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May 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق اإلسالمية - والية بغداد
المشاركات: 32 

 عاجل : رابط شبكة االخالص الجديد|| فخ|| وهنا االدلة 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 يظهر ان رابط شبكة االخالص الجديد مخترق وأنصح الجميع بالبتعاد عنه حتى يثبت غير ذلك
 واليكم االدلة :

 
 -1 عند دخولك للرابط الجديد تظهر صفحة تطلب منك تسجيل الدخول وبعد كتابة االسم والباسوورد 
 تنقل الى صفحة ثانية تقول لك ان حسابك مغلق حاليا السباب أمنية (هذا يعني ان اسمك والباسوورد

 من المفترض ان يكون صحيح ولكن حسابك مغلق)ثم تطلب منك ادخال اسمك الجديد والباسوورد الجديد وااليميل الجديد).
-2 بعد كتابة اسمك الجديد (طبعا المنتديات عادة ليس فيها خاصية تغيير االسم) وبعد كتابة الباسوورد الجديد تظهر لك نافذة تقول لك ان 

 معلومات حسابك الجديد قد ارسلت الى البريد وعند ذهابك الى البريد
 ستالحظ ان الرسالة لم تصل بعد.

وبعد ان شككت في أمر هذا الرابط رجعت الى الصفحة االولى وكتبت اسم يتكون من حروف كثيرة وعشوائية وباسوورد عشوائي ومع ذلك 
 ظهرت الصفحة الثانية تقول لي ان حسابك مغلق حاليا 

asasasasssas السباب امنية فباهللا عليكم هل يوجد عضو في االخالص أسمه 
 asasasasasa والباسورد ايضا 

 فكيف يكون حسابي مغلق وانا أصال غير موجود.
. 
. 
. 

تكملة الموضوع تجدونها في الردود
__________________ 

اليوم نسفك الدما ... اليوم نمحو المشأمة ... اليوم يوم الملحمة
العرض يشكو المظلمة

.............................................
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 نصيحة : اذا كتبت اسمك والباسورد فان وكان ظني صحيحا بان الموقع للتجسس فان معلومات حسابك اصبحت 
 عندهم في قاعدة بيانات فانصحك بالدخول الى الرابط مرة أخرى وكتابة اسمك الصحيح ثم اكتب باسوورد خطأ

وبعد ان تفتح الصفحة الثانية اكتب اسم آخر (لم تستخدمه سابقا) وكرر العملية عدة مرات وفي كل مرة استخدم باسوورد غير 
 صحيح ومختلف عن سابقه حتى تضيع عليهم المعلومات الصحيحة 

 واذا كان الباسوورد الذي كتبته أول مرة (الباسورد الصحيح) اذا كان نفسه في باقي المنتديات فانصحك بتغييره
. 
. 

يتبع.
__________________ 

اليوم نسفك الدما ... اليوم نمحو المشأمة ... اليوم يوم الملحمة
العرض يشكو المظلمة

.............................................
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المشاركات: 32 

 

بعد دخولي الى الموقع ووقوعي في الفخ الحظت ان الجووجل ال يفتح معي حيث تظهر رسالة في الجووجل تقول ان حاسبتي 
 فيها (فايروس أو دودة الكترونية)

 لذلك انصح بان ال تدخلوا الى المنتديات الجهادية اال بعد التأكد من خلو حاسبتك من المسجالت
 التي تسجل كل حرف تكتبه في الكيبورد وصدقوني يا اخوة انا لحد اآلن وجدت شكلين من هذه المسجالت

 فربما يكون أحدها مرتبطا بالجواسيس.
 

بعد ان تتأكدوا من خلو حاسبتكم من الفايروسات قوموا بتغيير الباسوورد
__________________ 

اليوم نسفك الدما ... اليوم نمحو المشأمة ... اليوم يوم الملحمة
العرض يشكو المظلمة

.............................................
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بارك اهللا فيك اخي الحبيب
__________________ 
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 بارك اهللا فيك اخي الحبيب
 

__________________ 
Irhabi_001 
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