
 ملفات قضائية في طور االنجاز  

تاريخ  موضوع الطلب المرفقات مالحظات

تقديم 

 الطلب

   محضر تفريغ أشرطة

 الفيديو

ر فع دعوى قضائية ضد المدعو لحسن بوعرفة، 

بسب نشر أشرطة فيديو عبر مواقع التواصل 

االجتماعي تتضمن وقائع كاذبة و عبارات تحقير 

 وقدح تمس شخص الرئيس و هيئة مجلس الجهة.

06/08/2018  

  يتضمن مجموعة من  ملف

المقاالت و األخبار 

المنشورة ضد الرئيس و 

 هيئة المجلس

رفع دعوى قضائية ضد المواقع التالية: : موقع 

زاكورة نيوز، جريدة األخبار، جريدة الصباح، 

موقع زنقة 20، جريدة األخبار النسخة 

االلكترونية و موقع برلملن كوم.  لنشرها ألخبار 

و مقاالت تتضمن وقائع كاذبة و عبارات تحقير 

  .وقدح تمس شخص الرئيس و هيئة مجلس الجهة

10/08/2018  

   نسخة من اتفاقية شراكة

بين مجلس جهة درعة 

تافياللت و جمعية القائد 

 األخر للتميز.

رفع دعوى قضائية ضد جريدة األخبار لنشرها 

ة و شخص مقالين كاذبين يمسان مجلس الجه

جمعية ل حول منح دعم مالي رئيسه، مقال يتعلق

القائد األخر للتميز، و مقال حول موضوع تقرير 

المفتشية العامة لإلدارة الترابية التابعة لوزارة 

 الداخلية.

17/08/2018  

تم إعداد رسالة إنذاريه من طرف 

يطلب  األستاذ الحسن البوشتي

من خاللها المجالس اإلقليمية 

المعنية بعإدة توزيع حافالت النقل 

المدرسي وفق بالغ السيد الرئيس 

أو إعادة المفاتيح لمجلس الجهة 

للقيام بعملية التوزيع ، وذلك قبل 

 اللجوء إلى المساطر القضائية.

  محاضر و مرسالت حول
توزيع الدفعة األولى من حافالت 

 النقل المدرسي

 ر و مرسالت حول توزيع محاض

الدفعة الثانية من حافالت النقل 

 المدرسي

  بالغ توضيحي  للرأي العام
حول توزيع الدفعة الثانية  من 

 حافالت النقل المدرسي

  مراسالت حول استرجاع

 حافالت النقل المدرسي

  لالئحة الحافالت المعنية حسب

 كل إقليم زاكورة تنغير.
 

النقل المدرسيمذكرة حول ملف   04/09/2018  

 برلمان.كومطلب رفع دعوى قضائية ضد موقع   

تضمن وقائع كاذبة و عبارات ي لنشرهلنشره خبر 

تحقير وقدح تمس شخص الرئيس و هيئة مجلس 

، بشأن كراء فندق قصد استعماله كمقر الجهة

 للجهة.

05/09/2018  

طلب رفع دعوى قضائية ضد موقع زاكورة نيوز   

بسب نشر   24ميدلت و الحدث بريس وصفحة 

أخبار كاذبة وتهم مباشرة  موجهة لرئيس الجهة 

بمحاولة تسميم نزالء المؤسسات االجتماعية بجهة 

 درعة تافياللت.

03/12/2018  



 


