
 "أظلم والبادئ" " ... بالحجارة الناس اليرمي زجاج من بيته كان من"  عليه ينطبق من هذا

 

.72 autres personneset  OuBer KhaLidest avec  Darhamaine Lahoussaine 

1 février, 22:34·  Admin 

 جعله هللا فاتح خير علينا جميعا. 9102اليوم...فاتح فبراير 

شراكة  في إطاروصول انابيب ربط تاسيال ادوسكا بالماء الشروب انطالقا من عين ايت واسو عبر فيفري المشروع يندرج 

من طرف المجلس  ��بين المجلس الجماعي لتسكدلت و المجلس اإلقليمي باشتوكة ايت باها في شطره االول و تمويل 

 الجماعي لتسكدلت في شطره الثاني. الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب او من بعيد على انجاز هذا المشروع .

 اهداء لساكنة هذه المناطق .

 
-2:54 

1 604 vues 

Commune Rurale Tasgdelt الصفحة الرسمية لجماعة تسكدلت 

1 février, 20:08 

 خير علينا جميعا. جعله هللا فاتح 9102اليوم...فاتح فبراير 

 …وصول انابيب ربط تاسيال ادوسكا بالماء الشروب انطالقا من عين ايت واسو عبر فيفري المشروع يندرج في إطار شرا

Afficher la suite 

3 commentaires 

2 partages 

Vu par 61 personnes 

ous, 11Vإسماعيل درهمين, Bã Zin Ayt Yamzl et 8 autres personnes 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

artagerPCommenter 

Commentaires 

https://www.facebook.com/ouberkouch?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD7FVjxrJxQfruI_8Lri5nj-2HM6W5OipNVld-fDNRGhHdx8wh-y5E1hlz29cQ-ctGdRva6n09HVazF&hc_ref=ARRATPAT1aMlnzZE1ORGpnPdSxaVie0SDKuNZoa_9c1Rkym_bJaP8Er_0YEAwDM9-98&dti=858057701026924&hc_location=group
https://www.facebook.com/hossainove?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDItK91uONPiDyI31Kp0Fy2u5UNU_rJatUVoCDZfwk6aE-dNuKzUHU5CR0XjlgRge-UfZDgnAhG_pYE&hc_ref=ARRATPAT1aMlnzZE1ORGpnPdSxaVie0SDKuNZoa_9c1Rkym_bJaP8Er_0YEAwDM9-98&dti=858057701026924&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/tassila.idouska/permalink/1229590310540326/
https://www.facebook.com/groups/858057701026924/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/Commune-Rurale-Tasgdelt-الصفحة-الرسمية-لجماعة-تسكدلت-451401981712702/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBo8GXOYWKkzfoXAROsmSmXAyg3igWXgazBE4jBQM_kAGEWFfu4O7NvRAbcP81x0E9CurmLf9mhqHq9&hc_ref=ARRwfwad73_ifSp05Z9R4Os0TQmrd9UShtkD1X5eMFxKSky3rX8M5GjmHjRtBRTQ4pc&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/451401981712702/videos/2415867171821517/
https://www.facebook.com/groups/tassila.idouska/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/tassila.idouska/permalink/1229590310540326/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/shares/view?id=1229590310540326&av=100001275358521
https://www.facebook.com/ufi/group/seenby/profile/browser/?id=1229590310540326&av=100001275358521
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1229590310540326&av=100001275358521
https://www.facebook.com/groups/tassila.idouska/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/tassila.idouska/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/tassila.idouska/?ref=bookmarks
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 Mokhtar Nisser 

 قربو تاني االنتخابات حسبي هللا ونعم الوكيل

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 Darhamaine Lahoussaine 

 Mokhtar Nisserسح التعليقات ديولك !!! أوال ما تبقاش تم

ثانيا راه قلت ليك في األسبوع الماضي في إحدى التعليقات " راه المشكل ديال الماء في طريقه للحلحلة بصفة نهائية 

لمقاولة لخدات المارشي غاديا تبدا أشغال ربط أنابيب الشطر الثاني لمشروع فيفري تاسيال في األيام القادمة إن شاء هللا وا

 يعني غير قلب ليك على شي سبة جديدة راه الصالحية ديال هاد البعبع ديال الماء قريبة تسالي ".

كتشوف أن هاد المشكل قرب يتحل رديتها لمسألة قرب من قبل كانت عندك مسألة الماء هي موضوع الساعة ودبا ملي 

 االنتخابات.

يعني هاد الخبر مفرحتيش بيه وهذا يعني أنه مكايهمك ال ماء وال طريق وال... وإنما النقد من أجل النقد وكما يقول المثل 

 الشعبي " خالف تعرف ".

بات فأنا غادي نكون أول واحد غادي يطالب باش يديرو وإال كانت فعال مشاكل الساكنة كتحل بهاد العامل ديال قرب االنتخا

 سنوات. 6االنتخابات كل سنتين عوض 

 تقول واش نهار التصويت دايرين عليك جنوية وال عاطيهم شيك على بياض وال ياك ما التصويت كيكون علني...

 

1 

 

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser عالش غدي نفرح به وناس مكرفسة مندو سينين ومخالصين كلشي

ت غر شي نهار ندخل لصفحة ديالك هللا يهديك اسي درهمين منبقاوش نضحكو على روسنا راه كلشي باين واضح .....بغي

 تنشر فيها داكشي لكيضر تاسيال ادوسكا ....خاصك تعبد لخلقك وقول داكشي لكاين

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 Mokhtar Nisser Darhamaine Lahoussaine أول حاجة راه أنا ما كان عبد األشخاص واش ما فراسك واش

العبودية لغير هللا شرك. إذن هللا يخليك كفاك من هاد اإلتهامات الباطلة لي كتوهمها بوحدك وخلي واحد شويا ديال اإلحترام 

 .ر يكون عندك شي دليل قاطع على هادشي لكتقول فمرحبافي تعليقات ديولك ونها

 .ثاني حاجة عطيني أمثلة من داكشي لكيضر تاسيال ادوسكا ولي أنا مكان نشروش فالصفحات ديولي

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 Darhamaine Lahoussaine rMokhtar Nisse وسي درهمين نتا شد ضد ها مع دوار وياسين وعندي دليل عبارة

 ... ناس الفتنة لكتزرع بين الشبابعن تسجيل مكالمة وهللا العضيم تا نشرو باش كلشي يسمع بودنو باش يعرفو 

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  
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 Mokhtar Nisser Darhamaine Lahoussaine ناري تخلعت وتزعزت دبا نتا وليتي كتهدد وكتوعد واش مفراسكش

بأن هادشي كيعاقب عليه القانون؟ ثاني حاجة أنا راه لغانقول فالتليفون غادي نقولو فوجهك مباشرة وقيال بان ليا اإلسم ديالك 

 ."فعال إسم على مسمى " المخ" " تار 

ا باش نجلسو فاص أفاص هادي عامين في مقهى محطة الطاكسيات بأوالدتايمة عالش ما قوليا بعدا الموعد لديرتي معاي

 .جتيش ليه وال بقات غير فالشفوي مورا التليفون

زعما ملي جيتي وسلمت عليا وطلبت المسامحة فمقابلة لكرة القدم بملعب العشب اإلصطناعي في شهر رمضان الفائت 

 .ب معانا ؟ عجبا لك ! المهم غادي نقوليك إن لم تستحيي فافعل ما شئتبأوالدتايمة كانت غير لمصلحة باش تلع

Gérer 

tionsAfficher plus de réacJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 Mokhtar Nisser 

تانيا أنا قلت لك سالم مسامح كريم ألن تجمعنا مباراة كرة القدم في شهر « جحا»وهللا العضيم تعليقاتك مضحكة متال قصة

رمضان ال غير يا اخي ......والكل يعرف المختار ناصر عالقة له بكرة القدم عشقي مند صغري وصارت الى األن فزداد 

يرة وهي الفتنة التي تزرعها بين شباب وأعد اكررها يا اخي عندي دليل .......أنا حبي إليها ......تالتا يا اخي هي مشكيلة كب

 ال اتحدت بدوني دليل ....وإن كان الدليل يعاقب عليه القانون فعاقبني ان مستعد لي أي عقاب وشكرا

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 ssaineDarhamaine Lahou 

غادي نرد عليك بإحدى تعاليقك السابقة " هللا يعطينا وجهك " هادي إال يادلي عند شي وجه تتلون كالحرباء وال تستحي حتى 

 مما مما تقول

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 ussaineDarhamaine Laho 

 وإذا كانت تعليقاتي مضحكة فتعليقاتك أنت كتجيب

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 Darhamaine Lahoussaine 

مسحتها لوباش نجاوبك على المسألة لكتقول فيها بأنني مكننشر داكشي لكيضر تاسيال إدوسكا في إحدى التعليقات السابقة 

 قبل منرد عليها قلتي عالش مكتهضرش على مشكل إجاكالن؟

 9100-10-12باش تعرف بأنه أنا ماشي غير ديال العالم اإلفتراضي وإنما كذلك ديال الميدان غادي نذكرك بتاريخ 

شيتي ليها ي مأسبوعين فقط قبل عيد األضحى ملي تالقينا في مقر جماعة تسكدلت بمركز الحالت رفقة األخ محمد الحيان ل

نتا باش تصايب فيها عقد االزدياد يعني مصلحة شخصية بالمقابل أنا كنت تما في إطار اإلجتماع الثاني للجنة المحلية 

بصفتي رئيسا لجمعية أيت داود للتنمية  92/10/9100لتسكدلت لمحاربة الرعي الجائر بعد اإلجتماع األول لكان بتاريخ 

من أجل المصلحة العامة إضافة للتفاعل في مجموعة فعاليات المجتمع المدني بتسكدلت على والثقافة والرياضة يعني مشيت 

الواتساب والتي مازال موضوعها األساسي منذ إنشائها هو الرعي الجائر كما انك تناسيت الفيديو الذي نشرته بصفحة 

رب " الخاصة بالرعي الجائر على القناة الجمعية وشاركته في باقي الصفحات وهو التسجيل الكامل لحلقة برنامج " عن ق

 إذن فال مجال للمقارنة إن كانت هناك أصال إمكانية لذلك. 9100/10/01األمازيغية المغربية بتاريخ 

facebook.com/association.aitdaoud/videos/1722155314549880https://www./ 

Gérer 
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 9100/10/01برنامج " عن قرب " الخاصة بالرعي الجائر على القناة األمازيغية المغربية بتاريخ التسجيل الكامل لحلقة 

26:07 

 

2 193 vues 

 ت داود للتنمية والثقافة والرياضةجمعية أي

·  16 août 2018 

 9100/10/01التسجيل الكامل لحلقة برنامج " عن قرب " الخاصة بالرعي الجائر على القناة األمازيغية المغربية بتاريخ 

https://youtu.be/z4yDfL27KqM 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Supprimer l’aperçu·  Répondre·  

 
 Mokhtar Nisser Darhamaine Lahoussaine فيما يخص اإلتهام ديالك بأننا كنجيو فجهة جماعة تسكدلت غادي

الصفحة بحظر أصحاب تعليقات  ننشر واحد التعليق ديالي هادي عامين على الصفحة الرسمية للجماعة بعدما قام مدير

الرأي المخالف وليكان من ضمنهن آنذاك المستشار المعارض وربما حتى نتا كنتي من بينهم. باش تعرف بأننا كان كبرو 

 .بناس المجلس الجماعي ملي كيحلو مشاكل الساكنة ومعاناتهم بمثل هذه المشاريع وبالمقابل كنعاتبوهم ملي كيكون العكس

 .نرد على اإلتهام ديالك بأنني كنزرع الفتنة بين شباب تاسيال إدوسكا وبعد قليل غادي

6932&id=451401981712https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=60412633310

702 

Gérer 
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Afficher plus de réactionsJ’aime 

1 sem·  Répondre·  

 
 ussaineDarhamaine Laho 

 تتمة هذا النقاش على التدوينة التالية تحت تعليقي مباشرة.

il.../posts/298728370831973https://www.facebook.com/isma... 

Gérer 

Afficher plus de réactionsJ’aime 

4 j·  Répondre·  
 
 

    

   
 Mohamed Oufkir Mokhtar Nisser Darhamaine Lahoussaine هههه وعاد المختار لعادته القديمة بمسح

 .التعليقات والهروب من النقاش

 .هللا يجازيك زيد كمل معانا ميطا

1 
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 J’aime 

 Répondre ·  

 1 sem ·  

 

Masquer 46 réponses 

 

  

 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser دقتي من »أوال تعليق لي مساحت هو فاش قلت إسماعيل

وسماعيل  مصطفى ال غير....تانيا اسي درهمين زد العود باش يسخن الفران باش هد محمد الحرام طلبا من أخي

 ..... ومصطفى يكونو أعداء ال يا أخي حمدهللا حنا أخوة ونقاش كيبقا نقاش

1 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 1 sem ·  

   
 Mokhtar Nisser 

أنا كن عرفت بلي إلى مساحتي تعليق واحد غدي يتمسحو كاملين وهللا منمسحو وسا اعتذر لي إخواني سماعيل ومصطفى 

 بتعلقي بدوني شعور

1 

 J’aime 

 Répondre ·    

 1 sem ·  

   
 Mokhtar Nisser Darhamaine Lahoussaineقديمة هادي مع العلم أنه يكفي تدير تعديل عليه ههههههModifier  

هو أن هاد الشعور غاب عليك  فيه نيت هو والمشكل هو أنك عاوتي نفس الكالم "دقتي من الحرام" والغريب كذلك وتعتذر

 .لمشا ليك فيها الكن مع األسف الشعور فطري وال يعطىيومين  ساعة أكون كيتسلف أكون عطيت ليك فهاد 20هادي 

1 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 1 sem ·  
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 Darhamaine Lahoussaine 

بأن يتوسط لكم لدى  Ismail Anakousالذي نظمتموه طلبتم من  9100عجبا لكم فباألمس فقط خالل دوري عيد األضحى 

رئيس جماعة تسكدلت من أجل اإلستفادة من شاحنة صهريج الماء لري أرضية الملعب بعد نعثكم ألعضاء المجلس 

ليوم توجهون سهامكم المسمومة نحوه فأنتم فعال . وا9100الجماعي بالكالب على صفحة فيسبوك جمعيتكم في دوري 

 Mokhtar Nisserنكارون للخير تأكلون الغلة وتسبون الملة. 

1 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser خخخخخخخخخخخخخخه أقسم باهلل إلى حماضيتي وهللا العضيم

فقط ....ياك  دخلني أنا لشي دوري أنا منضمت والو مدخلتش مع أنا قلت ليهم راني العب معكم بحال شي دري صغير اش

 مداخلش معهم فالكروب راه قلت ليك اودي راه تالقيت معك في الحالت سولتيني على دوري اوياسين اسي درهمين

مشيتي نتا تاصلتي براشيد تحنين .... معنديش شي حاجة رسمية عال دوري قلت ليك تاصل بي حسن دكير وال راشيد تحنين

 ولكن داكشي لبغيتي توصل ليه« شيطان»ا كتسمى تنضمو دوري ...ادن هنا نت قلتي ليه راه قال ليا مختار مبقيتوش غدي

 وهللا إلى وصلتي ليه بال متحلم تنضم شي دوري

2 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser نجيك من الخر راه معنديش مشكل مع دراري وديك تشيطانيت

 ديالك وهللا تا تفشلك

2 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  
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 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisserفي  راه نتا لغدي يعرفوك على حقيقتك وشباب وهللا إلى عاق بيك

ساعة وجد ليا دوصي  نشاء هللا سأنشر تسجيل مكالمتك وغدي يعرفوك ناس مزيان شكون هد درهمين وديك انتظار غدا

 ديالي

1 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

وهللا إمكاين شي شيطان قدك غير كتالح فالهدرة معارف والو وديما كتسيئ الظن بالغير. راه سولت واش أوياسين غاديا 

المقابالت يعني يومين  2سنة فيه  01تنظم الدوري لحقاش حتى جمعية ايت داود بغات تنظم دوري محمد السادس الكئر من 

نسقنا معاهم ودرنا كأس محمد السادس فيها يوم واحد نظرا لكثرة مقابالت وملي تاكد بلي بأن دوري أوياسين غادي يتنظم 

 Mokhtar Nisserدوري أوياسين وسير تاصل بتحنين ودكير عاد جي هضر على هاد الموضوع وإن غدا لناظره قريب. 

   
1 

 J’aime 
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 Répondre ·  

 6 j ·  

   
 LahoussaineDarhamaine  

 Mokhtar Nisserسنة وهذا ديال كأس محمد السادس  01اإلعالن االول ديال دوري محمد السادس الكثر من 

   
1 

 J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

يع وقتي معاك وشحال من واحد كيتاصل ويصفت ليا فالخاص ويقول ليا بأنه بال مندير معاك عقلي هللا إلى راه غير كنض

راه هداك السيد معروف وهديك هيا حالتو غير دوي خاوي حتا واحد ماسلم من السموم ديولو رغم ذلك عطيتك الوقت وكان 

ء ال فالنقاش الكن مع األسف الشديد فاقد الشي جاوب على جميع أسئلتك بدون إستثناء لعال وعسى ترتقي بالمستوى ديالك

يعطيه الحقد لعندك إتجاه شباب باقي دواوير تاسيال إدوسكا وحب األنا والتعصب للدوار أعمى بصيرتك إنتهى الكالم. 

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  
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 LahoussaineDarhamaine  

 بغيت غي نذكرك ملي جبدت الموضوع ديال الدوري باش تعرف بأنه كنتي على حق ملي كتقول بأنني ضد دوار أوياسين.

وقيال مفراسكش بأن هديك الخزانة باش كملتو الدوري أنا لخليتها ليكم من بعد نهاية مقابلتي الكأس لنظمنا جا عندي الحسين 

اش نخليها ليهم وما رفضتش ليهم الطلب رغم أنه خلصنا عليها ترنسبور باش جبناها من أوهمو ولحسن أنزار وطلبوني ب

 أيام. 0الحالت و ضربنا فيها تمارا باش وقفناها باش نستغلوها في نصف يوم على العكس من ذلك نتوما ستافدتو منها لمدة 

العبين  2يت داود حصة السبت كانو معانا فيما يخص مقابالت ملعب العشب اإلصطناعي بأوالدتايمة لخدات فيه جمعية أ

من الدوار ديالك "رشيد تحنين" و "عبد الحكيم بلقاس" . " عبد هللا تحنين" و رئيس جمعية أمل أوياسين "إبراهيم أوزال" 

 وحتا نتا لعبت معانا شي ماتشات في رمضان.

 هادشي كامل درتو لحقاش انا ضد دوار أوياسين أسي المختار. 

لي أنا ضدها بغض النظر عن الدوار أو الجهة المنظمة هو تنظيم مواجهات بين فرق دواوير تاسيال إدوسكا  الكن الحاجة

فيما بينها راه تاسيال متالت قادرة على المشاكل والصراعات لكتخليها لساكنة الدواوير بعد نهاية كل دوري حنا راه بغينا 

 نتاحدو ماشي نزيدو نفرقو بعضيتنا بالكرة.

كانت أحسن مثال على ذلك وعالش  9106ل أنا كنشجع الدوريات لفيهم المنتخبات و التجربة ديال دوري الحالت بالمقاب

منتخبات من تاسيال  0منظموش دوري مشترك بين جمعيات المنطقة يكون بحجم دوري أيت واسو ونشاركو فيه حتى بـ 

كن لألسف الشديد مكاين مع من كلشي غادي بمبدأ كلها المهم الكرة خاصها توحدنا ماشي تفرقنا هذا هو الهدف ديالي ال

 يلغي بلغاه.

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 6 j ·  

   
 Mokhtar Nisser 

لدي سؤال عالش كتهرب منو وهو .....عالش تاصلتي بشي شباب « بال بال بال بال داوي خاوي .....الكلب لكينبح مكايعدش 

وقلتي لهم متشاركوش فدوري اوياسين ؟؟؟؟؟ سؤال تاني هو عالش قلتي الوالد بالدك متشاركوش بسميت الفريق ....ختارو 

 ة صافي حتاش كل كمونطير كنطرحو نفس سؤال كتهربشي سمية خرى ؟؟؟/أنا جاوبني غر على هد أسئل

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
Mokhtar Nisser 
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1 

 J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser أما فيما يخص القضية ديال الخزانة والماء ووووو أنا غدي

 مداخلش فتنضيم الدوري كمونطير ديالك لهد دراري لدكيرتي بلي طلبوك وهما يجوبو حتاش قلت لك أنا نباخطاجي هد

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  
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✌✌✌👏👏🎓👍👍klamk wadh machkor Darhamaine LahoussaineBravo si  Ismail Anakous 

1 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

لفيه الفز كيقفز وما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض. هادشي كامل بال بال بال فعال الحقيقة صعيب يتقبلها بنادم إال قاليك 

 كانت ضدو.

دبا حنا معرفنا شكون لكيتهرب ونتا غير كتنقز من موضوع آلخر ياك غير فصباح قلتي معنديك عالقة مع تنظيم دوري 

 ليك بان نتا غير بوق حطينك هادوك لموراك فالواجهة.أوياسين إذن دبا أكدت كالمي لقلت 

ثاني حاجة أش دخل حمارتك فشؤون الدوار ديالي أيت داود واش هداك وجهك وال كفاك إال يادلي عندك وجه نتا وهاديك 

فزازت تاللجنة المنظمة أنا فهديك الوقيتة كنت خدام كنوجد لكأس محمد السادس ومبغيتش ندخل فهداك النقاش وخا كانو اس

والكن دبا جا الوقت ديال الرد باش الناس ديول تاسيال يعرفوكم على حقيقتكم وبأن الهدف ديالكم ماشي هو الرياضة وإنما 

خلق الفتنة وصراعات وانشقاقات داخل دواوير تاسيال إدوسكا أنا معمري شفت شي لجنة رياضية كتدخل في دوار الفريق 

لتحت هداك الموضوع لفيها تحريض من أعضاء اللجنة المنظمة ومن بينها تعليق  حتال عندكم عالش منشرتيش التعليقات

درهم  011ديالك وديال رئيس اللجنة لقاليك وكأن الدوار في ملك أبيه بحال إال هو في الملك ديالو وهادشي كامل باش تربح 

 درهم وبيعة وشرية زينة هادي. 21ديال المشاركة وفي األخير عطيتوه تذكار ديال 

قلتي عالش قلتي لفالن متلعبش بسميت الدوار قول بعدا عالش قلتو واش مفراسكش واش الدوار عندو الجمعية ديالو لكتمثل 

 الساكنة وهي لكتاخد مثل هاد القرارت ديال المشاركة واش بغتينا نشاركو بزز وال أشنو.

الدوار على جوج ولوال األلطاف اإللهية  درتو نفس العملية مع دوار الهري لقسمتو فيه 9100وفي  9100هادي ديال 

وتدخل كبار الدوار لوصلت األمور إلى ما ال تحمد عقباه وال هدي مفراسكومش وراه قلتليك من قبل من كان بيته من زجاج 

 ال يرمي الناس بالحجارة ومازال العاطي يعطي غير سول وأنا نجاوب بالوقائع واالحداث وبالتفصيل الممل. 

Mokhtar Nisser 

   
2 
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 J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser راه كتكتب لبغيتي أنا قلت ليك راني مداخلش معهم هد العام فتنضيم

 .... ...عندي ضروف ديالي مسمحش ليا نضم معهم دوري

   

 J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

 Modifié ·  

   
 Mokhtar Nisser 

 اسين ؟؟؟؟؟لدي سؤال عالش كتهرب منو وهو .....عالش تاصلتي بشي شباب وقلتي لهم متشاركوش فدوري اوي« 
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J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Mokhtar Nisser 

 ي بلي حنا كنديرو الفتنة ههههههههه والعكس صحيحهههههههههههه رديتي لينا تان

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser ههههههههه قالبك كان كيوجد لكأس محمد السادس ههههههههه هي

متشاركوش فدوري جمعية  تجاوب تعاليق تاع اللجنة ههههههههه مسالي غر اتصال هاتفي وتقول ليهم ممساليش باش

 اوياسين

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 saineDarhamaine Lahous 

 .Ismail Anakousتحية للمناضل وصاحب المهمات الصعبة 

ها بعدا واحد التأكيد ديال موضوع الماء بأنه صحيح وهذا كيأكد المصداقية ديال الكالم ديالي وبغيت نزيد نسولكوم عالش 

اء مجاش من الجماعة فالمقابلة النهائية؟. باختصار لحقاش مدورتوش مع شيفور ديال الكاميو في اليوم الكاميو ديال الم

درهم زائد واجب الحكم  0111درهم لكل فريق يعني  011الفرق بمبلغ  01السابق عجبا لكم شاركات في الدوري 

 درهم لشيفور !!! 11ومقدرتوش تعطيو 

2 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 
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 "هههههههه" كتبرد على قلبك وصلك الصهد

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

انتظار الرد ديال األشخاص لسميتهم فتعليق سابق بغيت نعرف عالش دغيا مسحتي هداك التعليق فيما يخص الخزانة في 

لذكرتي فيه الحاج الحسين أوبركوش لشرفنا بالحضور ديالو في كأس محمد السادس إلى جانب ضيوف آخرين لكنوجه ليهم 

ة هما لجلسو في مقاعد ضيوف الشرف وهنا فين التحية في هذه اللحظة على العكس من النهائي ديالكم أعضاء اللجنة المنظم

كتبان القيمة ديال اإلنسان وحتى الناس الكبار متسوقتوش ليهم وتفرجو واقفين. وحنا رغم أنه معندنا حتى شي دعم مالي من 

 والكراسيأي جهة وحتا الفرق المشاركة مخدينا منعندهم ولو درهم الكن والحمد هلل وإمكانيات ذاتية قدرنا نوفرو الخزانة 

ورشينا التيران وحتى ماء الشرب وفرناه على عكسكم رغم مبلغ المشاركة الكبير قلتو لممثلي الفرق كل فرقة تكلف بالماء 

 ديالها.

آه قلتي بأن أعضاء اللجنة المنظمة تاصلو بالحاج الحسين أوبركوش وقاليهم سيرو عند درهمين يعطيها ليكم !!! راه أسي 

كان حاضر في عين المكان وملي جاو عندي الشخصين لسميتهوم قلت ليهم حنا كجمعية أيت داود الفهيم الحاج الحسين 

معندنا حتى مشكل نتعاونو معاكم حنا كاملين والد البالد ومشيت معاهم لعند الحاج لكان فالسيارة ديالو وقلت ليه راه غادي 

حتال المقابلة النهائية عاد يركبوها خوفا من السرقة من  نسلم ليهم الخزانة وراه مبقيتش مسؤول عليها وطلب منهم يحيدوها

بعد هما طلبوه باش تبقا فالتيران لحقاش باقي عندهوم يومين ديال المباريات قبل النهاية وفي األخير قليهم خليوها والكن 

 ديرو عليها عساس و تحملو المسؤولية ديالها.

لواقعة وبأنه نتوما طلبتو الحاج الحسين وقاليكم ها الخزانة عند درهمين هادشي لوقع والكن نتا وهادوك لمعاك بغيتو تقلبو ا

سيرو خذوها بهاد السهولة هادي عجبا لكم راه أسي الفهيم الخزانة في هديك اللحظة والت ديالي ماشي ديال الحاج الحسين 

ذا الدور ديالو أما المسؤولية حنا هضرنا معاه قبل النشاط باش يهضر مع السيد لمكلف بالخزانة بجماعة تسكدلت فقط ه

درهم مشكورا  011بـ  Ismail Anakousديالها كاينا على العاتق ديالي حتى نرجعها لبالصتها كيفما هي وجابها لينا 

 فناها.وعاونونا المتضامنين ديولنا من دواوير تاسيال حتى وق

يعني أكون مبغيتش أنا نخلي ليكم الخزانة واخا يقولها ليا الحاج الحسين راه منخليهاش لحقاش ملي خرجات من الجماعة 

مبقاش مسؤول عليها أكون أنا فعال ضد الدوار ديالك أكون حيدتها وديتها معايا حتى كاع تكملو الدوري ديالكم ونرجعها 

 للجماعة.

ش من صفة نتا كتكلم باسم دوار أوياسين نتا ماشي رئيس جمعية وماشي الممثل ديال الساكنة في واألهم من هادشي كامل با

الجماعة وماشي عضو في اللجنة المنظمة للدوري إذن لزم حدودك وحتا يكون شي مشكل شخصي بيني وبينك عاد جي 

ة قليلة غاديا بدون بوصلة هدفها خلق ناقشني والكن مع األسف الشديد نتا غير مدفوع من األشخاص المعلومين لي هي فئ

الفتنة و حتى غالبية ساكنة دوار أوياسين تبرأت منها وخير دليل على ذلك هو البيان اإلستنكاري الذي خرجت به جمعية 

أوياسين للتنمية والتعاون بعد نعثهم ألعضاء الجماعة بالكالب ) البيان في المرفقات ( حتى واحد ماسلم منهم لدواوير وال 

 جمعيات وال جماعة...

رغم أنه من قبل قلتليك إنتهى الكالم الكن مزال كنعطيك الوقت باش الرسالة توصل لهادوك لمكيحملونيش واخا أنا عارف 

 بأنه ملي غادي نتالقا معاهم غادي يبتاسمو ليا بهديك اإلبتسامة الصفراء وهللا يعطينا وجهكم قولو آمين.

 

Mokhtar Nisser 
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 J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser كن على ياقين وهللا مغديش يبتسمو ليك ولكن غدي يدفلو ويزيدو

 .......حتاش نتا شيطان ملي والد بالدك جيران ديالك شاهدين عليك

   

 J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Mokhtar Nisser 
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تقول لشي حد شي حاجة سير وجهو دريكت باش غدي راني قلت ليك متناقش ليا دوري أنا حيت صداع دوري وال باغي 

 تفيدك هد الكتبة كاملة .......ومرة اخرى لكلب لكينبح مكيعدش ...والسالم عليكم ورحمة وبركاته

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Mokhtar Nisser 

راه غدي تلقاهم وغدي تندم نهار لجبتهم فيه ......وبغيت نقول ليك راك تيحطي قيمت عائلتك وال كتقلب على والد اوياسين 

 وخوتك وشكرا

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

وكإضافة فيما يخص موضوع عالش مخليناهمش يلعيو باسم دوار أيت داود نزيدك معلومة أنه أنا لدبرت لـ "عادل لهدي" 

ور ما ن أوالد تايمة لتاسيال وترنسبلكانو عندو التونيات باش غادي يلعبو في مقابالت الدوري على ترنسبور لغادي يديه م

كاين فيمات العيد. وتاصل بيا وطلبني يمشي معانا للبالد لحقاش عندنا اجتماع الجمعية هديك الليلة د الجمعة وقلت ليه حنا 

مغاديين حتال عند المغرب والكن لحسن حظه االب واألم ديالي كانو معروضين لوجبة الغذاء عند المرحومة لال امباركة 

يابي لكنجددو عليها الرحمة في هذه اللحظة ووصلوه حتال دوار أيت داود عاد رجعو لدوار أولحيان رغم أنهم معندهوم ن

 حتى غرض بايت داود.

واخا هما خرجو على القرار ديال جماعة الدوار والكن ملي اصرو باش يشاركو متخليناش عليهم ووقفنا معاهوم لحقاش في 

 زال مفاهمينش أسرار اللعبة والهم ديالهوم هو غير يلعبو الكرة. آخر المطاف هم والدنا و م

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 saineDarhamaine Lahous 

أنا غير بغيت نعرف أشناهوا المستوى الدراسي ديالك وقيال محال واش قريتي فمدرسة الزاو عند السي محمد أيت المعطي 

 هللا يطول في عمره.

كتناقض غير بوحدك كتقوليا " عالش تاصلتي بشي شباب وقلتي لهم متشاركوش فدوري اوياسين " ومن بعد كتجي تقوليا " 

 ش ليا دوري .." رغم ان السؤال ديالك متعلق بالدوري !!!راني قلت ليك متناق

وراه هاد السؤال جاوبتك عليه في تعليق سابق " الكن الحاجة لي أنا ضدها بغض النظر عن الدوار أو الجهة المنظمة هو 
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خليها عات لكتتنظيم مواجهات بين فرق دواوير تاسيال إدوسكا فيما بينها راه تاسيال متالت قادرة على المشاكل والصرا

 لساكنة الدواوير بعد نهاية كل دوري حنا راه بغينا نتاحدو ماشي نزيدو نفرقو بعضيتنا بالكرة.

كانت أحسن مثال على ذلك وعالش  9106بالمقابل أنا كنشجع الدوريات لفيهم المنتخبات و التجربة ديال دوري الحالت 

منتخبات من تاسيال  0ي أيت واسو ونشاركو فيه حتى بـ منظموش دوري مشترك بين جمعيات المنطقة يكون بحجم دور

المهم الكرة خاصها توحدنا ماشي تفرقنا هذا هو الهدف ديالي الكن لألسف الشديد مكاين مع من كلشي غادي بمبدأ كلها 

 يلغي بلغاه. "

بفريق شباب تاسيال إدوسكا وهو ولد  Hamid Alahyaneملي شارك ألحيان حميد  9100وال كنتي كتكلم على دوري 

الدوار ديالي تاصل بيا واستاشر معايا فيما يخص موضوع المشاركة في الدوري وقلتليه إال بغاو يدخلو معاكم وتشاركو 

العكس باش شباب تاسيال يواجهو بعضيتهم فحنا فمرحبا وال كان  9106بمنتخب لكيمثل تاسيال إدوسكا كيفما درنا في 

ومن بعد مشا شارك فالدوري  9106ملي دقنا الحالوة ديال دوري الحالت  9101ماغادي نرجعو لوقائع دوري تاسيال 

هو لوصل ليهم األمانة. إذن  Ismail Anakousدرهم ) عصير + كيكة ( و  011ورغم ذلك متخليتش عليهم وعاونتهوم بـ 

رغم أننا تحفظنا على  9100و علي خانوش شارك في دوري  9100فيناهو المشكل عندكوم حميد ألحيان شارك فدوري 

 المشاركة؟

شخصيا لحقاش أنا  من كل هذا نستنتج أن الغرض ديالكم ماشي مشاركة الفرق والكن غرضكم فيا أنا الحسين درهمين

الوحيد لوقفت ضد مخططاتكم الخبيثة لحاولتو من خاللها تشتيت شمل شباب ودواوير تاسيال إدوسكا وزرع الفتنة 

والصراعات داخلها والتي لم يسلم منها حتى دواركم ألن مصلحتكم في بلقنة القبيلة وتقسيم ما هو مقسم أصال وألن إتحاد 

اخلها وغدا سأعطيكم تفصيال على ما استطعت تقديمه لشباب تاسيال إدوسكا في المجال دواوير تاسيال تجعلكم أقزاما د

 Mokhtar Nisserالرياضي حتى يعرف الجميع من الذي يحاول توحيد شباب المنطقة ومن الذي يحاول زرع الفتنة بينها. 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser 

   

 J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser راه كنقول ليك راني معنديش مشكل مع أي إنسان في تاسيال ادوسكا

م عليكم ورحمة والسال معهم ولكن لي جبتي ليه سميتك كيقول هضر لينا على رجال أما لحاس الكابة معندناش ونتحداك

 وبركاته
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J’aime 

 Répondre ·  

 5 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

هاد الحالة لي فيها نتا دابا هي لكنسميوها بــ " صيحة الديك المذبوح " وال معرفتيش المعنى ديالها سير سول عليها. كنتي 

فلول كتهاجم و أنا كان دافع ودابا وليتي غير كطلب التعادل من بعد الهجمات المضادة ديولي !!! لحقاش صاحب الحق هو 

 لكيربح في آخر المطاف.

ي وعائلتي غير فوتهوم عليك راه معندهومش مع لغة الضاد راه غادي يجيوك ديركت. لحقاش أنا غير كلب بالنسبة لخوت

كننبح وما كان عضش الكن كون عال بال راه كاينين شي كالب حاشا المتتبعين كينبحو وما كي عضوش والكن غير 

 ه ماربطوه مواليه حتى عرفو عالش.السلسلة لرابطاهم لمانعاهم باش يعضو و حذاري من عضة الكلب المربوط را

شفتك نشرتي فالصفحة ديالك التدوينة ديال علي خانوش بخصوص موضوع أيت داود ومع األسف الشديد مفيها حتى شي 

إدوسكا ‘تفاعل و ليتي داير بحال الصوت ديال هديك الدار لي فمدينة أزرو كل مرة فين كيتسمع مرة في ملتقى شباب تاسيال 

 إسماعيل أناقوس ومرة أخرى في صفحتك الشخصية!!! والهدف من ذلك هو تشتيت النقاش ال غير.ومرة في صفحة 

العبين من خارجه أن يكون  0العبين فقط من الدوار و  2أنا غير بغيت نفهم كيف يعقل لفريق ديال دوار أيت داود لفيه 

رق المحترفة ما عادا إلى دخل لينا علي خانوش فريق ممثال لساكنة الدوار ويحمل إسمه؟ !! هاد المسألة كنشفوها غير في الف

أيت داود إلى عالم اإلحتراف وحنا ما فخبارنا والو وهدي غادي تكون سابقة في تاسيال إدوسكا. أنا بعدا كنت قتارحت عليهم 

لى جانب كل إسم " إسكامون " ) غير تجمعو ( ولماذا يا ترى فضل أحسن العب في الدوار وتاسال إدوسكا حميد ألحيان إ

 من أحمد الغندور و أحمد أوهمو فضل المشاركة مع فريق تضافت في نفس الدوري على المشاركة مع فريق دواره؟ !!.

 نعثني بـ " بلحاس " واليوم بـ " لحاس الكابة " و غدا بـ " ؟ " هللا يسمح ليك. 9100في نقاشي معك على الخاص في سنة 

ونتا كتمس في الكرامة ديالو وبتعابير يعاقب عليها القانون ودبا جايب لينا صورة ديال  ساعة 20هللا إلى كنشفق عليك السيد 

 اإلعتذار بحجة فقدانك للشعور باغي تدوزها بجغمة ديال الماء؟ راه حتا هو مسكين راه غير دار معاك الصواب.

يالك إما تاسيال راك كاع ممعتارفش وزايدها بالتحدي !!! نتا مزال واحل غي فتاسيال إدوسكا أو باألحرى مع الدوار د

بالناس ديولها . أنا راه أخويا دزت الحدود ألنزاض وأيت واسو وأوالدتايمة . وخير دليل على ذلك ملي كايجيو عندي الناس 

ديول أنزاض مشكورين من تلقاء أنفسهم في كأس محمد السادس قبل كاع ما يبداو المقابالت ويقولو ليك بالحرف " سي 

درهمين شكرا لك على هذه المبادرة راه حنا معاك وليخاصاك جي عندنا " وملي كتعرض عليك جمعية إتحاد إكيا الحسين 

بأيت واسو لحضور المقابلة النهائية و لكانو غادي يشاركو معانا في دوري محمد السادس لوال التنازل ديالنا للجنة المنظمة 

 فة لفريق أمل سوس ) أصدقاء الطفولة ( بمدينة أوالد تايمة. لدوري تاسيال واإلكتفاء بكأس محمد السادس. إضا

مع العلم بأن جمعية إتحاد إكيا المنظمة لدوري أيت واسو قبلت طلبي بخصوص مشاركة فريق تاسيال إدوسكا في نسخة 

 9102هو المشاركة في نسخة  9102الكن مع األسف غياب الدعم المالي حال دون ذلك. الكن الهدف في سنة  9100

 بصيغة جديدة إن شاء هللا.

 إوا سير نتا جرب ودفع ليهم طلب مشاركة الفريق ديالك في دوري أيت واسو واش غادي يقبلوه؟ !!!

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

والتي  9100دون أن ننسا الواقعة التي حدثت خالل المقابلة الثانية بالدوري الرمضاني بدوار كازي بمدينة أوالدتايمة لسنة 

العبين  0جمعت بين فريقي شباب تاسيال إدوسكا وشباب بوخريص الذي يعتبر من أقوى فرق المدينة حيث عرفت تخلي 

مع  9100م تشاركو في المقابلة بحجة تزامنها مع نهائي دوري أبطال أوربا من دوارك ومن بينهم أنت أسي المختار بحيث ل

https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=299572737414203&notif_id=1549206147389113&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=299572737414203&notif_id=1549206147389113&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=300413280663482&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/hossainove
https://www.facebook.com/imghran.viw?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=299572737414203&notif_id=1549206147389113&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=299572737414203&notif_id=1549206147389113&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=300540120650798&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/hossainove
https://www.facebook.com/hossainove
https://www.facebook.com/hossainove


العلم بأنك من مشجعي فريق برشلونة الكنك فضلت " التقواس" على فريق لاير مدريد على الدفاع عن قميص قبيلتك وظنا 

اسيال وبتوفيق ة العبي شباب تمنكم بأنه بمجرد تخليكم عن الفريق سيخسر بحصة ثقيلة بحكم قوة الفريق الخصم الكن بعزيم

من هللا استطاعوا فرض التعادل اإليجابي بهدف لمثله ولوال سوء الحظ لخرج الفريق منتصرا في المقابلة مع العلم بأن فريق 

 شباب بوخريص سجل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء.

 !!! تذار وتؤكدون مشاركتكم في المقايلة الثالثةوبعد نهاية المقابلة وفشل مخططكم بدأ هاتفي يستقبل رسائل ومكالمات اإلع

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

أنا راه غادي نجاوبك حرف بحرف وكلمة بكلمة وجملة بجملة. قلتي ليا في إحدى التعليقات "بال متحلم تنضم شي دوري" 

يعني بملعب تولهي. غادي ندير معاك واحد الفالش باك كيفما قال لينين الرجوع خطوة إلى الوراء بغية التقدم خطوتين إلى 

قمت بمبادرة من أجل إصالح  9101قدمته أنا لهذا الملعب وما قدمتم أنتم: ففي سنة األمام. باش نديرو واحد المقارنة بين ما 

تاريخ تنظيم  0220سنة أي منذ سنة  00ملعب تولهي باش الشباب يمارسو كرة القدم في ظروف مالئمة بعد معاناة دامت 

مذكور والحمد هلل وبتوفيق من هللا أول دوري بالمنطقة من طرف جمعية أركان إياللن حيت حملت مشروع لتهيئة الملعب ال

عز وجل تمكنا من تحقيق الهدف. ال كن هاد النجاح قابلته فئة معروفة بال من سميها 'معجبهاش الحال' وبدات كتاهم أعضاء 

ية االلجنة بالسرقة وبأن تكلفة إصالح الملعب مبالغ فيها وال تعبر عن التكلفة الحقيقية لما تم إنجازه. وبعد أسبوعين من نه

لظروف  9101أشغال التهيئة وبعد إنصراف اللجنة المنظمة ورجال السلطة بعد تعذر إجراء المقابلة النهائية لدوري تاسيال 

قاهرة والتي كانت ستجمع بين فريقي أوياسين والهري قامت نفس الفئة بتكسير وتخريب تجهيزات الملعب وسرقة الكراسي 

لتي احتجزتها لما يزيد عن السنة ونصف وبعد استرجاعها قامت اللجنة بإصالحها وكرة قدم وأعمدة المرمى )العارضات( ا

درهم ) الهناوات جامع ( الذي قام بإعادة تركيبها. وبعد اإلجتماع الذي  011وأنا الذي أديت من مالي الخاص أجرة العامل 

هي مالي لمداخيل ومصاريف تهيئة ملعب تولعقدته اللجنة الرياضية بدار الشباب بأوالد تايمة والذي عرضت فيه التقرير ال

وهذا ما لم نعهده في  DATA SHOWوبالتفاصيل مع عرض بـ  9101وكذلك مداخيل ومصاريف تنظيم دوري تاسيال 

الدوريات السابقة. حيث صادق أعضاء اللجنة وممثلي الفرق المشاركة في الدوري بمن في ذلك ممثلي دوارك حيث صادقو 

ير المالي ليتضح للجميع وخصوصا للفئة المذكورة بأنهم أساؤوا الظن بأعضاء اللجنة وبأن تكلفة باإلجماع على التقر

سنوات  0اإلنجاز المعلن عنها هي فعال التكلفة الحقيقية لألشغال. وتعتبر الحالة الجيدة التي يوجد عليها الملعب بعد مرور 

 Mokhtar Nisserة. ونصف من إصالحه خير دليل على العمل المتقن ألعضاء اللجن

    

J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine 
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 J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine 

   

 J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 
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ستطعت تقديمه لشباب تاسيال إدوسكا في المجال الرياضي فأروني ماذا قدمتم أنتم حتى يعرف الجميع هذا جرد تفصيلي لما ا

 من الذي يحاول توحيد شباب المنطقة ومن الذي يحاول زرع الفتنة فيما بينها:

 

عد معاناة قمت بمبادرة من أجل إصالح ملعب تولهي باش الشباب يمارسو كرة القدم في ظروف مالئمة ب 9101في سنة  -

 .0220سنة أي منذ سنة  00دامت 

 

جمعت الالعبين المتميزين بمنطقة تاسيال إدوسكا وكونت منتخب لمثلنا أحسن تمثيل بدوري الحالت وكنت  9106في سنة  -

لخالت واحد التصدع  9101أنا لكنتواصل مع الالعبين لمندوار اوياسين من بعد األحداث لوقعات في دوري تاسيال 

بينهم وبين باقي شباب المنطقة وفي الحفل لدارتو جمعية اركان إياللن على شرف الفريق بدار رما قلت بالحرف والخالف 

 أن مستقبل تاسيال إدوسكا هو المنتخبات.

 

)عيد األضحى( جمعت الالعبين القدماء بتاسيال إدوسكا في إطار مقابلة إستعراضية تنسيقا مع جمعية  9100في سنة  -

 لمعرض للصور الفتوغرافية من الدوريات السابقة. الهري إضافة 

 

وكذلك تحقيقا ألحد أهداف جمعية أيت  9101)رمضان( وتنفيذا ألحد أهداف المشروع الذي قدمته سنة  9100في سنة  -

 اداود للتنمية والثقافة والرياضة التي أترأسها وهو إحتضان فريق شباب تاسيال إدوسكا في الدوريات التي ستشارك فيه

بمدينة أوالد تايمة شاركت بفريق شباب تاسيال إدوسكا بالدوري الرمضاني بدوار كازي بأوالدتايمة وكانت تجربة أولى 

 ناجحة بحيث قدم الفريق عرضا جيدا إستحسنه جميع أبناء تاسيال إدوسكا بالمدينة.

 

أسها ) جمعية أيت داود للتنمية نظمت كأس محمد السادس من خالل الجمعية التي أتر 9100في عيد األضحى لسنة  -

فرق وهي: قدماء تاسيال إدوسكا و قدماء إتحاد أنزاض وفريقي إتحاد إدوسكا وأمل سوس  2والثقافة والرياضة ( بمشاركة 

 سنة. 01الكثر من 

 

عبا مقيما ال 91نظمت مقابالت في كرة القدم الخماسية بملعب العشب اإلصطناعي بمدينة أوالدتايمة لفائدة  9100في سنة  -

 أشهر. 0بمدينة أوالدتايمة ينحدرون كلهم وبدون استثناء من دواوير تاسيال إدوسكا لمدة 

 

العبا مقيما  91سأنظم مقابالت في كرة القدم الخماسية بملعب العشب اإلصطناعي بمدينة أوالدتايمة لفائدة  9102في سنة  -

أشهر والحصة األولى ستبدأ يوم السبت  6اوير تاسيال إدوسكا لمدة بمدينة أوالدتايمة ينحدرون كلهم وبدون استثناء من دو

 المقبل إن شاء هللا.

 

سأشارك بفريق إتحاد إدوسكا في إحدى الدوريات الرمضانية بأوالد تايمة إن توفرت  9102في شهر رمضان لسنة  -

 اإلمكانيات المادية إن شاء هللا.

 

إن توفرت اإلمكانيات المادية إن  9102حاد إدوسكا في دوري أيت واسو سأشارك بفريق إت 9102في عيد األضحى لسنة  -

 شاء هللا.

 

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

ذلك ال أبتغي من كل هذا ال شكرا وال رياءا وال سمعة والكن تعلقي بمسقط رأسي وحبي لساكنتها فأنا وهللا شاهد على 

 دفعاني إلى أن أقدم هذا القسط اليسير من وقتي ومن مالي لفائدة شبابها.

 

يعرفها وأعتذر لكل من أقحمت إسمه في هذا النقاش الكن كل هذا كان فقط لتأكيد مصداقية أقوالي رغم أن هذه الحقائق 

من طرف ذلك الشخص المدفوع من طرف الفئة  9100الجميع الكن محاوالت تهديدي وابتزازي في كل مناسبة منذ سنة 
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المعلومة والتي حاولت تقسيم وخلق الفتنة داخل دواري أيت داود كما فعلوا مع دوار الهري من قبل بحجة تشجيع الرياضة 

وكذلك ممارسة حقي في الدفاع عن نفسي ضد إتهامهم لي بمحاولة زرع الفتنة بين بالمنطقة الكن هللا فضح أهدافها الخبيثة. 

 شباب المنطقة.

    

J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine Mokhtar Nisser حسيتي بالضربة جاوب لناس في واتساب وهللا معندكش وجه اقسم

خصوص الدوري مقدروش  نهار جبتي والد اوياسين وبغيتي تشوه سمعة ديالهم ودكرتي بزاف دلحوايج في باهلل تا تندم

 شفور تمن مشاركة هدشي كامل غدي يندمك يدورو مع

    

J’aime 

 Répondre ·  

 4 j ·  

   
 saineDarhamaine Lahous 

أنا بغيت غير نعرف عالش وقتما سديت الباب كتجي ثاني وكتفتحو؟ !!! واش ما قدكومش هادشي كامل لقلت راه لفيكم 

يكفيكم وراه ما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض. المهم راه هذا غادي يكون آخر رد ديالي فهاد النقاش الغير متكافئ مع 

 دة ردود إال في حالة نشر تعليق يستحق الرد فعال.األسف الشديد وغادي يكون مقسم إلى ع

 

وراه قلتليك متبقاش تهدر باسم دوار أوياسين ومحاولة تجييش شبابها لحشد الدعم وتدوير القضية وتسويقها على أنها موجهة 

من الدوار"  ضد الدوار بعينه مع أنه لم يسبق لي أن وجهت إتهاما مباشرا للدوار وإنما كنت دائما أستعمل مصطلح "فئة

والمتمثلة في األشخاص الذين قاموا بتخريب واحتجاز تجهيزات ملعب تولهي بدون وجه حق فالساكت عن الحق شيطان 

أخرس فحتى كرة القدم التي إتفقت اللجنة الرياضية معكم على أن تسلموها لتالميذ مدرسة الهري لم يتوصلو بها بعد !!! 

اولت خلق الفتنة بين شباب دوار أيت داود تحت غطاء تشجيع الرياضة بالمنطقة إضافة للجنة المنظمة للدوري والتي ح

وأعيد وأكرر بأنه لن أسمح ألي شخص كيفما كان إنتماؤه المساس بدواري وعائلتي وأصدقائي مهما كلفني األمر من 

أس ان على تنظيم كتضحيات فهي خطوط حمراء رغم أنك استهزأت بي حينما قلت لك بأن كل تركيزي في تلك الفترة ك

محمد السادس وإنجاحه بحيث لم يكن في مصلحتي فتح جبهة معها رغم أنها حاولت إستفزازي لجري للنقاش حيث قلت لنا 

بالحرف في إحدى تعليقاتك : " ههههههههه قالبك كان كيوجد لكأس محمد السادس ههههههههه هي ممساليش باش تجاوب 

 غر اتصال هاتفي وتقول ليهم متشاركوش فدوري جمعية اوياسين ".  تعاليق تاع اللجنة ههههههههه مسالي

مع أن البيان اإلستنكاري لجمعية أوياسين للتنمية والتعاون سحب البساط من تحت أقدام هذه الفئة حيث كانت الجمعية أول 

 لمنطقة.من تفطن لخبث نواياها اإلقصائية والديكتاتورية وكلها أساليب هدفها زرع الفتنة بين شباب ا

 

 قاليك "حسيتي بالضربة" وقيال عندك مع أفالم اإلثارة لقرا هاد التعبير غادي يقول هللا أعلم أشنو واقع؟ 

وعالش هداك الشخص كيصيفات ليا فالخاص مع أنني دائما كنقول راه مكنعرف غير أغراس أغراس والكالم لكانقول 

واقع وأنا مسؤول عليه كيفما كانت طريقة التعبير. وهذا الشخص من فالتليفون ومواقع التواصل االجتماعي راه كنقولو فال

أعضاء اللجنة المنظمة وينتمي كذلك إلى الفئة التي قامت بتخريب تجهيزات ملعب تولهي بحيث أنه إعترف لي قبل أيام من 

لمهم معنا أمام الجميع. ابأنه أخذ نصيبه من الحبل المحيط بالملعب ) القنبة ( إذن فليتفضل ليتناقش  9106عيد األضحى 

األوديو لصيفات ليا " كيسول فيه على أشمن مشكل لعندي مع جمعية أمل أوياسين واللجنة المنظمة؟ وبأنهم متالو قادرين 

يصبرو وبأن موضوع النقاش خاصو يبقا غير بيني وبينك فقط" هادي هي الضربة لقلتي حسيت بيها !!! أنا مغاديش 

 هاد التعليق غادي تحسو غير بالضربة وإنما كنواعدكم بأنه غادي تحسو بالضربة القاضية. نواعدكم بأنكم إلى كملتو
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بغيت نعرف فين كان ملي بديتي كتهاجم فيا وكتاهمني مع العلم بأنه نتا السبب المباشر لخال الموضوع يتطور بهاد الصيغة 

الجهل أعمى بصيرتك والحقد والكراهية لفيك هما  هادي وحنا كنا كناقشو غير مستجد مشروع الماء الكن مع األسف الشديد

لالحوك فهاد المأزق وجريتي معاك حتى البقية فلكل فعل رد فعل وهللا أعلم أكون كانو عندك مفاتيح خزائن األرض آش 

غادي تدير ونتا غير مكالمة عادية فيها موقف شخصي في موضوع رياضي باغي تدير فيها "رامبو زمانه". أو أنه بغا 

بق مسألة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعناها السطحي مع العلم بأن المعنى الحقيقي لـ " أنصره ظالما " هو بكفه عن يط

 الظلم.

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 1 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

و أنا  9101قاليك " متالو قادرين يصبرو " وغير قوليهم زيدو كملو على الصبر ديالكم راه مابقا قد لي فات وراه أنا من 

صابر عليهم. وأكبر مثال على أنني إنسان صبور وكنغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو في األحداث لوقعات 

تلعباتش وحضرو فيه رجال السلطة العمومية في شخص السيد الخليفة وأفراد في يوم المقابلة النهائية لم 9101في دوري 

من القوات المساعدة حيث أن العديد من األشخاص كيعتاقدو بأن الوجود ديالهم تما كان بسبب ما وقع من مواجهات بين 

و بأنهم خص لتعدا عليه أفريقين في مقابلة سابقة مع أنه لتضرر خاصو يمشي يدير شكاية عند الدرك الملكي في حق الش

 جاو باش يرجعو حق فريق مظلوم في الدوري بحال إال هي لجنة حل المنازعات في جامعة كرة القدم.

 

لخاص يعرفو الجميع هو أن السبب المباشر لوجود رجال السلطة العمومية في تلك المقابلة هو إعتقادهم بأننا لم نرسل لهم 

كس هو الصحيح فبعد أن إجتمع السيد الخليفة مع أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي إخبار بتنظيم ذلك الدوري مع أن الع

الفريقين المعنيين بالمقابلة النهائية سألني شخصيا بصفتي رئيس اللجنة المنظمة وقال لي بالحرف لمن سلمت الظرف الذي 

 ار " ثم وجه السؤال لهذا األخير وقال لهكان يحتوي على اإلخبار فأجبته بأنني سلمته لممثل السلطة بتاسيال إدوسكا " أمغ

أين وضعت ملف اإلخبار فأجابه بأنه وضعه على مكتب السيد القائد ثم قال لي هل أرفقت معه برنامج وتوقيت المقابالت 

لى عفأجبته بـ نعم. فقال بعد ذلك بأنه طالما أنكم قمتم بإخبارنا فليس لدي الحق في منعكم من إتمام نشاطكم فالدولة تشجع 

ممارسة الرياضة فقرار إتمام النشاط أو إيقافه يرجع للجنة المنظمة فهي الوحيدة التي لها الحق في إتخاذه وسنبقى هنا حتى 

نهاية المقابلة. وبعد ذلك اتفق أعضاء اللجنة المنظمة على تأجيل المقابلة لظروف قاهرة كما هو منصوص عليه في الفصل 

ي للدوري والذي جاء فيه " قد تؤجل بعض المقابالت لظروف قاهرة، ويبرمج زمن آخر الرابع عشر من القانون التنظيم

إلجرائها من طرف اللجنة و على جميع الفرق اإللتزام بالقرارات المتخذة " إذن فالمقابلة تم تاجيلها إلى وقت الحق بقوة 

لح... ليوم الموالي بحيث قمنا بتكوين لجنة للصالقانون حتى نترك مجاال إضافيا للصلح بين المعنيين باألمر وهو ماتم في ا

إذن فلقد فضلت الحفاظ على ما تبقى من الوحدة )مصلحة عامة( على إنجاح الدوري )مصلحة خاصة(. فلن أسمح لنفسي 

 أبدا بأن أكون سببا مباشرا في تشتيت شمل دواوير تاسيال إدوسكا فكرة القدم يجب أن توحدنا ال أن تفرقنا.

 

فرغم أنني قمت بإخبار السلطة )الصورة في المرفقات( بتوقيت ومكان إجراء مباريات دوري  9100ضحى وفي عيد األ

محمد السادس وهو يوم السبت واألحد فلقد تنازلت لكم على يوم السبت حفاظا على الوحدة رغم أنه كنت قادرا على فرض 

 عته لدى السلطات المعنية.األمر الواقع واإللتزام بالبرنامج الموجود في اإلخبار الذي وض

 

"متهضرش على جمعية أمل أوياسين" وهذا هو بيت القصيد من هادشي كامل حنايا لكنعرفوه هو أن دوار أوياسين فيه 

جمعية وحيدة وهي جمعية أوياسين للتنمية والتعاون وهي جمعية قانونية. أما هاد اإلسم ديال جمعية أمل أوياسين كنشوفوه 

دوري على الفيسبوك وفي الشواهد التقديرية إذن فهاد الجمعية هي جمعية وهمية يعني غير قانونية غير في إعالنات ال

معندها ال وصل إيداع نهائي وال حتى مؤقت وال كان العكس بارطاجيوه معانا. الناس كتنظم الدوري بالعز ونتوما منظمينو 

 ئية حتى واحد مغادي يسيق الخبار من غير ناس تاسيال لحقاشبالتخبية أكون ماشي راديو تسكدلت لنشر فيديو المقابلة النها

نظمتوه فالنوار وبدون ترخيص.وهادي عملية نصب واحتيال وانتحال الصفة وهي من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها 

 القانون الجنائي. 

 

تحمل إسم الجمعية الوهمية حيت  أوال نصبتو على الفرق المشاركة من خالل إستدراجهم للمشاركة في الدوري بإعالنات -

كانوا يعتقدون بأن الدوري من تنظيم جمعية ماشي أشخاص عاديين ألنه لو قدر هللا ووقعت أحداث عنف سيجدون أنفسهم 
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 في موقف ال يحسدون عليه ألنهم شاركو في نشاط غير مرخص إذن فهم سيفتقدون للحماية القانونية.

 

 مبالغ مالية من الفرق المشاركة. ثانيا إنعدام الصفة في إستخالص  -

 

ثالثا توقيع الشواهد التقديرية بأختام ) الكاشي ( تحمل إسم جمعية وهمية فمن المعروف أن خاتم الجمعية ال تتم صناعته إال  -

 إذا توفر وصل اإليداع النهائي إذن فحتى الشخص الذي قام بصناعته متورط في العملية.

 

 ر أوياسين في تأسيس جمعية وهمية.رابعا إستغاللكم إلسم دوا -

 

فلو كانت فعال نيتكم حسنة وكان غرضكم تطوعي النخرطتم في جمعية أوياسين للتنمية والتعاون وقمتم بتفعيل لجنتها 

الرياضية وتنظيم أنشطتكم الرياضية في إطار قانوني يحميكم عوض ركوب مغامرة تأسيس جمعية وهمية لتنظيم دوري في 

 ولألسف الشديد كانت لديكم أهداف شخصية ربحية محضة.  كرة القدم ألنه

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 1 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine 
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 J’aime 

 Répondre ·  

 1 j ·  

   
 Darhamaine Lahoussaine 

 تــتــمــة التعليق:

 

لموضوع تحريض إبن دواري على المشاركة باسم دوار أيت داود فسأنشر صورتين ) أنظر المرفقات (  وكإضافة

توضحان بالملموس مدى وحجم التحريض والتخدير وغسل الدماغ الذي تعرض له مع إستغالل سداجته حتى أصبح يدافع 

 ت إليه حتى أصبح ينبح مثلكم في تعليقاته.على جمعيتكم الوهمية ويفضلها على جمعية دواره كما أن عدوى النباح إنتقل

 

) الصورة في المرفقات ( قدمت لك نصيحة بأن تراجع أوراقك تجاهي لكنك لألسف  9100-0-92في إحدى تعليقاتي في 

الشديد لم تفعل. وعالقة بموضوع التعليق والمتعلق بالمتابعة اإلعالمية للدوري وبعد توصلي ببرنامج الدوري وتقسيم 

ات ونتائج اليوم األول وكعادتي قدمت يد المساعدة وقمت بإعداد البرنامج وتقسيم المجموعات ونتائج اليوم األول المجموع

)الصورة في المرفقات ( وقمت بمشاركتها على صفحات فيسبوك والكن ولألسف الشديد وبعد مجهود نصف يوم عمل 

ع اللجنة المنظمة خرجت بقرار مفاده أن عرض نتائج كامل وفي منتصف الليل توصلت برسالة مفادها أنه وبعد إجتما

المقابالت سيبقى حصرا على صفحة الجمعية الوهمية وفي اليوم الموالي قمت بحذف المنشورات المتعلقة بالدوري حرصا 

" (.  CASمني على حماية حقوق النشر ومخافة من أن ترفع علي اللجنة المنظمة قضية أمام محكمة التحكيم الرياضية ) 

قاليك حقوق حصرية " تقول واش الفيفا هدي منظمة كأس العالم!!! في األول قالو ليك عالش منشرتيش ومن بعد ما نشرنا 

 قاليك متبقاش تنشر فهذه هي حالتهم المكر والخداع.

 

وأعتقد وهللا أعلم بأن دعوة من دعوات الشخص المغلوب على أمره والذي اغتصبتهم أرضه بدون وجه حق قد تمت 

اإلستجابة لها فدعوة المظلوم مستجابة. فكيف يعقل أن تضعوا التربة البيضاء على قطعة أرضية وتحويلها لملعب كرة قدم 

بدون إذن صاحبها. على عكسنا نحن فقبل أن نضع التربة البيضاء على أرضية ملعب تولهي قمنا بأخذ موافقة مالكيها رغم 

 ه عدة دوريات سابقة فهاذا هو الفرق بين الشخص المتهور والشخص العاقل.أن الملعب كان موجودا منذ سنوات ونظمت في

 

أيام ومزال ما شفنا والو  1بغيث نذكرك بموضوع "دليل مكالمة هاتفية" فين وصل كنتي قلتي غادي تنشرو ودبا راه دازت 

ولي نتا لحددت المكان  9100نة وفيناهيا الكلمة !!! ونتا كاع مقدرتي تجي غير من أكادير في الموعد لدرتي معايا في س

والزمان ديالو خلي يادلي ملف صوتي لمكالمة هاتفية بدون إذن صاحبها لكيعاقب عليها القانون وال ياك ما المكالمة أفرغتها 

 من محتواها بعد تمسكي بموقفي ومابقاتش عندها أي قيمة تذكر؟.

 

ملف صوتي لمكالمة هاتفية ماشي غير درت ليه كوبي كولي ونزيدك بأن التعليقات ديولك لكتهددني وتبتزني فيها بنشر 

ولكن وثقتها " بمحضر إثبات الحالة " في انتظار الخطوة الموالية وسير سول عالش وعند من كيدار. الحمد هلل عندي في 

غم أنني ر العائلة لفاهم في مجال القانون. ومن سوء حظك فـ هاد الكلب لستهزئتي بيه واعتبرتيه غير كينبح صدق كيعض

 حذرتك منه إوا بقا دبا نبح هنايا بوحدك. 

Mokhtar Nisser 

    

J’aime 

 Répondre ·  

 1 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine 
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 1 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine 
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 J’aime 
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 1 j ·  

   
Darhamaine Lahoussaine 
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https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=299572737414203&notif_id=1549206147389113&notif_t=feed_comment_reply&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ismail.anakous/posts/298728370831973?comment_id=299558820748928&reply_comment_id=299572737414203&notif_id=1549206147389113&notif_t=feed_comment_reply&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hossainove
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2241415915910898&set=p.2241415915910898&type=3

