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أوتوباسيفيك اختارت »دودج تشالنجر« أفضل سيارة رياضية مثالية
اختارتها »جيه دي باور آند أسوشيتس« باعتبارها أكثر السيارات الرياضية جاذبية

)كرم دياب(»دودج تشالنجر« مواصفات كالسيكية بتقنية عصرية

جائزة جيه دي باور أسوشيتسجائزة أوتوباسفيك كأفضل سيارة رياضية مثالية 

ماهر أبوشعبان يقف بجوار »تشالنجر« في معارض املال وبهبهاني في الري

مواصفات.. »غير شكل« 

السالمة واألمن

تقوم »تشالنجر« على أساس هيكل سيارة 
السيدان دودج تشارجر الناجحة. ويبلغ طول 
قاعدة عجالت تشالنجر كوبيه 116 بوصة، وبالتالي 
فإنها أقصر بـ 4 بوصات عن تشارجر سيدان. 
ومتتاز السيارة بارتفاع منخفض وتشتمل على 
ــق املكابح وجتهيزات المتصاص  دفرنش مغل
ــا لتكنولوجيا القيادة  الصدمات مصممة وفق
ــباقات SRT وبرنامج ثبات  ــوارع والس بالش
ــف. وكل هذه  ــد التولي ــي )ESP( فري إلكترون
 SRT8 ــالنجر التجهيزات جتعل من دودج تش
ــتوى  ــيارة ذات خصائص قيادة ذات مس س

عاملي. 
ــو من نوعية  ــالنجر وه ويولد محرك تش

HEMI V8 سعة 6.1 ليترات قوة حصانية تبلغ 
431 حصانا وهذا احملرك HEMI V8 يحقق طاقة 
أعلى من املعدل الطبيعي ألي محرك V8 أنتجته 
كرايسلر حتى اآلن. ويتجاوز معدله الذي يبلغ 
69.8 حصانا لكل ليتر معدالت احملرك األسطوري 

»Street HEMI« موديل 1966. 
 SRT8 أما نظام نقل احلركة لسيارة تشالنجر
فهو أوتوماتيكي من 5 سرعات يتم التحكم فيه 
ــتمل على محول عزم دوران  إلكترونيا، ويش
ــق وعصا آلية AutoStick. ومت تعيير نظام  مغل
ــي ليحقق عملية نقل  نقل احلركة الوتوماتيك
ــتمل على  ــة ولكنها قوية للحركة ويش سلس

 .»Tiptronic« وظيقة تيبترونيك

في مجال السالمة واألمن تشتمل تشالنجر 
على أكثر من 20 ميزة للسالمة واألمن، من بينها 
وسائد هوائية ستارية جانبية تكميلية قياسية، 
ووسائد هوائية متقدمة متعددة املراحل للسائق 
والراكب األمامي. كما يأتي قياسيا بهذه السيارة 
 .)TPM( نظام رصد ضغط الهواء في اإلطارات
ويستخدم نظام كرايسلر UConnect لالتصاالت 
دون استخدام اليدين تكنولوجيا، بلوتوث لتوفير 

عملية اتصال السلكية يتم التحكم فيها بالصوت 
حتقق جتربة قيادة أكثر أمانا.

ــلوب للسالمة من شقني:  ويتم توظيف اس
مزايا سالمة غير نشطة وتشتمل على مرتدات 
ــائد هواء جانبية تكميلية،  ألحزمة األمان ووس
باإلضافة إلى مزايا سالمة نشطة لتفادي وقوع 
احلوادث من بينها مقود ونظام حتكم وفرامل 

تستجيب ألي طلب.

   »المال وبهبهاني« باعت كل سيارات الشحنة األولى
من »تشالنجر« والشحنة الثانية تم تسويق معظمها

سعة 6.1 ليترات. 
وتعتبر دودج تشالنجر، بأناقتها 
العصري����ة وتصميمه����ا اجلريء 
وشكلها املميز، سيارة كالسيكية 
أميركية تتمتع بجاذبية قوية من 
جانب املشترين الذين يتطلعون 
المتالك سيارة »رياضية«، وأولئك 
الذي����ن يبحث����ون ع����ن »التطور 
احلضري«، وفي حني متتاز هذه 
السيارة بأنها مختلفة عن غيرها 
فإن شكلها اخلارجي املدمج يخفي 
مقصورة فسيحة ومجهزة جتهيزا 
جيدا، ويحقق محركها االختياري 
هيمي س����عة 6.1 ليت����رات وقوة 
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 
الت����ي انتجتها املصانع األميركية 
في اآلون����ة األخيرة، أن يتفضلوا 
بزيارة أق����رب صالة عرض للمال 

وبهبهاني للسيارات.

مواصفات تفوق »التميز« 

وتتميز دودج تشالنجر بعدد 
من املواصفات وهي: 

 SRT8 تش����النجر  دودج   >
اجلديدة كليا. 

< س����يارة دودج األيقوني����ة 
مفتولة العضالت تعود بعد غياب 

35 عاما. 
< تصمي����م يبقى وفيا لتراث 
تشالنجر في حني يقدم مجموعة 
من وسائل الراحة احلديثة وروح 

.SRT
< كل سيارة دودج تشالنجر 
SRT8 تشتمل على إصدار محدود 

ولوحة رقمية. 
< دفرن����ش ان����زالق محدود 
جديد بالكام����ل يحقق أداء أفضل 

على الطرقات. 
< تست�مد طاق�تها من م�ح�رك 
HEMI® V8 س����عة 6.1 ليت����رات 
الذي يولد قدرة حص�انية تب�لغ 
431 حصانا ويتم����ازج مع نظام 
ال�حرك��ة  أوتومات�ي�كي لن�ق������ل 
م������ن 5 س����رعات م����ع ع��ص����ا 

أوتوماتيكية.

عمر راشد 
العام املس����اعد في  املدير  أكد 
ش����ركة املال وبهبهاني للسيارات 
ماهر أبوشعبان أن عودة »دودج 
تش����النجر« أحدثت نقلة نوعية 
في عالم السيارات الرياضية في 
الكويت وأدت إلى تسابق حقيقي 
بني األفراد للفوز بالسيارة، األمر 
الذي أدى إلى بيع الشحنة األولى 
بالكام����ل من الس����يارات التي مت 
الى  استيرادها من اخلارج، الفتا 
أن الشحنة الثانية في طريقها إلى 
السوق.  وقال إن تلك االختيارات 
عب����رت عنها الش����ركات العاملية 
املتخصصة بشكل واضح من خالل 
نتائج استطالع الرأي التي أجرتها، 
حيث اختارت شركة أوتوباسيفيك 
األميركية املتخصصة في األبحاث 
املتعلقة بالسيارات، السيارة دودج 
تش����النجر »أفضل سيارة مثالية 
ضمن فئتها« بشريحة السيارات 

الرياضية. 
وأشار الى أن نتائج االستطالع 
الذي بثته الشركة، طلب مجموعة 
كبيرة من مالكي سيارات متنوعة، 
من خالل القياس على 15 خاصية 
رئيس����ية، أن مينح����وا درج����ة 
لسياراتهم وشاحناتهم اجلديدة 
موديل 2009. وحصلت السيارة 
التي يتمس����ك به����ا اصحابها وال 
مييلون بسهولة لتغييرها، على 
»لقب أوتوباسيفيك« كأفضل سيارة 
مثالية ضمن فئته����ا. وهذا العام 
حصلت دودج تشالنجر2009 على 
اجلائزة االولى في فئة السيارات 
الرياضية، وسلط مانحو اجلائزة 
الضوء على التصميم املقنع جدا 
واملزايا الهندس����ية لهذه السيارة 

األيقونية املميزة. 
واستدرك بأن دودج تشالنجر 
حص����دت أيض����ا جائ����زة »أكثر 
الس����يارات الرياضية متوس����طة 
احلجم جاذبية« في الدراسة اخلاصة 
باجلاذبية ملوديالت 2009 والتي 
أجرتها مؤسس����ة »جيه دي باور 
آند أسوشيتس« من خالل فحص 
اجلاذبية ومدى الرضا عن امتالك 
وقيادة س����يارة جديدة، استنادا 
إلى تقييم أكثر م����ن 90 خاصية 
بالسيارة. ومت جمع اجابات هذه 
الدراسة بني فبراير ومايو 2009 

أن تختار أوتوباس����يفيك دودج 
تش����النجر »أفضل سيارة مثالية 
ضمن فئتها« بشريحة السيارات 

الرياضية.
وق���ال في الواق���ع إن دودج 
تش���النجر بش���كلها االنسيابي 
املس���تمد من جذورها األصلية 
بتفس���ير عصري ال يتقادم مع 
مرور السنني هي سيارة كالسيكية 
حديثة تلفت األنظار بشدة كما 
متتاز بأداء قوي من محرك هيمي 

الكويت حيث مت بيع جميع سيارات 
الشحنة األولى منها، مشيرا الى أن 
رد فعل العمالء جتاه السيارة التي 
عادت بعد غياب 35 عاما إلى السوق 
الكويتي قد أحدث ردة فعل جيدة 
للغاية واحتاللها مكانة استراتيجية 
مثالية جعلتها تس����تفيد من هذه 

الشريحة الناضجة بالسوق. 
من ناحيته، قال املدير اإلداري 
لشركة كرايسلر الشرق األوسط 
ترنت باركروفت: انه لشرف كبير 

من أكثر من 80900 من املشترين 
واملستأجرين للسيارات والشاحنات 
اجلديدة طراز 2009 التي أجريت 
عليها الدراس����ة بعد 90 يوما من 

تاريخ التملك. 
وق����ال إن الش����ركة توقع����ت 
استجابة س����ريعة لسيارة دودج 
الكويت،  تشالنجر األيقونية في 
وقال لقد أحدثت تش����النجر التي 
تتمت����ع بالفعل مببيع����ات قوية 
في الواليات املتحدة، عاصفة في 


