
www.almaghribia.maروبورتاج07

�ملغربية ـ  �لثالثاء  14 �أكتوبر  2014

في الوقت الذي تتسع مدينة الدار البيضاء في 
كل االجتاهات من خالل الزحف العمراني وارتفاع 
عدد املباني السكنية، فإن شركة نقل املدينة تعمل 
على تغيير مسارات بعض اخلطوط لتسخيرها 
لفائدة هذه األحياء اجلديدة، دون أن تتوانى عن 
إصالح يوميا ما دمر منها، بسبب السلوكات غير 

السوية لبعض املواطنني. 
احلافالت  مستودع  »املغربية«  زارت  فحني 
حافلة،   250 حوالي  يحتضن  الذي  باملعاريف 
العاملني  من  هائال  طاقما  أن  بجالء  اتضح 
يسهرون على إصالح أعطاب وخراب احلافالت 
يوم،  كل  احملدد  العدد  وفق  جاهزة  تكون  حتى 
ما  غالبا  الذين  املواطنون  يغفله  قد  ما  وهو 
والسائقني عند كل  للشركة  املسؤولية  يحملون 
تأخير، فيما يتسبب بعض املواطنني في تدمير 
احلافالت التي يصل أسطولها إلى 866 حافلة، 
في  و110  امسيك،  بن  مستودع  في  منها   300
مستودع القدس، و150 في مستودع البرنوصي، 
و250 في مستودع املعاريف، لتحرص شركة نقل 
املدينة على أن تتنقل حوالي 450 حافلة يوميا في 
كل مناطق الدارالبيضاء قصد تغطية حاجياتهم 
إلى التنقل، إذ أنه حوالي 90 في املائة يعدون من 
الزبناء يستعملون احلافلة كل يوم، و64 في املائة 
منهم يستعملونها كوسيلة تنقلهم ملقرات العمل 
و54 في املائة يتنقلون بشكل حصري باستعمال 
حافالت نقل املدينة، حسب املعلومات التي حصلت 
عليها »املغربية« خالل زيارتها ملستودع احلافالت 

باملعاريف.

مشاكل معيقة

لم تتجاوز مدينة الدارالبيضاء إلى اآلن عدة 
مشاكل، منها االكتظاظ والعشوائية في كثير من 
األحياء واملناطق، رغم املساعي احلثيثة لتحسني 

في  الكبير  فالتطور  ومرافقها،  التحتية  بنيتها 
البنية  في  تطور  يواكبه  لم  السيارات  حظيرة 
التحتية التي تساعد على ضمان سير وجوالن 

ناجعني.
ذكره  ما  حسب  املدينة،  نقل  شركة  وتسجل 
مدير  اإلدريسي،  الودغيري  يوسف  موالي 
الرأسمال البشري واملتحدث الرسمي باسم شركة 
»املغربية«، بعض  مع  املدينة، خالل حديثه  نقل 

اإلكراهات التي تعيق أهداف الشركة في حتسني 
اخلدمات للمواطنني، حيث هناك غياب للممرات 
منها  املتوفرة  تلك  وحتى  باحلافالت،  اخلاصة 
تستغل من قبل مستعملي السيارات، إلى جانب 
السلوك غير احلضاري لبعض املواطنني وعدم 

احترامهم لقوانني املرور في املدار احلضري.
من جهة أخرى، فإن أسطول احلافالت يتضرر 
مراكز  يضطر  ما  املتكررة،  التخريب  أعمال  من 

الصيانة بالشركة على إعادة إصالحها على نحو 
متواصل مكلفا مبالغ مهمة وجهدا أكبر.

جهود كبيرة

موالي  ملكتب  »املغربية«  زيارة  خالل  اتضح، 
الرأسمال  مدير  اإلدريسي،  الودغيري  يوسف 
»نقل  شركة  باسم  الرسمي  واملتحدث  البشري 

املدينة«، أن هذه األخيرة جتند جميع مستخدميها 
لضمان  فردا   4529 بحوالي  عددهم  يقدر  الذي 
بصرف  املواطنني،  حلاجيات  مالئمة  خدمات 

النظر عن مجموعة عراقيل ومشاكل.
وتنقل حافالت »نقل املدينة« حوالي 141 مليون 
مسافر سنويا، منهم 23 ألف طالب يجري نقلهم 
يوميا. كما عملت الشركة خالل فترة على توعية 
املواطنني بضرورة استعمال البطاقة اإللكترونية 
التي جاءت وفق دراسات عميقة، منذ سنوات، إذ 
جرى تكليف حوالي 400 وكيل جتاري موزعني 
استعمال  بفوائد  وتوعيتهم  الزبناء  الستقبال 
عبر  تنقلهم  ظروف  حتسني  أجل  من  البطاقة 
في وقت أصبحت احلافالت مجهزة  احلافالت، 
املراقبة  املمكن  من  وأصبح  كاميرات،  بأربع 
باحلافلة،  واملواقف  للمجريات  اآلنية  واملتابعة 
حتسبا ألي طارئ قد يشوش على راحة وسالمة 
وأمن الركاب، خاصة أن الكاميرات لها إمكانية 

حفظ تسجيالت 15 يوما.
كما حرصت الشركة على تفعيل نظام التذاكر 
اإللكترونية، الذي من شأنه املساعدة على حتقيق 
اندماج التسعيرة وخلق مبدأ »الشبكة املوحدة« 
وتنظيم املراسالت مع الترامواي. وقد مت جتهيز 
بالبطاقات  التأشير  بآليات  احلافالت  أسطول 
الذكية املسبقة الدفع، كما مت نشر آيات خاصة 
بإنشاء وإعادة تعبئة بطاقات »مدينة موف« على 

مستوى الشبكة التجارية.
وألن مستودعات احلافالت حتمل خصوصيات 
املهنة، كباقي املهن، فللمواطن أن يتكهن باجلهود 
املبذولة بقلب هذه املستودعات، خاصة بفضاءات 
العاملون فيها،  التي يتهيأ  الصيانة واإلصالح 
يوميا وفي صباح باكر، إلصالح ما خرب منها 
وما تعطل، ومن ثمة تبقى على املواطن مسؤوليته 
في احلفاظ على احلافالت مادامت الوسيلة األقل 

كلفة واملتاحة لنقله يوميا وفق وجهاته احملددة.

يخفى على العديد من المواطنين ممن يلقون 
اللوم على الحافالت عند كل تأخير في مدينة  

الدارالبيضاء الكبرى أن وراء توفير الحافالت 
يوميا وبأعداد تقدر بـحوالي 450 حافلة موزعة 

على 70 خطا جنود من األطر والتقنيين والعاملين 
والسائقين، الذين يسهرون على تحسين خدمات 

الحافالت عبر صيانة يومية ومتابعة مستمرة، حتى 
تكون في المواعيد المبرمجة من الخامسة صباحا 

إلى التاسعة مساء كل يوم، و»المغربية« عاينت 
عن كثب في زيارة تفقدية لمستودع الحافالت 

بالمعاريف الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة »نقل 
المدينة« خدمة للمواطنين، بصرف النظر عن 

غياب مسؤولية بعضهم في احترام هذه الوسيلة، 
لتتحمل الشركة خسائر مهمة تقدر بماليين 

الدراهم إلصالح التخريب الناجم عن استهداف 
الحافالت، خصوصا من طرف جمهور مباريات كرة 

القدم، إذ خلفت سلوكاتهم العنيفة خسائر وأضرارا 
عديدة كلفت الشركة سنة 2012 إصالح 7411 باب 
حافلة و3125 كرسيا و2857 زجاج النوافذ، حسب 

شركة »نقل المدينة«.
سناء أرحال

 مباراة في كرة القدم تتسبب في تخريب  وتوقيف خدمة 140 حافلة
م�صوؤول بـ»نقل املدينة« يك�صف لـ»املغربية« اأرقاما مهولة تتكبدها ال�رشكة يف عملية اإ�صالح احلافالت

والتنمية  والدراسات  االستغالل  مدير  صفوان،  مهدي  قال   >
بشركة »نقل املدينة«، لـ«املغربية«، خالل زيارة مستودع املعاريف، إنه 
»منذ دخول اتفاقية التدبير حيز التنفيذ، واجهت »نقل املدينة« عدة 
صعوبات بشكل يومي، منها ما يهم اجلانب الهيكلي النعدام ممرات 
خاصة باحلافالت، ومنها اخلسائر الهائلة التي تتكبدها الشركة 
احلافالت،  تخريب  على  وإقدامهم  املواطنني  بعض  تهور  بسبب 
خاصة في التظاهرات الرياضية، ما يؤثر على مردودية الشركة التي 

تعمل على تطوير خدماتها لضمان تنقل مريح للمواطنني.
عراقيل،  عدة  في خضم  تلتزم  »الشركة  أن  كما أضاف صفوان 
بتأمني مهمتها في النقل العمومي عبر االنخراط واملشاركة في إنشاء 
للنقل اجلماعي، مؤكدا أنه خالل ثماني  شبكة أكثر حداثة وأمن 
سنوات تضاعف عدد املسافرين واحلافالت واخلطوط التي مت تأمني 

خدمات بكل فاعلية.
وأكد صفوان أن مباراة في كرة القدم واحدة قد تتسبب في تخريب 

وتوقيف خدمة 140 حافلة بعد كسر أجهزتها ومعداتها، ولهذا إن 
السبب احلقيقي وراء تعثر حركية احلافالت مبدينة الدارالبيضاء 
وتأخرها عن مواعيدها في أحيان قليلة هو بسبب السلوكات غير 
الصحيحة للمواطنني التي تدمر أسطول احلافالت وتعيق نشاطه 
بشكل عاد وفاعل، مضيفا أن تخريب 140 حافلة خالل مباراة واحدة 
ليس أمر سهال، بعدما يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة ويعطل 

البرامج املسطرة لتنقل احلافالت كل يوم.
من جهة أخرى، أوضح صفوان أن مستخدمي الشركة يتقاسمون 
خدمة  تأمني  من  بدءا  اخلدمات  جودة  من  للرفع  بينهم،  املهام 
االستغالل مرورا بالصيانة والنظام املعلوماتي ووصوال إلى موظفي 
االفتحاص واملالية، وتعمل الشركة يوميا على تعبئة 1500 سائق 
و1500 قابض و280 مراقبا، إضافة إلى أزيد من 400 عامل يسهرون 
كل ليلة على صيانة وإصالح وتنظيف احلافالت في مراكزها األربعة، 

باملعاريف وابن امسيك والبرنوصي والقدس.

< أوضح موالي يوسف الودغيري اإلدريسي، مدير الرأسمال 
البشري واملتحدث الرسمي باسم شركة »نقل املدينة«، أن »هناك 
جهودا كبيرة تنصب في سياق تكوين املستخدمني ضمانا جلودة 
اخلدمات، إذ أنه خالل سنة 2011 جرى توفير 7452 يوم تكوين 
لكل مستفيد من طرف مؤطرين داخليني لفائدة السائقني املهنيني 

والقابضني واملراقبني.
كما سخرت الشركة برنامجا سنويا للتكوين بشراكة مع مكتب 
التكوين املهني وإنعاش الشغل، من أجل تثمني أفضل لرأسمالها 
الزبناء  مع  والتعامل  الطرقية  السالمة  مستوى  على  البشري، 

وتدبير األزمات وغيرها.
كما يطلع املوظفون، طيلة مسارهم املهني، على تطوير كفاءاتهم 
من أجل االستجابة ملتطلبات جودة اخلدمة العمومية، وملواكبة 
التغيير وتوحيد الفرق وتهدئة التوترات املرتبطة مبحيط عمل 
يتميز بالصعوبة، تعمل الشركة على تنظيم دورات للتكوين في 

مجال حل النزاعات، تخفيفا حلدة التوتر وتوفير ظروف مالئمة 
للعاملني في الشبكة.

وحسب إفادات الودغيري، فإن احلافلة تعد وسيلة نقل أكثر 
الكبرى،  الدارالبيضاء  ولوج بامتياز، حيث تغطي مناطق جهة 
ومتكن تأمني تنقالت من ضاحية ألخرى، وهو ما لم يكن متوفرا من 

قبل، كما تعد احلافلة وسيلة النقل اجلماعي األقل كلفة.
وعن كيفية االندماج بني احلافلة والترامواي، يفيد الوغيري 
أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة شبكة احلافالت ألخذ مسار 
الترامواي بعني االعتبار، مؤكدا أن الظروف العامة الستغالل النقل 
احلضري هو هدف يتقاسمه اجلميع، فاخلدمة العمومية يتعني 
أن تشكل منوذجا للتنمية املستدامة ملدينة الدارالبيضاء، مع تطلع 
كبير في إعادة تأهيل السلوك املدني املتحضر والسالمة في النقل 
املقدمة  املستمر جلودة اخلدمة  التحسني  إلى جانب  العمومي، 

للبيضاويني.

موالي يوسف الودغيريمهدي صفوان

تتحمل الشركة خسائر 
فادحة جراء تخريب 

بعض املواطنني للحافالت

تتكلف الشركة سنويا 
بتطوير الكفاءات ضمانا 
جلودة اخلدمة العمومية


