الدار البيضاء في  12مايو 1122

بيان صحفي
حول حادث تعرض ركاب حافلة الخط  011الرابطة بين الدار البيضاء و املحمدية إلى اعتداء من طرف أشخاص مجهولين
في يوم الخميس  51مايو  4152حوالي الساعة السابعة مساءا على مستوى دوار ألاشهب تعرض ركاب حافلة الخط  011الرابطة بين الدار البيضاء و
املحمدية وأغلبهم من الطلبة عند عودتهم من كلية الحقوق و آلاداب بمدينة املحمدية إلى اعتداء من طرف أشخاص مجهولين حيث صعد عدد من
املعتدين من املحطة الرئيسية فيما التحق بهم آخرون على مستوى دوار ألاشهب ليقوموا بعملية إلاعتداء والسرقة تحت تهديد السالح ألابيض
والرشق بالحجارة.
وحسب التعليمات الجاري بها العمل ،قام سائق الحافلة بشكل فوري بإخطار املسئولين ثم توجيه الحافلة ألقرب نقطة أمنية قصد اتخاذ الالزم وهو
ما تم بالفعل حيث فتح محضر استماع للضحايا وسائق الحافلة.
هذا وحال علمه بالحادث ،أمر السيد عامل عمالة املحمدية بفتح تحقيق عاجل بتنسيق كل ألاجهزة ألامنية املتمللة في السلطات املحلية والشرطة
والدرك امللكي وشركة نقل املدينة التي وضعت رهن إشارة السلطات تسجيل كاميرات املراقبة املتواجدة على متن الحافلة املذكورة لتتمكن السلطات
ألامنية في ظرف أقل من  20ساعة من إلقاء القبض على الجناة وعددهم  52حيث سيتم تقديمهم للعدالة.
وللتذكير وفي إطار مشروع التذاكر إلالكترونية فإن جميع حافالت نقل املدينة مجهزة بأربع كاميرات للمراقبة تسجل كل ما يدور في فضاء الحافلة كما
تتوفر على أجهزة إتصال السلكي وتتبع عبر ألاقمار الصناعية ،وتمكن تقنية الجيل اللالث من إلاتصال املباشر بالكاميرات املذكورة فضال عن تسجيل
على املستوى املركزي يخزن ملدة  51يوما ويمكن الرجوع إليه بطلب من السلطات ألامنية.
وفي نفس السياق تفضل السيد عامل عمالة املحمدية بتوجيه تعليماته املسموعة إلى السلطات ألامنية بتعزيز حضورهم على مستوى النقاط
السوداء ومواكبة الحافالت في أوقات الذروة قصد تعزيز الشعور باألمن لدى كافة املواطنين بصفة عامة ولدى مستعملي حافالت النقل الحضري
على وجه الخصوص.
يتقدم نساء ورجال نقل املدينة إلى السيد عامل عمالة املحمدية والسلطات املحلية وقوات الشرطة والدرك امللكي بجزيل الشكر والامتنان لتدخلهم
السريع والفعال وسهرهم الدائم على استتباب ألامن بشكل يومي بفضل تواجدهم امليداني ومواكبتهم املستمرة لكل ما من شأنه أن يهدد سالمة
املواطنين.
حول نقل املدينة
أسست نقل املدينة سنة  4112وهي شركة مساهمة تخضع للقانون املغربي رأسمالها  210.088.111درهم.
نقل املدينة هي شركة خاصة أوكل لها التدبير الحصري لقطاع النقل الحضري عبر الحافالت بجهة الدار البيضاء الكبرى عقب فوزها بطلب العروض الذي أطلقته
السلطات العمومية بتاريخ  40أكتوبر  4118بعد أن كان القطاع مدبرا من طرف الوكالة املستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء .
نقل املدينة هي  2140مستخدم مباشر .وقد مر متوسط العمر من  28سنة خالل سنة  4110إلى  24سنة  .4154كما تم دعم فئة التقنيين وألاطر حيث عرفت
الفئات املذكورة على التوالي ارتفاعا يقدر ب  52و  55باملائة مما يوضح جهود الشركة لتشبيب مستخدميها وتعزيز أطرها.
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