
 

 

ا حالي المزيفةفيروس كورونا: التحقق من صحة األخبار     
 

 خبراء/مدققواالجتماعية.  التواصل شبكاتفي  االكورونال تزال هناك العديد من التقارير الخاطئة حول فيروس 
. ئياخبار المزيفة التي منتشرة جزققون في األيد https://correctiv.org و www.mimikama.at الحقائق من

 .وضعفها -فيما يلي نظرة عامة على الرسائل الزائفة الحالية 
 

 للحيوانات قبل بضع سنوات   كورونافيروس لتطعيم ضد ظهر ا 
 

باللغة  مع نقشظهر أمبولة لقاح ، والتي ت   Facebook" ، يتم حالًيا مشاركة صورة على mimikamaوفقًا لـ "
بهذا  . تم نشر الصورة2001من عام  نهأ " ، والذي يقالCanine Coronavirus Vaccine" اإلنجليزية
. حدث خطأ ما ، فهم يعتقدون حقًا أن الناس أغبياء". كما 2001يروس كورونا عام : "تطعيم الحيوانات ضد فالتعليق

" ، والذي تم تطويره في Nobivac Canine 1-Cv" ، فإن المنتج هو "mimikamaأوضح مدققو الحقائق "
صابة بفيروسات كورونا ، إن هذا التطعيم ال يحمي من اإلالذي يصيب الكالب.  كورونا-كانين الثمانينيات ضد فيروس
" مرة أخرى إلى وجود عدد ال يحصى من العائالت الفرعية في عائلة mimikamaتشير "ولكن فقط ضد المرض. 

الحالي )تحقق من الحقائق  SARS-COV 2، وبالتالي ال يمكن مقارنة فيروس كورونا الكالب بـ  كورونافيروسات 
 (.لقاح للحيوانات /-كورونا-أ-/general / 2001https://www.mimikama.atعلى 

 

 ألمانيا: أموال للبقاء في المنزل؟ 
 

دعاء بأن الحكومة الفيدرالية األلمانية تسدد دفعة لمرة واحدة لألشخاص شاركت وسائل التواصل االجتماعي مؤخًرا اإل
وذكر مدققو الحقائق من االنتشار بسرعة.  كوروناالذين يبقون في المنزل ، مما يساعد على منع فيروس 

"Correctiv هذا خيالي. ال يمكن العثور على مدفوعات من هذا النوع في أي إجراء حكومي" يختلف مبلغ الدفع" :"
يورو ، ثم  359يكون  هأن قالي  : في بعض األحيان Facebookلمرة واحدة المزعوم اختالفًا كبيًرا في مشاركات 

 (./https://correctiv.org/faktencheckلى يورو )تحقق من الحقيقة ع 1200أو حتى  500
 

 أيضا   ويهددون اآلن موسمال ذروة إن المحتالين في 
 

. وفقًا لـ كورونافيروس أيًضا كان االبتزاز عبر اإلنترنت موجوًدا منذ فترة طويلة ، واآلن يستغل المحتالون 
"mimikamaلكتروني مع التهديد " ، يحذر خبراء األمن حاليًا من المبتزين الذين يرسلون رسائل بريد إ

لم يتم دفع فدية في شكل بيتكوين. يقول التحقق  نالمتلقي وعائلته بفيروس كورونا في الحياة الواقعية إ داءإعب/بإصابة
": "هنا ، يهدف المحتالون عبر اإلنترنت إلى استغالل عدم اليقين لدى الناس بشأن جائحة mimikama "ىدل

 mimikama فدية. تقول "اي بريد اإللكتروني هذه ، بالطبع ، ال ينبغي دفع ". من األفضل حذف رسائل الالكورونا
أي بيانات شخصية قد وصلت إلى أيدي أن ": "من غير المرجح أن يكون جهاز كمبيوتر المستلم قد تم اختراقه و

غير المحتالين". على أي حال ، من المهم عدم النقر على الروابط التي يتم إرسالها إليك من هؤالء المستلمين 
المعروفين وعدم فتح أي مرفقات )تحقق من الحقيقة على 

drohen-betrueger-online-19-https://www.mimikama.at/allgemein/covid/.) 
 

(. يتم تمويل الترجمات WKW)  Wiener Wirtschaftskammerلألخبار هو مشروع بالتعاون مع  الملخص ا+++ ترجمة هذ
 . +++WKWبدعم مالي من 
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