
أقسم با8 العظيم الذي رفع السماء ب* عمد لن تحلم

أمريكا وH من يعيش في أمريكا باBمن قبل أن نعيشه

واقعا في فلسطP وقبل أن تخرج جميع الجيوش

الكافرة من أرض محمد صلى ا8 عليه وسلم

رروواابطط شبكة شمووخخ ااإلسالمم أأعززهھھھا االلهھ  | االرراابطط االررقمي | االرراابطط االررقمي 2 | االرراابطط االررقمي االمشفرر | االرراابطط االمباشرر | االرراابطط االمباشرر
االمشفرر |

ااإلخووةة أأصحابب ااإلتصالل االضعيیفف يیمكنكمم تصفح االمنتددىى عبرر ااألنماطط االخاصة ددوونن إإعالناتت هھھھنا أأوو هھھھنا

 

فذذكرر...تنبيیهھ بخصووصص نشرر إإصددااررااتت االمجاهھھھدديینن ووتحذذيیرر مما نشرر مؤؤخرراا وونسبب للسحابب

تحذذيیرر شدديیدد االلهھجة || فال ووااللهھ لنن نتهھاوونن في أأمنن إإخووااننا ||
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منتدديیاتت شبكة شمووخخ ااإلسالمم >
قسمم االمنتدديیاتت االعامة > منتددىى

قضايیا ااألمة

 �ا��ن::�و�ر��
�ا���� �و�ا��ر���ھ��ب

�ا�������::�ا��ر���ھ��ب �ا����د�ي!

�ا����م ������ �و�ر��� �ا��� �و������
آخر زيارة لك كانت: منذ 27 دقيقة الساعة PM 02:40 مواضيعي |  مشاركاتي  |  مواضيع لم يتم الرد عليها

تسجيیلل االخررووججرروواابطط سرريیعةاالتقوويیمماالتعليیماتتلووحة االتحكمم

كنن عوونا إلخوواانكك ووساهھھھمم في ررقي إإعالمنا االمبارركك عبرر االتبليیغ عنن االمشارركاتت االمخالفة بووااسططة أأيیقوونة  ( تقرريیرر
مشارركة سيیئة )

اFخيرة »>34567<« اFولىاالصفحة 5 منن 12

أأددووااتت االمووضووعع 

 منذ أسبوع واحد

حمززةة االنجدديي1 
طالب في كلية شموخ اPسNم لOعNم

�������د ����� �� ������ ���ا���� �ا�����

اXشاركات : 5,491 
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دانيال بايِبْس (Daniel Pipes) مؤلف ومؤرخ أمريكي
متخصص في نقد اdس*م. بايبس هو مؤسس ومدير منتدى
الشرق اBوسط وهو مركز أبحاث، وكذلك مؤسس كامبس وتش

وهي منظمة مثيرة للجدل تدعي نقدها للدراسات اpتعلقة بالشرق
اBوسط لكن الكثير من اpثقفP والباحثP يصفونها بأنها منظمة
pضايقة الباحثP والعلماء الذين ينتقدون إسرائيل.........وبايیبسس
ووااحدداا منن االمحلليینن االقالئلل االذذيینن أأددرركوواا ما يیمثلهھ ااإلسالمم االجهھادديي االعسكرريي منن
تهھدديیدد ("ووهھھھوو ااألمرر االذذيي أأغفلهھ معظظمم االغرربيیوونن٬،"......ووهھھھوو منن أأكثرر االمحررضيینن

على قتلل االمسلميینن 
/http://ar.danielpipes.org/bios

 

 منذ أسبوع واحد

حدد االسنانن 
طالب في كلية شموخ اPسNم لOعNم

اXشاركات : 2,445 

االلهھ أأكــبرر 

ااشوووواا لحوومهھمم بالمفخخاتت 
ووقططعوواا أأووصالهھمم بالعبووااتت

ووااخلعوواا قلووبهھمم هھھھلعا بالقناصاتت
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يیا أأيیهھا ااألمرريیكانن
إإّنا عشقنا ددماءكمم
وولمم نجدد أألذّذ منهھا
فلماذذاا االحسدد ! 

 

 منذ أسبوع واحد

محبب االشهھاددةة1 
شامخ نشيط

اXشاركات : 710 

ررؤؤووسس ااإلجرراامم ٬، سفاحي ووززااررةة االددفاعع ااألمرريیكيیة ( االمجمووعة االثالثة)

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

Sergeant Major of the Marine CorpsCarlton W. Kent 

Commander, U.S. Strategic CommandC. Robert "BOB" Kehler 

 Director of the Defense Technology Security AdministrationJames A Hursch 
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Principal Deputy Under Secretary of Defense for IntelligenceThomas A. Ferguson 

Garry Reid Deputy Assistant Secretary of Defense for Special Operations & Combating
Terrorism

 

 منذ أسبوع واحد

أأبوو ررووااحة 
شامخ محرض

اXشاركات : 83 

يیا إإخووةة٬، نصحوونا في إإصدداارر -ال تكلفف إإال نفسكك- أأنن نستعيینن بقضاء حوواائجنا بالكتمانن٬، فإنن االمجاهھھھدد إإذذاا أأرراادد
ااستهھدداافف هھھھذذهه االشخصيیاتت٬، ثمم ذذكررهھھھمم علنا في االمنتدديیاتت٬، فقدد أأعططاهھھھمم مجاال لتحصيینن أأنفسهھمم ووتووجيیهھ حررااسهھمم...

 

 منذ أسبوع واحد

االكرراارر 
شامخ محرض

اXشاركات : 276 

يیاأأخووهه ال ننسى مووظظفي ووأأعضاء مؤؤسسة ررااندد االخبيیثة لألبحاثث فهھذذهه االمؤؤسسة مثلل االجاسووسس االذذيي يیسررحح وويیمررحح
ووتمكرر بالمجتمعاتت االمسلمة ووترروومم تغيیيیرر ااإلسالمم ووهھھھي االتي تأخذذ ااإلددااررةة ااألمرريیكيیة تووصيیاتهھا فيیما يیخصص محارربة

االشعووبب ااإلسالميیة

 

 منذ أسبوع واحد

 youba
شامخ نشيط

اXشاركات : 874 

بارركك االلهھ فيیكك
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باحثث2 
شامخ محرض

طالب في كلية شموخ اPسNم العلمية

اXشاركات : 60 

جززااكمم االلهھ خيیررااً ..

هھھھذذهه مساهھھھمة مني في االمووضووعع حيیثث أأنن االجهھدد ااألكبرر كانن منن أأخي محبب االشهھاددةة1



رراابطط آآخرر
http://im3.gulfup.com/2011-06-06/1307375243241.jpg

 



 منذ أسبوع واحد

 muhajer
شامخ محرض

 

إإني أأررىى ررؤؤووسس أأيینعتت ووحانن ووقتت قططافهھا

مؤؤسسة ررااندد االخبيیثة االمحارربة للهھ ووررسوولهھ 

وواالرراائددةة في تددميیرر ااألمة ااإلسالميیة

IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/t/thomson_james_a.jpg[/IMG]

James A. Thomson

President and Chief Executive Officer

 (310) 393-0411, x6936

James_Thomson@rand.org

IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/r/rich_michael_d.jpg[/IMG]

Michael D. Rich

Executive Vice President, RAND Corporation; Cochair, RAND-Qatar Policy Institute Board of Overseers

Phone: (310) 393-0411, x6934



Michael_Rich@rand.org

IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/g/grant_jonathan.jpg[/IMG]

Jonathan Grant

President, RAND Europe

 011-44-1223-273-893
Jonathan_Grant@rand.org

IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/n/nardulli_bruce.jpg[/IMG]

Bruce Nardulli

Director, RAND-Qatar Policy Institute

 011-97-44-454-2502
Bruce_Nardulli@rand.org

IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/r/riley_k_jack.jpg[/IMG]

هھھھذذاا االخبيیثث أأررجوو االتكررمم بمنحهھ ااألوولوويیة في قوواائمم االقتلل

K. Jack Riley

Vice President, RAND National Security Research Division; Director, RAND National Defense Research Institute



IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/h/hoehn_andrew_r.jpg[/IMG]

Andrew R. Hoehn

Vice President, RAND Corporation; Director, RAND Project AIR FORCE

 (703) 413-1100, x5916

Andrew_Hoehn@rand.org

IMG]http://www.rand.org/*******/dam/rand/people/b/bonds_timothy_m.jpg[/IMG]

Timothy M. Bonds

Vice President, RAND Corporation; Director, Army Research Division (RAND Arroyo Center

 (310) 393-0411, x7151

Email: bonds@rand.org

كانن هھھھذذاا بخصووصص أأبررزز االمسؤؤووليینن في إإددااررةة االمنظظمة

أأما بخصووصص االمكاتبب وواالفررووعع وواالعناوويینن

فهھي كالتالي...

If you plan to visit a RAND office in the United States, contact Security at (310) 393-



0411, ext. 7534 to make arrangements for access

Headquarters Campus

For Fed Ex, UPS, DHL and other deliveries, please use
Main Street 1776

Santa Monica, CA 90401-3208
Tel: (310) 393-0411
Fax: (310) 393-4818
Maps and Directions

For standard U.S. mail, please use
Main Street 1776

P.O. Box 2138
Santa Monica, CA 90407-2138

Washington Office

Lynn Davis, Director
South Hayes Street 1200
Arlington, VA 22202-5050

Tel: (703) 413-1100
Fax: (703) 413-8111
Maps and Directions

Pittsburgh Office

Susan Everingham, Director
Fifth Avenue 4570

Suite 600
Pittsburgh, PA 15213
Tel: (412) 683-2300
Fax: (412) 683-2800
Maps and Directions

New Orleans Office

Sally Sleeper, Director
Poydras Center



Poydras Center
Poydras Street 650

Suite 1400
New Orleans, LA 70130
Tel: (504) 299-3461
Fax: (504) 299-3471
Maps and Directions

Jackson Office

Sally Sleeper, Director
N. President Street 219

Jackson, MS 39201
Tel: (504) 299-3461
Maps and Directions

Boston Office

Eric Schneider, Director
Park Plaza 20

7th Floor
Suite 720

Boston, MA 02116
Tel: (617) 338-2059
Fax: (617) 338-7470
Maps and Directions

Doha Office

Bruce Nardulli, Director
RAND-Qatar Policy InstituteP.O. Box 23644

 Doha, Qatar
Tel: +974 4454 2500
Fax: +974 4454 2509

Doha City Map (PDF)Qatar Foundation Road Map (PDF

Abu Dhabi Office



Hanine Salem, Director
CERT Technology Park

Muroor Street
P.O. Box 5464

Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971 2 404 8805

RAND Europe

Jonathan Grant, President
Westbrook Centre

Milton Road
Cambridge CB4 1YG

United Kingdom
Tel: +44 (1223) 353 329
Fax: +44 (1223) 358 845

Maps and Directions

Stijn Hoorens, Head
Square de Meeus ,37

B-1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 791 7500
Fax: +32 (0) 2 791 7900

Maps and Directions

REPRESENTATIVE OFFICE
Mexico City Office

C. Richard Neu, Director
Andrés Bello No. 10

Piso 6
Col. Polanco
CP. 11560

 .Mexico , D.F
Tel: +52 55 3601 0700
Fax: +52 55 3601 0601
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 منذ أسبوع واحد

محبب االشهھاددةة1 
شامخ نشيط

اXشاركات : 710 

اقتباس:

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة باحثث2 
جزاكم ا8 خيراً ..

هذه مساهمة مني في اpوضوع حيث أن الجهد اBكبر كان من أخي محب الشهادة1

تصميم رائع يا أخي .. باركَ ا8ُ فيك وتق�بل منّا ومنكم

أسألُ ا8َ تعالى أن يُمَكنّا من رؤوس هؤHء اpُجرمP قريباً إن شاء ا8

 

 منذ أسبوع واحد

أأمم االحسامم 
طالبة في كلية شموخ اPسNم لOعNم

اXشاركات : 2,441 

(MEMRI) "ع*مي�ة الذي يعرف اختصارًا باسم "ميمريdوسط ل�بحاث اBمعهد الش�رق ا

االذذررااعع االثاني بعدد (إإيیباكك) تأس�س في فبراير من العام 1998م، من أجل "إثراء الن�قاش حول الس�ياسة
في لندن اBمريكي�ة في الش�رق اBوسط، ويقع مقر�ه في واشنطن العاصمة، وله مكاتب فرعي�ةٌ 



في لندن اBمريكي�ة في الش�رق اBوسط، ويقع مقر�ه في واشنطن العاصمة، وله مكاتب فرعي�ةٌ 
وروما والقدس وشانغهاي وبغداد وطوكيو، وتتم ترجمة بحوث "ميمري" إلى اdنجليزي�ة
والفرنسي�ة واdسباني�ة واpBاني�ة واdيطالي�ة والبولندي�ة والر�وسي�ة والص�يني�ة والياباني�ة

والعبري�ة".

مؤسسه 

إيجال كارمون:

وهو مُؤس�س "ميمري" ورئيسه، عمل في الجيش اdسرائيلي�، وخصوصًا في شعبة
اHستخبارات العسكري�ة في الفترة ما بP العام 1968م وحتى العام 1988م، عمل مستشارًا
للشئون العربي�ة في اdدارة اpدني�ة ل*حت*ل اdسرائيلي� في الض�ف�ة الغربي�ة، قبل أنْ يتول�ى
رئاستها في الفترة مِن العام 1977م وحتى العام 1982م، وبعد تقاعده في العام 1988م، عَمِلَ
مستشارًا لرئيسَيْ الوزراء اdسرائيلي�Pْ إسحق شامير وإسحق رابP، لشئون اdرهاب، وذلك
حتى العام 1993م، وفي عامَيْ 1991م و1992م، كان كارمون عضوًا في الوفد اdسرائيلي�

اpفاوضات الس�*م مع سوريا في مدريد وواشنطن. 

و
البروفيسور نيمرود ريفيل:

وهو أمريكي� من أصلٍ عراقي�، ولغته اBولى هي العربي�ة، وهو حاصلٌ على درجة الد�كتوراه في
الت�خطيط والت�نمية مِن جامعة ميتشجان، وعمل لفترةٍ في البنك الد�ولي�، ومستشارًا لصندوق

في العام 2001م. الن�قد الد�ولي�، وانضم إلى "ميمري" كمُحل�لٍ 

****

كما تلقى "ميمري" دعمًا من العديد مِن الش�خصيات اpُهم�ة في اpجتمع اdع*مي� والس�ياسي�
اBمريكي�، مثل النائب براد شيرمان، عضو لجنة الع*قات الخارجي�ة الت�ابعة pجلس الن�واب

اBمريكي�، وعضو ال�لجنة الفرعي�ة ل�رهاب

براد شيرمان
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**************************

 

 منذ أسبوع واحد

محبب االشهھاددةة1 
شامخ نشيط

اXشاركات : 710 

اقتباس:

 muhajer االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة
إني أرى رؤوس أينعت وحان وقت قطافها

مؤسسة راند الخبيثة اpحاربة 8 ورسوله 

والرائدة في تدمير اBمة اdس*مية

جزاك ا8 خيراً أخي الكريم على اpجهود الطيب

بعد توفير العناوين البريدية والخرائط في مشاركتك .. أقترح البدء بهذه اpجموعة بعد

تجهيز الطرود اpفخخة  

RAND Corporation Leadership

James A. Thomson President and Chief Executive Officer



Michael D. Rich Executive Vice President

Jonathan Grant President, RAND Europe

Bruce Nardulli Director RAND-Qatar Policy Institute

K. Jack Riley Vice President, RAND National Security Research Division

Andrew R. Hoehn Vice President, RAND Corporation; Director, RAND Project AIR FORCE
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Timothy M. Bonds Vice President, RAND Corporation; Director, Army Research Division

 

 منذ أسبوع واحد

ااألسدد االثائرر 
طالب في كلية شموخ اPسNم لOعNم

اXشاركات : 1,321 

World wide services مددررااء شرركة

عقوودد في االعررااقق ووأأفغانستانن

 Bob Phillips
President

 Dave Jackson
Vice President, Base Operations Support Services



Jim Duffy
Vice President, Global Operations and Logistics

David E. Schnabel
Vice President, Business Development

Kent Brostrom
Senior Vice President, General Counsel

Chief Administrative Officer

Charles Dominy
Vice President, Government Affairs

Charles Peiffer
Chief Financial Officer



David Toops
Vice President, Program Management and Support Services
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« اXوضوع السابق | اXوضوع التالي »

تعليیماتت االمشارركة

� ������� كتابة مواضيع
� ������� كتابة ردود

� ������� إرفاق ملفات
� ������� تعديل مشاركاتك

أكواد اXنتدى �����
اeبتسامات �����
����� [IMG] كود
����� HTML كود

�ا������ل �ا����� �إ��
اذهب     منتدى قضايا اFمة

.PM 03:08 نjالساعة ا .GMT وقات بتوقيتFجميع ا

�ا�����ل ��� - �������ت ���� ����خ �ا����م - �ا��ر���� - �ا����-- خضرة الشموخ

تنـوويیـهھ

بسمم االلهھ االررحمنن االررحيیمم

نحبب أأنن نحيیطط علمكمم أأنن شبكة شمووخخ ااإلسالمم شبكة مستقلة غيیرر تابعة أليي تنظظيیمم أأوو حززبب أأوو
مؤؤسسة منن حيیثث ااالنتماء االتنظظيیمي بلل اانتماؤؤنا ووووالؤؤنا االتامم وواالمططلقق هھھھوو إلخووااننا االمووحدديینن
شررقا ووغرربا ممنن اانتهھجوواا نهھج االططائفة االمنصووررةة علما ووعمال ووخلقا كما أأنن االمووااضيیع

االمنشووررةة منن ططررفف ااألعضاء ال تعبرر بالضررووررةة عنن تووجهھ االشبكة إإذذ أأنن االمووااضيیع ال تخضع
للررقابة قبلل االنشرر

شمووخخ ااإلسالمم / االميیثاقق © 2011-1432


