
 

 
 

 

 

بتروناس دي روي إیفیكو في رالي داكار  PETRONAS Team De Rooy IVECOتحقیق ھدف فریق 
 في نسختھ األولى في الشرق األوسط

 
 المركز السادسكیلومتر، وصلت شاحنات إیفیكو األربع إلى خط النھایة في  7,800بعد أكثر من 

 بشكل عام للسائق یانوس فان كاستیرین في سباق شدید الصعوبة تطلب أفضل المعدات للوصول إلى خط النھایة
 
 

 2020ینایر  18القدیة، 
 
 

 اثنا عشر یوما من المنافسة، وخمسة آالف ساعة محسوبة من السباق، وأكثر من خمسین ساعة
 كبیرة للحال في األسبوعین الماضیین مع طواقم فریق بتروناسبأقصى سرعة على متن الشاحنات. إنھا صورة 

 دي روي إیفیكو، الذي لم یضم في تشكیلتھ جیرار دي روي بسبب إصابتھ في ظھره.
 وعلى الرغم من ذلك، مكث الھولندي في المملكة العربیة السعودیة طوال مدة الرالي إلرشاد الطواقم

 وكان راضیا عما تحقق من أداء.
 

 اء الفریق جیدا. الشيء الوحید الذي تغیر مقارنة بالسنوات السابقة ھو أن"كان أد
 السائقین یملكون خبرة أقل قلیال، لكنھم جمیعا استطاعوا التعامل مع الصعوبات بالطریقة الصحیحة.

 لیست الفكرة إجراء أي تغییرات بل التدریب وصقل بعض التفاصیل"، وذلك كما جاء على لسان مدیر الفریق
 جیرار دي روي.

 
 وسلط الرجل الذي فاز مرتین برالي داكار الضوء على األداء الجید الذي حققھ یانوس فان كاسترن، الذي

أعطى فریق بتروناس دي روي إیفیكو أفضل مركز لھ بحلولھ في المركز السادس. وكان الھولندي قد تمّكن خالل الجزء األول من المسابقة 
مراكز في نصف المسابقات الخاصة. وبوتیرة ثابتة  10الثالثة األولى، واستطاع إحراز مكان ضمن أفضل  من إحراز مكان ضمن المراكز

 إلى حافة الخمسة األوائل بشكل عام. 505رقم  Powerstarقاد فان كاسترن شاحنتھ 
 

 رة للمضي قُدمابقیادة فیك فیرستینین ھي الشاحنة المختا 522رقم  Powerstarوبجانب فان كاسترن، كانت الشاحنة 
 ومساعدة زمیلھ في حالة وقوع أي مشكلة. لكن التعقیدات ظھرت أمام فیرستینین في المرحلة

 ، عندما حالت مشكلة میكانیكیة دون تشغیل الشاحنة وأجبرتھ على االنسحاب. كان ما زال بإمكانھ4
 تسب فیما یخص المراحل ولیس فیما یخصأن یستمر في السباق في فئة "تجربة داكار"، لكن ما یحقق من أزمنة كان سُیح

 مع تحویلھ ھدفھ إلى 7و  5التصنیف الكلي. وانضم إلى العشرة األوائل في المرحلتین 
 تقدیم العون إلى فان كاسترن.

 
 ھذا فھما ألبرت لوفیرا ومیشیل 2020وأما الجدیدان على فریق بتروناس دي روي إیفیكو في رالي داكار 

 لزمالئھ. تنافس لوفیرا باستخدام كابینة تم تھیئتھا خصیصا لھ بسبببیكس، بمساعدة مباشرة 
 إصابتھ في حادث تزلج منذ سنوات وحقق أداء رائعا، حیث أتم عشرا من أصل اثنتي عشرة مرحلة ضمن

 15شاحنة في السباق. وقد حقق األندوري أفضل نتیجة لھ في مسیرتھ في رالي داكار بحلولھ في المركز  20أفضل 
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 ، حیث استكمل نتائج16وعلى جانبھ، جاء بیكس وراء لوفیرا مباشرة في المركز ككل. 
 فریق بتروناس دي روي إیفیكو في المملكة العربیة السعودیة.

 الذي سیقام في الشرق األوسط، یشرع فریق بتروناس دي روي 2021ومع توجھ األنظار بالفعل إلى داكار 
 داء الفریق ونتائجھ، مقرونةإیفیكو في استعداداتھ، وذلك بتقییمات أل

 بالخبرة باألرض المستفادة على مدى ھذین األسبوعین من المنافسة في المملكة العربیة السعودیة.
 

 المراكز الكلیة
 
 ث 36د  33س  46. أندیریھ كارجینوف (كاماز) 1
 ث 26د  42. أنطون شیبالوف (كاماز) + 2
 ث 42د  4س  2. سیرغي فیازوفیتش (ماز) + 3
 ث 28د  55س  2دیمیتري سوتنیكوف (كاماز) +  .4
 ث 8د  28س  3. مارتین ماسیك (إیفیكو) + 5

--------------- 
 ث 57د  26س  4. یانوس فان كاسترن (إیفیكو) + 6

 ث 6د  41س  12. ألبرت لوفیرا (إیفیكو) + 15
 ث 57د  39س  14. میشیل بیكس (إیفیكو) + 16
 فیك فیرستینین (إیفیكو) ---

 
 
 

IVECO 
IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock 
Exchange (NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO 

designs, manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road 
trucks, and vehicles for applications such as off-road missions . 

 
 The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton 

vehicle weight segment, the Eurocargo from 6 – 19 tons, the Trakker (dedicated to off-road 
missions) and the Stralis, both over 16 tons. In addition, the IVECO Astra brand builds off-

road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles .For further information 
about IVECO :www.iveco.com 
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For further information about CNH Industrial :www.cnhindustrial.com 

http://www.iveco.com/
http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/

