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طالل بارا ـ دبي

انفصالهــا  اعــالن  بعــد 
بـــدأت  عــــــن هيونــــداي، 
الفاخرة  التجاريــة  العالمــة 
»جينيســيس« باملضي قدما 
لتثبيــث أقدامهــا فــي عالــم 
الفخامــة لتكشــف حينهــا 
وبالتزامــن مع هــذا اإلعالن 
عن طرازها األول G90 والذي 
ستقتحم به األسواق العاملية 
ليكون باكورة سيارات عالمة 
جينيســيس اجلديــدة كليا 

وطرازها املتميز.

عملية تصميم شاملة
سيــــــــارة جينيســيس 
اجلديــدة G90 حطت رحالها 
مؤخــرا فــي منطقة الشــرق 
األوســط وحتديدا فــي دبي، 
لتكون بذلك أحدث السيارات 
الفاخرة التي وصلت املنطقة، 
هذه السيارة التي ستحل مكان 
الـ »ســنتنيال« خضعت إلى 
عملية تصميم وابتكار شاملة 
جعلتها تضم أرفع مستويات 
الراحة والتقــدم التقني، إلى 
جانب األمان وأحــدث املزايا 
التقنيــة ملســاعدة الســائق، 
وقدمــت محــركات بنزيــن 
متطورة ضمن ثالثة خيارات 
هي محرك ست أسطوانات أو 
ثماني اسطوانات، أو محرك 
بتيربو مــزدوج، ما وضعها 
في مصاف ثلة من اخليارات 
املتميــزة املتاحــة أمام نخبة 

العمالء في املنطقة.
وخالل حفل اإلطالق، أكد 
مانفريد فيتزجيرالد، الرئيس 
العاملي لشــركة جينيسيس، 
أن الطــراز G90 جاء تتويجا 
جلهود كبيرة، جرى احلرص 

خاللها على وضع كل التفاصيل 
التي من شأنها تعزيز الشعور 
بالفخامــة والرفاهية، وقال: 
بدأنــا العمــل علــى تطويــر 
جينيســيس بســعينا لفهم 
األمــور التــي تخلــق املتعة 
النابعــة مــن امتالك ســيارة 
فاخرة، ثــم جمعنا التصميم 
املتقنة  والتقنية والهندســة 
البتــكار ســيارة من شــأنها 
أن تثيــر احلــواس وحتــرك 
الرغبــة القتنائها.من جانبه، 
قــال مايــك ســونغ، رئيــس 
عمليات جينيسيس في إفريقيا 
 G90 والشــرق األوســط، ان
تهــدف إلى أن تكون الفضلى 
في فئة سيارات تشهد منافسة 
محتدمة، معربا عن اطمئنانه 
إلى حتقيق هذا الهدف، وأضاف 
مبناسبة إطالق السيارة في 
املنطقــة: لم ندخــر جهدا في 
التميــز،  الســعي لتحقيــق 
فجاءت النتيجة سيارة ترسي 
أعلــى معايير الراحة والرقي 

وهيبة حضــوره إلى جانب 
انعكاســه مزيدا من الفسحة 

في الداخل.

مقصورة تفيض شغفًا
جرى تصميــم مقصورة 
الركاب بروح تفيض شــغفا، 
واســتخدمت فــي صياغتها 
أجــود املــواد واخلامــات مع 
اهتمــام بالــغ بالتفاصيــل 
الدقيقة، وميكن تعديل املقاعد 
املكسوة باجللد الناعم إلى أدق 
تفاصيل اجللوس التي يفضلها 
الراكــب، في حــن مت اللجوء 
إلــى أعلــى مســتويات عزل 
الضجيج، ضمانا الســتمتاع 
الركاب برحلتهم وسط مشاعر 

استرخاء غامرة.
وتنطــوي املقصورة على 
وفرة في التقنيات املتمحورة 
حول راحة الركاب في جميع 
أنحائها، بدءا من املزايا املتقدمة 
اخلاصــة بالتحكم باجللوس 
وجو املقصورة، وصوال إلى 
نظام بديهي للملتيميديا وآخر 
لشــحن األجهــزة الســلكيا، 
وجميعهــا نظم صممت وفق 
مبادئ البساطة والراحة مع 

لتوليد القوة احملركة: محرك 
جديد كليا وسريع التجاوب 
بســعة 3.3 ليترات من ست 
اسطوانات V6 مع حاقن تيربو 
مزدوج يعمل باحلقن املباشر 
للوقود ويولد قوة عزم تعادل 
370 حصانا متريا عند دورانه 
بسرعة 6000 دورة في الدقيقة 
املمتاز(،  الوقود  )واستخدام 
ومحرك محســن بســعة 3.8 
ليترات من ســت أسطوانات 
ايضا V6 يعمل باحلقن املباشر 
للوقود ويولد قوة قدرها 308 
أحصنــة مترية عند الدوران 
بسرعة 6000 دورة في الدقيقة، 
أما اخليار الثالث فهو محرك 
يضج قوة ســعته 5 ليترات 
 V من 8 أسطوانات على شكل
يعمل باحلقن املباشر للوقود 
مولــدا 413 حصانا متريا من 
قوة العزم عند دورانه بسرعة 
الدقيقــة  فــي  دورة   6000
املمتاز(،  الوقود  )واستخدام 
كما زودت احملركات السابقة 
بناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
ثماني السرعات مع مقبضن 
اليــدوي. وجــرى  للتبديــل 
حتسن ديناميكيات السيارة، 

واجلــودة، وهي ســيارة من 
شــأنها أن تثير اإلعجاب في 
كل جانب من جوانب التصميم 
والهندسة، وأن تضع عمالءنا 
من مالكيها ضمن ثلة نخبوية 
حصرية من مالكي السيارات 

الفاخرة.

هيبة وفخامة
إلى  وتهدف جينيســيس 
ابتكار سيارات تتمحور حول 
أساليب حياة العمالء املتفردة، 
مع تركيز قوي على األصالة، 
وجتسد السيارة G90 مفهوم 
الرياضية جتســيدا  األناقــة 
واضحا كلغة تصميم للعالمة 
التجارية اجلديدة، وهي لغة 
ينتظر أن تنسحب على جميع 
طرز ســيارات جينيســيس 
املستقبلية املرتقبة، وتتسم 
هــذه الســيدان بقدرتها على 
خلق انطباع أولي قوي عند 
الطريــق،  حضورهــا علــى 
نظرا لغطاء احملــرك البارز، 
الطويلة  العجــالت  وقاعــدة 
ذات االمتداديــن القصيريــن 
للمقدمة واملؤخرة، وهي ميزة 
تصميمية تظهر قوة الطراز 

مراعاة جتنب التعقيدات غير 
الضروريــة. وبلــغ االهتمام 
بدقــة التفاصيــل أوجــه في 
الســيارة  جوانــب  جميــع 
جينيســيس G90، فقد أملى 
التحليل املتقدم ملبادئ هندسة 
العوامــل البشــرية القائمــة 
على الراحــة حتديد مواضع 
التحكــم والراحــة  مفاتيــح 
الترفيــه اخلاصــة  ومزايــا 
بالســائق والركاب، في حن 
جلبت املواد احلصرية الداخلة 
في تشطيبات املقصورة من 
خيــرة احلرفين مــن أنحاء 
العالم. وتعتبــر القدرة على 
التحكم بضبط وضعية مقعد 
السائق الكهربائي إلكترونيا 
في 22 اجتاها لتحقيق أقصى 
درجــات الراحة أثناء القيادة 
من األمور املثيــرة لإلعجاب 

في هذه السيارة.

مجموعة المحركات
أبدى مصممو جينيسيس 
G90 حرصا كبيرا على ضبطها 
بطريقة متنح سائقها أقصى 
إذ تتوافــر  الثقــة،  درجــات 
الســيارة على ثالثة خيارات 

التي تشتمل على الراحة أثناء 
القيادة والثبات على الطريق 
في الظروف املعاكســة، عبر 
 H-TRAC® اجلمع بن نظام
AWD املتقدم للدفع بالعجالت 
األربع، مع أول استخدام لنظام 
الذكــي  التعليــق بالتحكــم 
املتوائــم مــن جينيســيس. 
وتشــتمل السيارة G90 على 
مجموعة نظم استشعار ذكية 
خاص بسالمة السائق، وهي 
مجموعــة حافلة باالبتكارات 
التقنية املتقدمة تشكل ميزة 
أساسية من ميزات السيارة. 
وتغطي هذه النظم املجموعة 
الكاملــة من أوجه الســالمة 
النشــطة والسلبية، بدءا من 
يقظة السائق وانتباهه ووصال 
إلى سالمة الركاب الشاملة، بل 
والسائقن والركاب اآلخرين 

في محيط السيارة.
وتشمل باقة نظم السالمة 
هــذه نظــام الكبــح التلقائي 
 )AEB( في حاالت الطــوارئ
مع ميزة استشــعار املشــاة، 
ونظام التحكم الذكي بالسرعة 
مــع ميــزة الوقــوف الكامل 
واالنطــالق، ونظام الكشــف 
الذكي عــن البقعــة العمياء، 
ونظام التحذيــر من مغادرة 
املســار. ويتميز نظام الكبح 
التلقائي في حاالت الطوارئ 
في جينيسيس G90 باستخدام 
تقنية الدمج املجسي للمساعدة 
في جتنب االصطدام احملتمل 
أو تقليــل أثــره فــي ظروف 
معينة، وتعمل الســيارة في 
ضوء هذا النظام على تنفيذ 
كبح تلقائي طارئ للســيارة 
عندما يستشعر أنها على وشك 
االصطدام بســيارة أخرى أو 

بأحد املشاة.

العالمة التجارية 
اجلديدة تولي 

األسلوب والتصميم 
اهتمامًا بالغًا 

بتقنياتها املتمحورة 
حول الركاب

جينيسيس
تتيح 3 طرز
في معارض 

سياراتها مع نهاية 
العام 2017

أرفع مستويات الرفاهية واألداء

G90 جينيسيس
فخامة تثير الحواس

طرازات عالمة جينيسيس
المتوقع  ٭ من  قريبا  إلطالقها  يخطط  جينيسيس  طرز  من  مجموعة 

فيها  وتحدد  الفاخرة  السيارات  سوق  في  نوعية  نقلة  تحدث  أن 
مفاهيم جديدة للرفاهية والقيادة الراقية.

من المقرر طرح طراز G80 الذي ينصب تركيزه بصورة أكبر على  ٭
نهاية  قبل  وذلك  رياضية،  نسخ  على  المشتمل  الطراز  وهو  السائق، 

العام 2016. 
هي  ٭ مدمجة  سيارة  إطالق  جينيسيس  تعتزم   2017 العام  في 

.G70
 يتوقع أن تطلق العالمة الفاخرة سيارتي دفع رباعي وسيارة كوبيه  ٭

الجذابة  المرتقبة  لمجموعتها  استكماال   2020 العام  في  رياضية 
والمؤلفة من ست سيارات.

الزميل طالل بارا خالل جتربة القيادة


