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طرحت شركة املال وبهبهاني للسيارات دودج تشالنجر سيارة العضالت 
األسطورية املثيرة، وحتقق عودة دودج تشالنجر األيقونية ما يتلهف 
إليه عشاق السيارات: أداء يهز األرض، تصميم ال لبس فيه يذكرنا بطراز 
تش����النجر األصلي، مواصفات قيادة وحتكم على أعلى مستوى عاملي 
ونظام مكابح يرسي مستويات جديدة. وعلى رأس كل ذلك، مجموعة 
عريضة من وسائل الراحة احلديثة وتكنولوجيا مصممة إلدخال السرور 
على جيل جديد من عشاق قيادة السيارات.  وأحدثت دودج تشالنجر، 
التي تتمتع بالفعل مببيعات قوية ف����ي الواليات املتحدة، عاصفة في 
الكويت حيث مت بيع جميع سيارات الشحنة األولى منها.  وقال ماهر 

أبوشعبان املدير العام املساعد في 
ش����ركة املال وبهبهاني للسيارات 
»توقعنا أن نرى استجابة سريعة 
لسيارة دودج تشالنجر األيقونية 
الكويت، وحتققت توقعاتنا،  في 
ولم نش����عر بخيبة أمل. لقد أدى 
رد فعل عمالئنا الرائع لس����يارة 
العضالت املتفوقة هذه إلى احتاللنا 
مكانة استراتيجية مثالية جتعلنا 
نستفيد من هذه الشريحة الناشئة 
بالسوق. ولدى دودج تشالنجر، 
من خالل حتقيق التوازن الفريد 
للق����وة واألداء والكفاءة والقيمة 
االستثنائية، ما يؤهلها الجتذاب 
ش����ريحة واس����عة من املشترين 
للسيارات في الكويت، سواء كان 
يجذبهم األداء أو الطابع الرياضي 
أو عنصر الس����المة أو الرحابة«. 
وتعتبر دودج تشالنجر، بأناقتها 
العصرية وتصميمه����ا اجلريء 
وشكلها املميز، سيارة كالسيكية 
أميركية تتمتع بجاذبية قوية من 
جانب املشترين الذين يتطلعون 
المتالك سيارة »رياضية«، وأولئك 
الذي����ن يبحثون ع����ن »التطور 
احلضاري«، وفي حني متتاز هذه 

الس����يارة بأنها مختلفة عن غيرها فإن شكلها اخلارجي املدمج يخفي 
مقصورة فس����يحة ومجهزة جتهيزا جيدا، ويحقق محركها االختياري 
»HEMI« سعة 6.1 ليترات قوة حصانية تبلغ 431 حصانا.  ومع بيع كل 
سيارات الشحنة األولى من تشالنجر، ستحصل شركة املال وبهبهاني 
للس����يارات على املزيد منها، لكن الكمية محدودة، وعلى أولئك الذين 
يريدون أن يشاهدوا في واحدة من أكثر السيارات املثيرة التي أنتجتها 
املصانع األميركية في اآلونة األخيرة، أن يتوجهوا على عجل إلى أقرب 

صالة عرض للمال وبهبهاني للسيارات. 

»األنباء« تعرض أفخم وأجمل أنواع السيارات على صفحاتها

شركة المال وبهبهاني للسيارات تطرح 
سيارة العضالت األيقونية »دودج تشالنجر« 

»دودج تشالينجر« سيارة الكوبيه 
األميركية الحديثة مفتولة العضالت

� دودج تشالنجر SRT8 اجلديدة كليا 
� سيارة دودج األيقونية مفتولة العضالت 

تعود بعد غياب 35 عاما 
� تصميم يبقى وفيا لتراث تش���الينجر في 
حني يقدم مجموعة من وسائل الراحة احلديثة 
وروح SRT  املستوحاة من القيادة في السباقات 

والشوارع
� كل سيارة دودج تشالينجر SRT8 تشتمل 

على إصدار محدود ولوحة رقمية 
� دفرنش انزالق محدود جديد بالكامل يحقق 

أداء أفضل على الطرقات 
� تستمد طاقتها من محرك HEMI® V8 سعة 
6.1 ليترات الذي يولد قدرة حصانية تبلغ 431 

حصانا 
ويتمازج مع نظام أوتوماتيكي لنقل احلركة من 

Auto Stick 5 سرعات مع عصا أوتوماتيكية
حتقق عودة دودج تشالينجر األيقونية ما 
يتطلع إليه العش���اق املهووسون بالسيارات 
القوية، أال وهو األداء الذي تهتز معه األرض، 
وخصائص التصميم الذي ال تش���وبه شائبة 
واملماثل لسيارة تش���الينجر األصلية وقيادة 
على أعلى مس���توى عاملي ومستويات حتكم 
ونظام مكابح متط���ور. وعالوة على كل ذلك، 
تشتمل السيارة على طائفة واسعة من وسائل 
الراحة احلديثة والتكنولوجيا املصممة إلدخال 
البهجة والس���رور على نفوس جيل جديد من 

عشاق القيادة.
وقال ترنت باركروفت نائب الرئيس لشؤون 
املبيعات والتسويق في كرايسلر إنترناشيونال 
� املركز اإلقليمي في الش���رق األوسط »تتمتع 
دودج تشالينجر بأداء عال يلبي رغبات عشاق 
القيادة مياثل أداء الطراز األصلي الكالس���يكي 
العريق لسيارة تشالينجر. ونحن باقون على 
املبادئ األساسية لسيارة طرق تتمتع بأداء مثير 

وبأسعار معقولة ميكنك قيادتها كل يوم«.
ومت هندسة دودج تشالينجر SRT8، التي قامت 
بتطويرها هيئة هندسة األداء الداخلية التابعة 
لشركة كرايسلر، مع التركيز على خمسة أعمدة 
تش���تمل عليها كل مركبة SRT وهي التصميم 
اخلارجي اجلريء الذي يرقى لصورة العالمة 
التجارية ومقصورة تستلهم أجواء السباقات 
وقيادة على أعلى مستوى عاملي وحتكم من خالل 
مجموعة من األنظمة الديناميكية ونظام فريد 
لنقل القوة من احملرك إلى العجالت ونظام مكابح 

يرسي مستويات جديدة في عالم السيارات.
وس���يتم إنتاج كل س���يارة كوبي���ه ببابني 

ونظام الدف���ع بالعجلت���ني اخللفيتني بلوحة 
مرقم���ة، وبخطوط على غط���اء احملرك متاثل 
األلياف الكربونية وستستمد الطاقة من محرك 
HEMI V-8 سعة 6.1 ليترات الذي يعتمد على 
تكنولوجيا الش���وارع والسباقات SRT والذي 

يولد طاقة حصانية تبلغ 431 حصانا.
وتظل دودج تش���الينجر وفي���ة جلذورها 
التاريخية وجلذور السيارة التجريبية احلديثة. 
وقد اقتحمت سيارة العضالت املفتولة احلديثة 
التاريخ مبا تشتمل عليه من تقنية متطورة إلى 
جانب احدث مواصفات السالمة. وتكمل اجلودة 
والتكنولوجيا والتشطيبات املتقنة واألداء صورة 

الكوبيه احلديثة مفتولة العضالت.
وتشالينجر سيارة كوبيه ذات بابني تتسع 
جللوس خمسة ركاب، وتشتمل على نظام دفع 
بالعجلتني اخللفيتني وتعتبر مكملة لس���يارة 
دودج تش���ارجر ذات األربعة أبواب وس���يارة 
كرايسلر 300 سي. وتقدم تشالينجر، التي مت 
تطويرها وفقا ملفهوم دودج للسيارة »اجلريئة 
والقوية والقادرة« سيارة عصرية بباين مفتولة 

العضالت.
وجتسد تشالينجر القيم اجلوهرية للسيارة 
األصلية وهي األداء الرياضي املتميز والقيمة 
االستثنائية للمال. وبقي فريق التصميم وفيا 
للس���يارة النموذجية التي مت الكشف عنها في 
معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات عام 
2006، ف���ي حني مت االعتم���اد على عناصر من 

تشالينجر االصلية.
وكانت النتيجة سيارة جريئة قوية مفتولة 
العضالت متزج احلنني للماضي بطابع دودج 
ال�حدي���ث. وبذلك حتقق تواج���دا مذهال على 
الطرقات لتقدم الراح���ة واألداء اللذين تتميز 
بهما الس���يارات العصرية ف���ي مركبة جتيش 

معها العواطف.
وعلق باركروفت على ذلك قائال »إن دودج 
تشالينجر مهمة للغاية لنا فيما يتعلق بتراث 
أدائنا، في حني تلعب دورا كبيرا في ترس���يخ 
الس���معة املمتازة لدودج في إنتاج س���يارات 
عضالت حقيقي���ة بديناميكيات قيادة ممتازة. 
ونحن واثقون من أن تشالينجر اجلديدة سوف 
تشتمل على كال العنصرين، حيث ستكون سيارة 
عضالت أميركية حقيقية وسيارة كوبيه عالية 
األداء تتسع جللوس خمسة أشخاص. ونحن 
على يقني من أن تلقى تش���الينجر إقباال كبيرا 
من العمالء في الش���رق األوسط نظرا جلمعها 

بني األداء العالي ورحابة املقصورة«.


