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طالب فلسطيني يكتشف ثغرة إلكترونية في موقع “البنتاغون”

تمّكن طالب فلسطيني، من اكتشاف ثغرة في الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الدفاع األميركية “البنتاغون”، بحسب جامعة القدس المفتوحة.

وقال بيان صدر عن جامعة القدس المفتوحة، في بيان صحفي، اليوم األحد، إن الطالب أمجد قبها، تمكن من اكتشاف ثغرة في موقع “البنتاغون”.

وأضاف البيان، إن “قبها” الذي يدرس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، فرع محافظة جنين (شمال الضفة الغربية)، قدم تقريرا لموقع HACKERONE)) عن وجود نقطة ضعف حساسة من نوع (CSRF) في موقع الوزارة.

وقال “قبها” إن موقع وزارة الدفاع األميركية، دعا القراصنة إلى التقاط نقاط ضعف وثغرات من أجل تحسين جودة الموقع.

وأضاف “ما اكتشفته ثغرة حساسة تمكن القراصنة من إرسال (form) يحتوي على تأكيد كلمة السر، وبمجرد ما يقوم العميل من جانب الوزارة بالضغط على أيقونة تأكيد يتم اعتماد كلمة السر هذه للدخول إلى حسابه في الوزارة”.

وتابع “بعد مراسلة موقع وزارة الدفاع األميركية، اعترفت بوجود الثغرة في الموقع، وبعدئذ تم إصالح الثغرة، وتم وضع اسمي الحقًا على الئحة الشرف الخاصة بوزارة الدفاع األميركية كشخص أسهم في حماية هذا الموقع من القراصنة”.

ويقول الطالب “قبها” إنه تمكن من اكتشاف نحو (48) ثغرة في مواقع عالمية بارزة، ويسعى “قبها” ألن يصبح متخصصًا في أمن المعلومات في قطاعات التكنولوجيا واالتصاالت.

وكالة األناضول

(/http://www.trtarabic.tv/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86) البنتاغون

http://www.trtarabic.tv/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-) المفتوحة  القدس  جامعة 

(/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9

(/http://www.trtarabic.tv/tag/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86) فلسطين

http://www.trtarabic.tv/tag/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-) األميركية  الدفاع  وزارة 

(/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9
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مشاركة 5 

غالبية األلمان ال يرون الهجرة موضوعا رئيسيا في االنتخابات المقبلة
http://www.trtarabic.tv/%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-)

(/%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b1


http://www.trtarabic.tv/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.trtarabic.tv%2F%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581-%25D8%25AB%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%20%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%E2%80%9D%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%20TRT%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%7C%20%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%20TRT%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.trtarabic.tv%2F%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d9%2581%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25b7%25d9%258a%25d9%2586%25d9%258a-%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25ab%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a5%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2585%2F&via=TRTalarabiya
http://www.trtarabic.tv/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86/
http://www.trtarabic.tv/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9/
http://www.trtarabic.tv/tag/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
http://www.trtarabic.tv/tag/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=924613827631037&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.trtarabic.tv%2F%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8-%25d9%2581%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25b7%25d9%258a%25d9%2586%25d9%258a-%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25ab%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a5%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2585%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.trtarabic.tv/%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b1/
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الفرنسي "سمير نصري" يصل أنطاليا التركية لتوقيع عقد االنضمام إلى ناديها
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a-)

(/%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a


تركيا تعتزم إنشاء مختبرات لقياس الرطوبة ودرجات الحرارة في السودان

http://www.trtarabic.tv/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-)

%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-

%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-

%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-

(/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b7%d9%88

تركيا تدخل مرحلة إنتاج قمرها الصناعي المحلي “تركسات إيه ″6

http://www.trtarabic.tv/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-)

%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-

%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d9%85%d8%b1%d9%87%d8%a7-

(/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7

بنسبة 100% .. لقاح مستخلص من “التبغ” يقي من فيروس “زيكا”

http://www.trtarabic.tv/%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-100-)

%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-

%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d9%85%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%ba-%d9%8a%d9%82%d9%8a-

(/%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b1

علماء بريطانيون يكتشفون كوكبين “قابلين للحياة” خارج مجموعتنا الشمسية

http://www.trtarabic.tv/%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-)

%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-

%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%88%d9%86-

%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8%d9%8a%d9%86-

(/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%8a

طفل أمريكي يطلب من “ناسا” تعيينه “حارسا للكواكب”

http://www.trtarabic.tv/%d8%b7%d9%81%d9%84-)

%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-

%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-

%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7-

%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%d9%87-

(/%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d9%84

هذا الشهر يشهد آخر خسوف وكسوف للشمس والقمر في 2017

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-)

%d9%88%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85-21-

%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-

(/%d8%ae%d8%b3%d9%88%d9%81-%d9%88%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%81

“مادة خارقة” تسمح بشحن بطاريات الهواتف والحواسيب في ثوان معدودة

http://www.trtarabic.tv/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-)

%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d8%ad-

%d8%a8%d8%b4%d8%ad%d9%86-

%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-

(/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a/
http://www.trtarabic.tv/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b7%d9%88/
http://www.trtarabic.tv/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d9%85%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-100-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%ba-%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b1/
http://www.trtarabic.tv/%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%8a/
http://www.trtarabic.tv/%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d9%84/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%8a%d9%88%d9%85-21-%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%ae%d8%b3%d9%88%d9%81-%d9%88%d9%83%d8%b3%d9%88%d9%81/
http://www.trtarabic.tv/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d8%b4%d8%ad%d9%86-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81/
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تركيا تسعى الفتتاح أول محطة علمية لها في القطب المتجمد الجنوبي

http://www.trtarabic.tv/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-)

%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-

%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%88%d9%84-

%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-

(/%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%81

وزير الدفاع األمريكي يبدأ من األردن جولة تقوده إلى تركيا وأوكرانيا

http://www.trtarabic.tv/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-)

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-

%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-

(/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88

البنتاغون يكشف سبب تحليق طائرة روسية فوق البيت األبيض

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-)

%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-

%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-

(/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81

البنتاغون: طائرة إيرانية ُمسيرة تجبر إحدى طائراتنا على تغيير مسارها

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-)

%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-

%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a8%d8%b1-

(/%d8%a5

البنتاغون: ال توجد معلومات تؤكد مقتل “البغدادي” زعيم داعش

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-)

%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%af-

%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-

%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-

(/%d8%a7%d9%84

األمين العام لألمم المتحدة: تحذير ترامب لألسد جّدي وينبغي اإلصغاء له

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-)

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-

%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-

(/%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85

البنتاغون: تحركات مشبوهة في قاعدة الشعيرات السورية تُنذر بهجوم كيماوي محتمل

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-)

%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d9%85%d8%b4%d8%a8%d9%88%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a-

(/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9

الصين تنفي “اّدعاء” أمريكيا حول نيتها تأسيس قاعدة عسكرية في باكستان

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-)

%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d9%91%d8%b9%d8%a7%d8%a1-

%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a7-

(/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%aa

http://www.trtarabic.tv/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%81/
http://www.trtarabic.tv/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a5/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a8%d9%88%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/
http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d9%91%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%aa/
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البنتاغون: إصابة جنود أمريكيين في غارة على معسكر للقاعدة شرقي اليمن

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-)

%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%af-

%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-

(/%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a9

http://www.trtarabic.tv/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ba%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%af-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a9/

