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فرنسا.. اعتقال سائق السیارة الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرین في حادث دھس بمحطة حافالت بمرسیلیا (وسائل إعالم
محلیة)

عاجل

رام هللا / قیس أبو سمرة / األناضول

تمكن طالب فلسطیني من اكتشاف ثغرة في الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الدفاع األمریكیة "البنتاغون"، بحسب جامعة القدس المفتوحة.

وقال بیان صدر عن جامعة القدس المفتوحة (تتبع منظمة التحریر الفلسطینیة)، في بیان صحفي تلقت وكالة "األناضول" نسخة منھ الیوم
األحد، إن الطالب أمجد قبھا، تمكن من اكتشاف ثغرة في موقع "البنتاغون".

وأضاف البیان أن "قبھا" الذي یدرس في كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة، فرع محافظة جنین (شمال الضفة الغربیة)، قدم تقریرا لموقع
(HACKERONE) عن وجود نقطة ضعف حساسة من نوع (CSRF) في موقع الوزارة.

  (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://v.aa.com.tr/888610&text=طالب فلسطیني یكتشف ثغرة إلكترونیة في موقع البنتاغون) 
(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://aa.com.tr/ar/دولي/طالب-فلسطیني-یكتشف-ثغرة-إلكترونیة-في-موقع-

البنتاغون/title&888610=طالب فلسطیني یكتشف ثغرة إلكترونیة في موقع البنتاغون) 

طالب فلسطیني یكتشف ثغرة إلكترونیة في موقع "البنتاغون"
بحسب بیان صدر عن جامعة القدس المفتوحة (تتبع منظمة التحریر الفلسطینیة)

 الصفحة الرئیسیة (/ar/) > دولي (/ar/دولي), عناوین الیوم (/ar/عناوین-الیوم)    20.08.2017 Ramallah
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وقال "قبھا" إن موقع وزارة الدفاع األمریكیة 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 األمریكیة، 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.

األخبار المنشورة على الصفحة الرسمیة لوكالة األناضول، ھي اختصار لجزء من األخبار التي تُعرض للمشتركین عبر نظام تدفق األخبار (HAS). من أجل االشتراك لدى الوكالة یُرجى

االتصال بالرابط التالي. (/ar/p/اشتراك/1001)

عناوین الیوم

12 : 27 تركیا (/ar/تركیا/)

أردوغان: نولي أھمیة لدور األردن في حمایة األماكن المقدسة بالقدس (/ar/تركیا/أردوغان-نولي-أھمیة-لدور-األردن-في-حمایة-
األماكن-المقدسة-بالقدس/889057)

12 : 14 دولي (/ar/دولي/)

مقتل 9 في ھجوم لجماعة "أبو سیاف" بالفلبین (/ar/دولي/مقتل-9-في-ھجوم-لجماعة-أبو-سیاف-بالفلبین/889034)

12 : 07 اقتصاد (/ar/اقتصاد/)

تراجع عجز التجارة السعودیة غیر النفطیة 21 بالمائة للنصف األول من ar/) 2017/اقتصاد/تراجع-عجز-التجارة-السعودیة-غیر-
النفطیة-21-بالمائة-للنصف-األول-من-2017/889028)
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(ar/) 

https://www.facebook.com/AnadoluAgency.AR)  (https://twitter.com/aa_arabic) ) 
((https://www.youtube.com/user/AnadoluAgencyAR)  (https://www.instagram.com/anadoluajansi/)  (/ar/rss/default?cat=live

 

 

(نظام-إدارة-الجودة/ar/p/) نظام إدارة الجودة (لمحة-عن-تاریخ-الوكالة/ar/p/) لمحة عن تاریخ الوكالة
(مبادئ-النشر/ar/p/) مبادئ النشر 

السیاسات الخاصة باإلعالم االجتماعي (/ar/p/السیاسات-الخاصة-باإلعالم-
االجتماعي)

(اللجنة-األخالقیة/ar/p/) اللجنة األخالقیة (التوصیف-الوظیفي/ar/p/) التوصیف الوظیفي

مؤسسي

11 : 57 الدول العربیة (/ar/الدول-العربیة/)

وقفة في غزة دعما للمعتقلین داخل السجون اإلسرائیلیة (/ar/الدول-العربیة/وقفة-في-غزة-دعما-للمعتقلین-داخل-السجون-
اإلسرائیلیة/889016)

11 : 37 دولي (/ar/دولي/)

روسیا تعلن قتلھا أكثر من 200 عنصر من "داعش" في سوریا (/ar/الدول-العربیة/روسیا-تعلن-قتلھا-أكثر-من-200-عنصر-من-
داعش-في-سوریا/888993)

11 : 29 تركیا (/ar/تركیا/)

أخبار تحلیلیة (/ar/أخبار-تحلیلیة)

(888974/أخبار-تحلیلیة/الحوثیون-وصالح-معارك-كسر-عظم-مسرحھا-صنعاء/ar/) الحوثیون وصالح .. معارك كسر عظم مسرحھا صنعاء 

(888348/أخبار-تحلیلیة/أزمة-إدلب-وما-وراءھا-من-حسابات-خفیة-مقال/ar/) أزمة إدلب وما وراءھا من حسابات خفیة 

-20-أخبار-تحلیلیة/أجندة-التقاریر-الخاصة-للنشرة-العربیة-األحد/ar/) 2017 أجندة التقاریر الخاصة للنشرة العربیة -األحد 20 أغسطس
أغسطس-2017/888335) 

-أخبار-تحلیلیة/انشقاق-أبو-منصور-یصّدع-جدار-حركة-الشباب/ar/) انشقاق "أبو منصور" یصّدع جدار حركة "الشباب" الصومالیة
الصومالیةمحللون/887062) 

-أخبار-تحلیلیة/نقل-السیادة-على-تیران-وصنافیر-ینتظر-تبادل-الوثائق/ar/) نقل السیادة على تیران وصنافیر ینتظر تبادل الوثائق بین مصر والسعودیة
بین-مصر-والسعودیة/886580) 
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