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تمكن طالب فلسطیني من اكتشاف ثغرة في الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الدفاع األمیركیة "البنتاغون"، بحسب جامعة القدس المفتوحة.
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الطالب أمجد قبھا، تمكن من الیوم األحد، إن  الفلسطینیة)، في بیان صحفي  التحریر  المفتوحة (تتبع منظمة  القدس  وقال بیان صدر عن جامعة 

اكتشاف ثغرة في موقع "البنتاغون".

لموقع تقریرا  قدم  الغربیة)،  الضفة  فرع محافظة جنین (شمال  التطبیقیة،  والعلوم  التكنولوجیا  كلیة  في  یدرس  الذي  أن "قبھا"  البیان  وأضاف 

(HACKERONE) عن وجود نقطة ضعف حساسة من نوع (CSRF) في موقع الوزارة.

وقال "قبھا" إن موقع وزارة الدفاع األمیركیة دعا القراصنة إلى التقاط نقاط ضعف وثغرات من أجل تحسین جودة الموقع.

وأضاف: "ما اكتشفتھ ثغرة حساسة تمكن القراصنة من إرسال (form) یحتوي على تأكید كلمة السر، وبمجرد ما یقوم العمیل من جانب الوزارة

بالضغط على أیقونة تأكید، یتم اعتماد كلمة السر ھذه للدخول إلى حسابھ في الوزارة".

وتابع: "بعد مراسلة موقع وزارة الدفاع األمیریكیة، اعترفت بوجود الثغرة في الموقع، وبعدئذ تم إصالح الثغرة وتم وضع اسمي الحقا على الئحة

الشرف الخاصة بوزارة الدفاع األمریكیة كشخص أسھم في حمایة ھذا الموقع من القراصنة".

ویقول الطالب "قبھا" إنھ تمكن من اكتشاف نحو (48) ثغرة في مواقع عالمیة بارزة.

ویسعى "قبھا" إلى أن یصبح متخصصا في أمن المعلومات في قطاعات التكنولوجیا واالتصاالت. ج ح


