدمة في تقنيات جميع التضاريس.

تجمــع هــذه الــدورة بيــن تقنيــات المســار مــع نهــج فعــال للقيــادة علــى الطــرق 
الوعــرة. إنهــا تتضمــن مجموعــة طــرازات مازيراتــي بأكملهــا، ولكــن مــع التركيــز 
علــى مازيراتــي ليڤانتــي - لتوضيــح كيــف يمكــن أيضــًا االســتمتاع بســيارات 
مازيراتــي األصليــة علــى الطــرق التــي تســلكها القّلــة. يعــّرف البرنامــج - 
الــذي يســتمر ليــوم واحــد - المشــاركين علــى القيــادة علــى الطــرق الوعــرة، 

ثــم يســتمر فــي التدريبــات علــى الحلبــة واألســطح منخفضــة القبضــة.

أجد بحرفية األداء العالي على جميع التضاريس
تجربة قيادة مازيراتي المثالية.

يعتمــد هــذا البرنامــج، الــذي يســتغرق يوميــن، علــى التقنيــات التــي تــم 
مجموعــة  وتشــارك  التضاريــس.  جميــع  مقدمــة  تدريــب  فــي  تقديمهــا 
مازيراتــي بالكامــل، ولكــن أبــرز مــا فــي الســاحة هــو ليڤانتــي بفضــل قــدرات 
أدائهــا الرائعــة علــى الطــرق الوعــرة. يركــز التدريــب علــى العوائــق الفنيــة 
الصعبــة بشــكل خــاص والمناطــق شــديدة الحــرج علــى الطــرق الوعــرة، قبــل 
ــي  ــراب عال ــى نتيجــة يخفــق لهــا قلبــك فــي منطقــة مســار الت الوصــول إل
الســرعة، حيــث يمكنــك تســخير القــوة الكاملــة لمازيراتــي مــن الســيارات 

الرياضيــة متعــددة االســتعماالت.

حوافز دورات إتقان قيادة مازيراتي
تســتمر دورات الحوافــز إمــا لنصــف أو ليــوم كامــل. إلــى جانــب جلســات 
المســار المثيــرة، هنــاك تماريــن ومســابقات تدريبيــة تعــزز روح الفريــق، مــا 

يجعلهــا مثاليــة لحوافــز الشــركات وفعاليــات تكويــن الفريــق.

للحصــول علــى معلومــات حــول التوافــر واألســعار والتوقيــت والتســجيل، 
.Master Maserati ســكرتير :Master Maserati يرجــى االتصــال بفريــق

هاتف: 138 551 525)0( 39+
info@mastermaserati.it :البريد اإللكتروني

الخدمات المالية
يســعد وكالء شــركة مازيراتــي الرســميين توفيــر إرشــادات تتســم بالخبــرة 
العاليــة بشــأن خيــارات الدفــع المتنوعــة المتاحــة باإلضافــة إلــى تصميــم 

حزمــة مخّصصــة بدقــة للوفــاء بمتطلباتــك. 

لقــد تــّم تصميــم برامــج العمــالء* الجديــدة بهــدف تحســين التجــارب الخاصــة 
بــك فــي مواقــف الطــوارئ.

برنامج الخدمات الصحية
فــي حالــة تعرضــك للمــرض أثنــاء القيــادة، وهــو أمــر ال نرجــوه، كل مــا 
عليــك هــو االتصــال بمركــز مســاعدة مازيراتــي المحلــي، وســوف يقومــون 

أو  الجويــة  الخطــوط  عبــر  أخــرى  مــرة  موطنــك  إلــى  إلعادتــك  بالترتيــب 
القطــارات أو ســيارات اإلســعاف. إذا كنــت تقــود بمفــردك، يمكــن أن يتــم 
كذلــك إرســال أحــد أفــراد عائلتــك لالنضمــام إليــك. أمــا إذا كنــت تســافر مــع 

عائلتــك، فســوف يتــم الترتيــب لحجــز إقامــة لهــم.
 

خدمات الدعم االئتماني الشاملة
ال تتوقــف عــن القيــادة أثنــاء خضــوع ســيارتك لإلصــالح، فمــن خــالل خدمــات 
الدعــم االئتمانــي الشــاملة التــي نوفرهــا لكــم، ســوف نوّفــر لــك ســيارة 
مجانيــة لالســتفادة منهــا فــي غمضــة عيــن. وتســّهل خدمــة ‘االمتيــازات 
ســيارة  اســتئجار  عمليــة  مازيراتــي  شــركة  عمــالء  لــكل  المتاحــة  اليســيرة’ 
بديلــة لــك. ويتــم تضميــن الخرائــط الجغرافيــة وسالســل الجــر فــي الجليــد 
ومقاعــد األطفــال مجانــًا، لكــي يمكنــك االســتّماع بالقيــادة. كمــا تغطــي 
الخدمــة ‘المتمّيــزة’ التــي نوفرهــا بشــكل حصــري لمــالك الســيارات طــراز 
 hp-plus 430 كواتروبورتيــه أو جــران توريزمــو أو جــران كابريــو أو ليڤانتــي
كذلــك التكاليــف اإلضافيــة للوقــود والتأميــن. ولــن تحتــاج حتــى إلــى تقديــم 
بطاقتــك االئتمانيــة، مــا يتيــح لــك االســتمتاع بتجربــة القيــادة المطلقــة التــي 
توّفــر لــك الرعايــة المجانيــة. مــع خدمــة ركــن Valet: امنــح ســيارتك مازيراتــي 
بســهولة الخدمــة مــع باقــة صيانــة مدفوعــة مســبقًا، متوفــرة مــع طــرازات 
كواتروبورتيــه التــي تعمــل بالبنزيــن. عندمــا يحيــن الوقــت لخدمــة ســيارتك، 
ســيارتك  اســتالم  بترتيــب  يقــوم  وســوف  بــك  الخــاص  بالوكيــل  اتصــل 
وإعادتهــا مــن ورشــة العمــل، مــا يســمح لــك بالعــودة إلــى الطريــق بأســرع 

مــا يمكــن.

 * يجــب التحّقــق مــن توافــر الخدمــات. للحصول على المزيد من المعلومات، 
البريــد  عنــوان  عبــر  بخدمــة عمــالء مازيراتــي  أو  بالوكيــل   يرجــى االتصــال 

info@maserati.com اإللكتروني

جولة في المصنع
أنــواع  أفخــم  مــن  مجموعــة  إلنتــاج  المســتخدمة  المهــارات  علــى  تعــّرف 
الســيارات الرياضيــة فــي العالــم مــن خــالل زيــارة مصانــع شــركة مازيراتــي 
تــدوم  والتــي  المصنــع،  فــي  الحصريــة  الجولــة  تشــتمل  مودينــا.  فــي 
لمــدة 90 دقيقــة، علــى اســتقبال ترحيبــي فــي صــاالت العــرض الخاصــة 
بنــا، باإلضافــة إلــى عــرض تقديمــي حــول تــراث الشــركة الــذي يمتــّد علــى 
أكثــر مــن مئــة عــام. ويلــي ذلــك جولــة بصحبــة مرشــد متخصــص فــي خــط 
علــى  واالطــالع  الســيارات  مشــاهدة  فرصــة  إلــى  باإلضافــة  التجميــع، 
متجــر شــركة مازيراتــي. جولــة فــي صالــة العــرض )فقــط فــي مودينــا(: 
بالنســبة لألشــخاص الذيــن ال يتوّفــر لديهــم الوقــت الكافــي، ُيتــاح لهــم 
خيــار االســتمتاع بجولــة مــع مرشــد متخصــص لمــدة 40 دقيقــة فــي صالــة 
العــرض. بعــد االســتقبال الترحيبــي والعــرض التقديمــي حــول تاريــخ الشــركة 
المتمّيــز، يصحبــك المرشــد للتعــّرف علــى كل الطــرازات التــي تنتجها الشــركة 
والمعروضــة فــي صالــة العــرض فــي مودينــا. ويمكــن أن يتــم توفيــر الشــرح 
باللغــات اإلنجليزيــة أو اإليطاليــة أو األلمانيــة أو الفرنســية أو اإلســبانية. 
ــو.  كمــا  ــع تورين ــة فــي مصان ــة أو الياباني كمــا يتوفــر الشــرح باللغــة الصيني
يمكــن كذلــك الجمــع بيــن الجولــة فــي مصنــع مازيراتــي ودورة إتقــان قيــادة 
مازيراتــي، بمــا يجعلــك تســتمتع بعالــم مازيراتــي الكامــل. للحصــول علــى 

في رحاب الرمح 
ثالثي الُشعب 

فــي  بالجولــة  لالســتّمتاع  الترتيــب  كيفيــة  حــول  المعلومــات  مــن  المزيــد 
المصنــع، يرجــى التواصــل معنــا عبــر البريــد اإللكترونــي: 

factorytour@maserati.com

مجموعة مازيراتي
تــم تصميــم مجموعــة مازيراتــي الحصريــة لعشــاق عالمــة مودينــا التجاريــة. 
المجموعــة متاحــة لــدى جميــع وكالء مازيراتــي وفــي صالــة عــرض مازيراتــي 
فــي مودينــا. وكبديــل عــن ذلــك يمكــن شــراء جميــع هــذه المنتجــات عبــر 
بــاب  إلــى  لتصلــك   ،www.maseratistore.com موقــع  مــن  اإلنترنــت 

المنــزل.

نادي مازيراتي
والخبــرات  الــرؤى  مشــاركة  يعنــي  مازيراتــي  نــادي  إلــى  االنضمــام  إن 
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 قيــادة الطــرازات 
األحــداث  مــن  مجموعــة  عبــر  مازيراتــي  ســيارات  مــن  يمتلكونهــا  التــي 
ــة  ــادي بمثاب ــادي مازيراتــي. ويعــّد الن التــي يتــم ترتيبهــا خصيصــًا ألعضــاء ن
حلقــة الوصــل بيــن ماضــي الشــركة وحاضرهــا ومســتقبلها. لمزيــد مــن 

.www.maseraticlub.com بزيــارة  تفضــل  المعلومــات، 

أكسسوارات مازيراتي األصلية
تقــدم اكسســوارات مازيراتــي األصليــة مــن أجــل جيبلــي مزيجــًا مثاليــًا مــن 
التصميــم الحصــري واألداء الوظيفــي االســتثنائي. إن االهتمــام بالتفاصيل 
الجوهــر األصيــل  لــكل أكسســوار علــى حــدة يكشــف  واألناقــة والجــودة 
لعالمــة مازيراتــي التجاريــة. تشــمل مجموعــة أكسســوارات جيبلــي حــواف 
جنــوط حصريــة وإطــارات مازيراتــي األصليــة. كمــا تشــمل أكسســوارات عــدة 
التنظيف والعناية والســالمة، وحلول النقل واألمتعة، واإلطارات الخاصة.

هيئة سيارات مازيراتي الكالسيكية
مازيراتــي  ســيارات  وأصحــاب  لعشــاق  خصيصــًا  الهيئــة  هــذه  أنشــئت 
ــة باألشــخاص الذيــن  ــر مازيراتــي كالســيك منظمــة معني الكالســيكية، تعتب
يرغبــون فــي التعــّرف علــى كالســيكيات الماضــي المجيــد. تضــم مجموعــة 
ــة مهمــة مكرســة لمالكــي  ــات تاريخي ــي الكالســيكية وثائقي ســيارات مازيرات
ــر.  ســيارات مازيراتــي الحالييــن، والمالبــس، ونمــاذج القيــاس وغيرهــا الكثي
يمكــن االطــالع علــى أحــدث المســتجدات عبــر www.maserati.com فــي 
قســم كالســيكيات مازيراتــي. لمزيــد مــن المعلومــات، يمكنــك مراســلتنا 

maserati.classiche@maserati.com اإللكترونــي  البريــد  عنــوان  عبــر 

عالم مازيراتي
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شمال أمريكا
الواليات المتحدة األمريكية

كندا

أمريكا الوسطى / الجنوبية
األرجنتين

البرازيل
تشيلي

كولومبيا
كوستا ريكا

جمهورية الدومنيكان
غواتيماال
المكسيك

بنما
بورتوريكو
أوروغواي

أوروبا
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
قبرص

جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا

فرنسا وموناكو
ألمانيا

اليونان
هنغاريا

إسرائيل
إيطاليا
ليتوانيا

لوكسمبورج
هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
روسيا

سلوفينيا
إسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

أوكرانيا
المملكة المتحدة

أفريقيا والشرق األوسط
البحرين

مصر
األردن

الكويت
لبنان

المغرب
سلطنة عمان

دولة قطر
المملكة العربية السعودية

جنوب أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة

آسيا / أوقيانوسيا
أستراليا
أذربيجان
الصين

هونج كونج
الهند

إندونيسيا
اليابان

كازاخستان
ماليزيا

نيوزيالندا
الفلبين

سنغافورة
كوريا الجنوبية

تايوان
تايالند
فيتنام

info@maserati.com - مركز اتصال مازيراتي
خدمة العمالء والمساعدة على الطريق: 62737284 800 00

لالستفسارات األخرى، يرجى االتصال على: 44412899  02 39+

عالم مازيراتي
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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 إطــالق الســيارة فــي الســوق. تحتفــظ مازيراتــي بالحــق فــي تعديــل 
األلــوان والتصميمــات والميــزات التقنيــة فــي أي وقــت وبــدون إشــعار مســبق. سُيســعد وكالء مازيراتــي الرســميون بتقديــم المزيــد مــن التفاصيــل 

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



WWW.MASERATI.COM
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