
 

 

 السياسة.. وضعف التغطيات المتخصصة رونا" في االعالم المحلي: اقحام"كو

/org.com-http://www.imh 

يرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره السابع واالربعون التغطيات االعالمية المحلية لوباء "كورونا" 

 وكيفية تعاطي وسائل االعالم المختلفة مع الوباء، في وقت تتصاعد المخاوف المحلية من انتشاره وسط

 احصاءات مقلقة حول نسبة االصابات الى الوفيات.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي فيروس كورونا على انه وباء عالمي ودعت جميع الدول 

التخاذ اقصى درجات الحذر عبر االجراءات الوقائية الالزمة لكبح انتشاره، وفيما اعلنت الصين 

فقدت السيطرة عليه  ودول اوربية اخرىايطاليا واسبانيا مثل  كبرىالسيطرة على الفيروس لكن دول 

 .عالية الجودةوهي التي تتمتع بنظم صحية 

في  حلّتوفي العراق، رغم اعداد االصابات المعلنة تبدو محدودة اال ان نسب الوفيات الى االصابات 

منتصف  %7 وانخفضت الى 2019مطلع اذار )مارس(  %10المرتبة االولى عالميا وبنسبة تصل الى 

 الشهر نفسه، لكنها تبقى االعلى عالميا.

ويتناول تقرير "بيت االعالم العراقي" الجديد كيف تعاطت وسائل االعالم المحلية على اختالف انواعها 

ويشمل القنوات التلفزيونية والوكاالت والمواقع  ،المرئي والمطبوع والمقروء مع وباء "كورونا"

نوعية االخبار والتقارير والتحقيقات التي انتجتها وسائل االعالم حول  تتبعاالخبارية والصحف، عبر 

الوباء الى جانب تحليل نوعية هذه التقارير ومدى تلبيتها لمتطلبات االزمة التي تمثل احد اكبر التحديات 

 ت السياسية واالقتصادية الحالية.الى جانب التحديافي الظرف الراهن التي تواجه البالد 

عينة يق تنّوعت بين المرئي والمقروء ل( خبر وتقرير وتحق400تقرير رصدا الكثر من )ويتضمن ال

( من ابرز وسائل االعالم العراقية المتنوعة بين القنوات التلفزيونية والوكاالت والمواقع 18) شملت

 منذ انتشار الوباء وحتى االن.االخبارية والصحف، 

 

 :وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية

نتشار وباء كورونا في االيام ل االعالم تخصيص تغطيات مناسبة ألتجاهلت العديد من وسائ -1

االولى من انتشاره وصوال حتى منتصف االزمة في البالد مطلع اذار )مارس(، وبعدها 

خصصت تغطيات حول الوباء كتحصيل حاصل بعد ان اصبح الوباء القضية االساسية االولى 

وسائل اعالم عبر تغطيات غير رصينة ساهمت في من جانب هويل في البالد، في مقابل ت

اعطاء اشارت متضاربة الى الجمهور والرأي العام بين الهلع، وبين التجاهل وعدم االخذ االمر 

 بجدية.

من وسائل االعالم فقط  %10بعد ان اصبح الوباء القضية االبرز في البالد، لوحظ ان نحو  -2

تساعد  ابرزها )ناس، السومرية، بغداد اليوم( ول الوباءخصصت تبويبات وتغطيات خاصة ح

الجمهور في متابعة تطورات الوباء واخر االخبار المتعلقة به الى جانب طرق الوقاية، في حين 

فقط عبر تغطيات مكثفة  تعامل الجزء االكبر من وسائل االعالم مع الوباء باعتباره خبرا رئيسا

http://www.imh-org.com/


 

 

وتشتيته في الحصول على  حول الوباء،متابعة االخبار صعّب على الجمهور بال تنظيم، ما 

 .في شأنهمعلومات وافية ورصينة 

احد االخطاء التي وقعت فيها وسائل االعالم خصوصا القنوات التلفزيونية وفي برامج "التوك  -3

نه قضية سياسية عبر استضافة ، حّولت قضية الوباء وكأشو" االكثر مشاهدة بين العراقيين

سياسيين ونواب ال خبرة طبية لهم لمناقشة الوباء، في حين تم تجاهل استضافة الخبراء في 

الشأن من االطباء والكوادر الصحية في هذه البرامج، وتم استضافتهم في برامج ثانوية في 

 وكأن الموضوع ثانوي. والظيرةاوقات الصباح 

لتسقيط سياسي  منابرلت تغطيات اعالمية الى اقشة القضية، تحوّ بسبب اقحام سياسيين في من -4

عبر انتقاد المؤسسات الصحية والقائمين عليها او انتقاد الجهات الحكومية والوزارية، فيما 

سمحت وسائل اعالم الترويج لتصريحات غير موفقة تتناول مفاهيم نظرية المؤامرة وغيرها 

، او التحجيم من االرقام المعلنة في دول او التهويل الوباء اتهام جهات دولية بالوقوف وراء مثل

منها، فيما ساهمت وسائل اعالم بالترويج لرجال دين يتحدثون عن الروحانيات لمواجهة 

 ت الرسمية لمنع التجمعات الدينية.المرض، ورفض القرارا

رضى اصيبوا الصغيرة مع ملوحظ غياب القصص والتقارير الحصرية والتحقيقات االستقصائية  -5

بالفيروس ومعايشة اوضاعهم خالل فترة المرض واثناء الحجر، خصوصا الذين تم شفائهم من 

 وعية عبر اطالع الجمهور على ظروفالفيروس، اذ ان مثل هذا التقارير تعطي افضل طرق الت

 المرضى به.

ن ضعف لوحظ غياب الخبرات التحريرية في صياغة االخبار المتعلقة بالفيروس، وهو جزء م -6

الخبرة العامة لدى وسائل االعالم العراقية في التعاطي مع الصحافة المتخصصة وبينها 

بنفس طريقة صياغة االخبار السياسية اذ ان صياغة االخبار بمعظمها تمت  الصحافة الطبية،

يصال تصورات خاطئة الى الجمهور عبر اخبار معينة مثل وجود ادوية الواالمنية، ما ادى 

لفيروس او لقاحات ضده، في حين كان مضمون هذه االخبار ان مراكز ابحاث طبية لمعاجلة ا

 دولية تجري تجارب للتوصل الى عالجات.

سمحت بنشر مقاالت ودراسات حول الفيروس ألطباء  جدا لوحظ ان وسائل اعالم محدودة -7

المقاالت  ومختصين في الشان الطبي على مواقعها االلكترونية، في حين كان الجزء االكبر من

في هذا الشأن لمحللين وخبراء سياسيين حول الفيروس تم تناولها من وجهة نظر استراتيجية، 

 مقابل غياب المقاالت الطبية المتخصصة.

 

 توصيات:

المساهمة بشكل فاعل  ،عتبارها الجزء االهم في التواصل مع الجمهورأب على وسائل االعالم -1

فسحة واسعة من واستثنائي في التوعية من خطر فيروس كورونا، ، ويكون ذلك عبر اعطاء 

تغطيات واستضافة ذوي االختصاص في البرامج الحوارية والتقارير والتحقيقات في نشرات ال

 والمواقع االخبارية والصفحات االولى للصحف. الرئيسية االخبار

االعالمية  توفير الخبرات الالزمة لكوادرها في قضية التغطياتعلى وسائل االعالم  -2

، اعالميا في طرق صياغة االخبار الطبية، وكيفية تغطية االوبئة المتخصصة الطبية، تبدأ



 

 

غراف واالنفوغراف وى الخبري، وتطوير اقسام الفيديووالوسائل المستخدمة في نشر المحت

الخبري مقارنة ونها االكثر فهما في ايصال المحتوى والجداول االحصائية والرسوم البيانية لك

 التقليدية المكتوبة. مع الطرق

صة بالوباء في السجاالت السياسية، تجنب التورط في اقحام التغطيات الخاعلى وسائل االعالم  -3

وتجنب النقاشات الحادة التي يكونها اطرافها سياسيون ونواب حول موضوع الوباء، والتوجه 

الخبراء في المجال الصحي واالطباء الموثوقين في البرامج ونشرات االخبار نحو استضافة 

 التي غالبا ما يكون توقيتها مع نسب المشاهدة االكبر من الجمهور.

التوجه نحو انتاج تقارير حصرية ذات صبغة استقصائية ولو صغيرة ومحدودة عبر لقاء اطباء  -4

التهم أليصال تجاربهم ونصائهم الى عائمع ميدانيين ومرضى اصيبوا بالفيروس وكذلك 

 الجمهور بسرعة وسهولة.

 

 -تفاصيل الرصد:

 حول فيروس كورونا التقرير المصور لعينة من التغطيات االعالمية :اوال

 االخبار والتقارير حول التغطيات االعالميةثانيا: روابط 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 القنوات التلفزيونية

 العراقية

 تقرير منة اللة ظاهر -اجراءات وقائية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بغداد 

 جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في البالداصابة  15الصحة تعلن 

 تقرير حسين محمد -حملة تطهير واسعة للوقاية من فيروس كورونا في كربالء المقدسة 

 2020/3/18كورونا و اجراءات خلية االزمة  lذاري الملخص مع احمد الع

 فرض حظر التجوال ثالثة ايام للوقاية من فايروس كورونا -كربالء المقدسة 

 تقرير سليم سلوكة -نينوى ضد فيروس كورونا  حمالت تعفير وتعقيم في

 2020/3/18كورونا بمواجهة االزمة العراقية  lساعة خبرية مع حيدر زوير 

 

 الشرقية

https://www.youtube.com/watch?v=sfIji0m21IE
https://www.youtube.com/watch?v=KMrfJJKbjdI
https://www.youtube.com/watch?v=fL6y83x9QN8
https://www.youtube.com/watch?v=N0x7mwG7OzI
https://www.youtube.com/watch?v=cYv-hBD5puI
https://www.youtube.com/watch?v=J8mvLi8iVdI
https://www.youtube.com/watch?v=l91-dHbvfzQ


 

 

 اشخاص بفيروس كورونا لعائلة قادمة من ايران الى كركوك 4ة أهل المدينة | إصاب

 الخالصة | كورونا وتظاهرات وقتل وصراع اقليمي ... هل من مزيد

حظر التجوال لمنع انتشار وباء كورونا هل التزم المواطن بالقرارات اغلبية صامتة بعد فرض 

 الحكومية؟

مانشيت احمر هل العراق مستعد لمواجهة الفيروس ؟ مهند القيسي يتحول الى ايقونة الستمرار 

 الثورة

 أهل المدينة |عراقيون عالقون في تركيا يناشدون بعودتهم بعد غلق الحدود

 دكتور اخصائي -ظهيرة الجمعة | دكتور نزار صادق السامرائي 

 

 الفرات

 عدد االصابات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في العراق

 سيد حسين الميالي يروي قصته مع كورونا وكيف شفي منها والفرات تنفرد بهذا اللقاء

 الوعي الصحي مهم #لنهزم كورونا شاهد رجل يسلم نفسه للقضاء على كورونا

 الفرات تستعرض باالرقام عدد االصابات بــ كورونا لكل محافظة

 المالكات الطبية في بغداد كخلية نحل تواصل انقاذ المصابين بفيروس كورونا

 هكذا ينتقل فايروس كورونا وهذه هي طريقة الوقاية الوحيدة

 كــــورونا لن يصــــيب العراق كوباء د سيــــف جــنان يطمئن العراقيين عبر شاشة الفرات

 

 العهد

 لبترولفالح الخفاجي : أميركا تقف وراء أزمة كورونا للتأثير على النمو واسعار ا

 كركوك .. شفاء ثالثة مصابين بفايروس كورونا في المحافظة

 صحة الكرخ تعلن شفاء جميع مصابي كورونا في دوائرها

 مبادرة لطالب الجامعة التكنولوجية لتعقيم المبنى وتثقيف المواطن بمخاطر فيروس كورونا

 العراق بين سهام المحتل و كورونا

https://www.youtube.com/watch?v=EOBP72vm8Cs
https://www.youtube.com/watch?v=uw7enbEoFwk
https://www.youtube.com/watch?v=gzL59tXpl-k
https://www.youtube.com/watch?v=gzL59tXpl-k
https://www.youtube.com/watch?v=PuG2lz2QpAg
https://www.youtube.com/watch?v=PuG2lz2QpAg
https://www.youtube.com/watch?v=7ip77Vif7Q0
https://www.youtube.com/watch?v=1wzpzNtRZwU
https://www.youtube.com/watch?v=RvKAp8SXDG4
https://www.youtube.com/watch?v=GrO-Z2nAFhk
https://www.youtube.com/watch?v=uNXzUtsOdHs
https://www.youtube.com/watch?v=_cH5Is58wOo
https://www.youtube.com/watch?v=7WdlxvgIbI0
https://www.youtube.com/watch?v=ghhZ1UJjsWg
https://www.youtube.com/watch?v=GVKOte5dFIE
https://www.youtube.com/watch?v=G2C1z70XCxM
https://www.youtube.com/watch?v=HY4-2JS31sc
https://www.youtube.com/watch?v=ifMPbL48mTE
https://www.youtube.com/watch?v=XoJ8l27a3Sc
https://www.youtube.com/watch?v=meM0fQI0-QE


 

 

تقرير نور  -تسجيل وفيات وارتفاع عدد االصابات يدخل لبنان بمرحلة جديدة في مواجهة كورونا 

 اخضر

 

 دجلة

 صالح الدين .. االهالي يتصدون لـ فايروس كورونا من خالل االعشاب

 القرار لكم | خطورة كورونا بسرعة انتشاره .. والحل؟!

 كربالء .. حظر للتجوال واجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

 وجهة نظر | الزيادي : فرض حالة الطوارئ ال بد منها لمواجهة كورونا

 سامراء .. هلع شعبي تخوفا من كورونا

 ظ المثنى يعلن خلو المحافظة من #كورونامحاف

 القرار لكم | زيارة اإلمام .. زوار يتحدون كورونا و يكسرون حظر التجمعات

 

 الرشيد

 اءات منع انتشار فايروس كورونا د.هيثم العبيدي / اخصائي طب اسرةخلية االزمة تبحث اجر

 مراسلو الرشيد من بغداد والبصرة حول االجراءات الوقائية من فايروس كورونا

 رجعية تؤكد ضرورة االلتزام باالرشادات الوقائية لمواجهة كوروناالم

 الثامنة مع احمد الطيب / كورونا .. تضرب اإلقتصاد وتقلق الموظفين!

حصيلة جديدة العداد المتوفين والمصابين بفيروس كورونا د. محمد ابراهيم / مدير الصحة تعلن 

 مستشفى الفرات

 مراسل الرشيد من بغداد حول تداعيات انتشار فيروس كورونا

 حملة لتعفير وتعقيم المباني والمؤسسات الحكومية في كربالء للوقاية من فايروس كورونا

 

 الوكاالت والمواقع االخبارية

 السومرية نيوز

 يتضمن الموقع تبويب خاص حول فيروس كورونا

https://www.youtube.com/watch?v=OO5vpYV_XU4
https://www.youtube.com/watch?v=OO5vpYV_XU4
https://www.youtube.com/watch?v=HlvPSuejAUo
https://www.youtube.com/watch?v=3roPP96LwgE
https://www.youtube.com/watch?v=oSltkHcS6sg
https://www.youtube.com/watch?v=5asaHT9z_a4
https://www.youtube.com/watch?v=fd7InkwRCYY
https://www.youtube.com/watch?v=ny_4FXL5pP0
https://www.youtube.com/watch?v=KIPjvd3zH_s
https://www.youtube.com/watch?v=Lukm9L7u3Ww
https://www.youtube.com/watch?v=EnZNKPOJ5fk
https://www.youtube.com/watch?v=dO6TLvhcqWI
https://www.youtube.com/watch?v=zoJ_9-fRW3k
https://www.youtube.com/watch?v=yUHP274Idq4
https://www.youtube.com/watch?v=yUHP274Idq4
https://www.youtube.com/watch?v=7LrUsYESmms
https://www.youtube.com/watch?v=OvYsaI4zSOE


 

 

 كورونا في العراق كل ما تريد معرفته عن كورونا لحظة بلحظة 

 الصحة تعلن تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا 

 البارزاني: اقليم كردستان يواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا

 وزير الصحة: كورونا ال يعيش بدرجات الحرارة العالية وإغالق المطاعم والموالت لمنع انتقاله

 صحة الرصافة: تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا

 واسط تسجل أول حالة وفاة بفايروس كورونا

 الصحة تعلن تسجيل عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا

 صحة الرصافة ببغداد: تماثل ثالث حاالت جديدة للشفاء من فيروس كورونا

 ً  الصحة تصدر بياناً بعد تصنيف "كورونا" وباًء عالميا

 مصاباً بفيروس كورونا المستجد 15الصحة تعلن شفاء 

 "دع القلق.. واحمل معك هذه األشياء دائما لتجنب "كورونا

 المرجع السيستاني يجيب على استفتاء حول حكم صالة الجماعة في ظل انتشار كورونا

 البصرة تسجل حالة وفاة بفايروس كورونا

 صحة كربالء تعلن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا

 بالفيديو..فريق طبي مختص يصل العراق لمواجهة فيروس كورونا

 معارض ثقافية عالميةاثنان منها في العراق.. "كورونا" يلغي 

 بالصور.. البنك المركزي مؤمن بالكامل من فايروس كورونا

 اطباء بغداد يلتقطون السيلفي مع مصاب بـ"كورونا" بعد شفاءه التام

 الحشد الشعبي تطلق "حملة وعي" لتعفير الجامعات والحد من انتشار كورونا

 اخر اشعار الى المناسبات جميع تؤجل النجف في قبيلة".. كورونا" بسبب

 بالصورة.. خريطة توزيع اصابات فيروس كورونا في المحافظات العراقية

 الصين ترسل أجهزة تنفس صناعي إلى العراق لمواجهة كورونا

 صحة الكرخ تصدر بياناً بشأن الوضع الصحي للمصابين االثنين بـ"كورونا" في بغداد

 صحة الكرخ تسجل ثاني اصابة بكورونا
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 مرجع ديني: امر مريب ان ينتقل فيروس كورونا من موطنه لدول أخرى

 الصحة: ستة عراقيين تم تأكيد اصابتهم بفايروس كورونا

 

 الفرات نيوز 

 بالفيديو.. إعالمي عراقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

 لمواجهة كورونا.. المالية تدعو دوائر الصحة لمراجعتها

 "التربية توجه المدارس العراقية خارج البالد باعتماد "التعليم االلكتروني

 "بالصور.. كورونا يحول السليمانية الى "مدينة أشباح

 ألفا 11واالصابات الى  514ايران: ارتفاع وفيات كورونا الى 

 القضاء يصدر تنويهاً بخصوص إشعار نواب لخضوعهم الى فحص كورونا

 من موارد الخطوط الجوية العراقية مهددة بسبب كورونا80% 

 أوبك تقلص توقعها لطلب النفط بسبب كورونا وتتكهن بمزيد من الخفض

 ميركل تصدم الشعب األلماني بشأن كورونا

 كورونا يضرب شركة آبل

 مرض شائع في العراق يزيد مخاطر الوفاة بفيروس كورونا

 عراك نسائي في أستراليا على ورق التواليت بسبب كورونا

 التربية: إطالق منصة }نيوتن{ االلكترونية إلكمال المناهج

 لمن يالحظ أعراض كورونا على نفسه.. خطوات لتطبيق الحجر الصحي في البيت

 تأجيل القمة العربية في الجزائر بسبب كورونا

 بالفيديو.. هكذ بادرت االستخبارات العسكرية لمنع إنتشار كورونا

 فيروس كورونا.. آخر المستجدات وأحدث األخبار لحظة بلحظة

 الحكومية بسبب كوروناالغاء البصمة االلكترونية في جميع دوائر ديالى 

 !!أيام 10على غرار الصين.. العراق يبني مستشفى لمواجهة كورونا في 

 {مفوضية حقوق اإلنسان تؤكد سالمة إجراءات مطار النجف للوقاية من كورونا }صور
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 تحالف سياسي يطالب برفع مستوى إجراءات مواجهة كورونا وتعطيل مدارس المحافظات المصابة

 التقبيل بين افرادها لهذا السببعشيرة عراقية تمنع 

 مفوضية حقوق االنسان ترصد حاالت استغالل للمواطنين بسبب كورونا

 تعرف على المدة التي يبقى فيها "كورونا" على األسطح الملوثة

 

 ناس نيوز 

يتضمن الموقع مرصد خاص حول فيروس "كورونا" يتضمن عشرات االخبار اليومية المحلية 

 والعالمية عبر االخبار والملتي ميديا.

 !الصعداء بعد أسبوع من اإلصابات بكورونا إقليم كردستان يتنفس

 كورونا تقتحم المالعب.. أندية إيطاليا تتصدر اإلصابات وإسبانيا األقل

 بها: نخلو من كوروناالديوانية تغلق أبوا

 !كورونا يغير مالمح العالم: كل شيء بات معقداً 

 مصابين.. هل يصل كورونا إلى الرئيس األميركي؟ 3خالط 

 !الصحة غاضبة من نشر الصور”.. حفارة”بعد دفن مصاب بكورونا بـ

  !!!!…العراق مابين زمن الكورونا .. وحجر المناصب

 ميسان تفرض الحجر المنزلي على قرية المواطن الذي توفي بكورونا

 روس كوروناقرار جاء بعد تسجيل وفيات بفاي

 !نائب عن كتائب سيد الشهداء ينتقد منع اإليرانيين من دخول العراق

 !األطفال.. خطة متكاملة لتعريفهم بالفيروس المرعب” يزعج“كورونا 

 تستطلع إجراءات مواجهة كورونا في الكاظمية” ناس“مئات الزائرين يومياً.. كاميرا 

 !كورونا” تسونامي“شاط توعية لمواجهة شبان يطلقون ن”.. مو عيب“لبس الكمامة 

 اجراءات كفيلة بالوقاية من الفيروس 6كيف نواجه خطر كورونا؟.. 

 ً  كورونا: إجابات ألكثر األسئلة الحاحا

 مرصد كورونا العراق
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 موازين نيوز 

 بسبب كورونا: صارحوا الشعب بحجم الخطر الذي يهددهمنائب يهاجم الحكومة 

 دراسة جديدة تكشف "ُعمر فيروس كورونا" في الهواء وعلى األسطح

 اصابات جديدة بفيروس كورونا 5 الصحة تعلن تسجيل

 شخصا 3136ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 

 عاما أو عامين 2020 فيروس كورونا قد يتسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو

 من هو الشخص األول الذي قضت عليه كورونا في السليمانية؟

 أبل.. خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

 كربالء.. اصابة امراة بفيروس كورونا

 تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في اربيل

 الفاتيكان: احتفاالت عيد الفصح دون مصلين بسبب تفشي فيروس كورونا

 صحة األنبار تنفي تسجيل إصابة بفيروس كورونا بقضاء هيت

 خلية كردستان تصدر قرارين طارئين بسبب كورونادا

 العتبة الحسينية تعتزم تحويل إحدى مدن الزائرين لحجر المصابين بفيروس كورونا

 تتهم الجيش األميركي بإدخال فيروس كورونا للبالدالصين 

 الف عراقي 242نائب يرفع مقترحا لتخصيص موازنة لمواجهة كورونا: الفيروس قد يصيب 

 أول إصابة بفيروس كورونا في الكونغو

 "من األلمان معرضون لإلصابة بفيروس "كورونا %70ميركل: نحو 

 ات بفيروس كورونادولتان إفريقيتان تسجالن أول إصاب

 

 شفق نيوز 

 وفاة مسؤول إيراني آخر بفيروس كورونا

 فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90303
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90071
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90282
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89609
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89757
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=88848
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90189
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89173
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89858
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90325
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=88865
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89885
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89885
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=88929
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90023
https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=90261
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90310
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=89764
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=90062
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/


 

 

 صينارتفاع كبير بعدد ضحايا "كورونا" في ال

 سجن جنوبي العراق يرفض زيارة النزالء بسبب كورونا

 العذاري ينفي اصابة عراقي في األردن بفيروس كورونا

 العراق يعلن عن جملة اجراءات لمواجهة كورونا

 إجراءات خليجية عاجلة للتعامل الوقائي مع كورونا

 ما حقيقة اصابة سعودي وايراني في كربالء بـ"كورونا"؟

 دث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كوروناأمريكا تتح

 دولة عربية تعلن عن اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

 حالة 12نينوى تتخذ جملة اجراءات لدرء كورونا وتكشف نتائج فحص 

 حزب هللا العراقي" يتهم ترامب بنشر "كورونا" في العالم"

 إصابات جديدة في ايران بفيروس "كورونا" ووفاة أحد المصابين 10تسجيل 

 الكويت تعلق كافة الرحالت الجوية مع العراق بسبب كورونا

 "نانائب روحاني يعلّق على ارتفاع االصابات بـ"كورو

 

 المعلومة 

 مليار دينار 30البنك المركزي يقرر دعم جهود مواجهة كورونا بـ 

 حالة 29ارتفاع وفيات كورونا باليابان إلى 

 ”السر القاتل“كورونا خاليا البشر؟ باحثون يكشفون ” يختطف“كيف 

 العروش العربية: هل من يتمثل برئيس المليار في الصين؟” الكورونا“حتى ال تأكل 

 شرطة واسط تقرر غلق ناحية سجلت حالة وفاة بكورونا

 إصابات جديدة بكورونا والمحافظة تقرر إيقاف وسائل النقل 7السليمانية تسجل 

 ذي قار: نتائج الفحص المختبري األول للمصاب بكورونا تبين شفائه من المرض

 تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في الدوري اإليطالي

 وفاة سجين بحريني يشتبه اصابته بكورونا

https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/
https://www.shafaaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.shafaaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.shafaaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 إصابة جديدة بفيروس كورونا 238السلطات القطرية تعلن تسجيل 

 للتثقيف عن فيروس كورونا” توعية“طالب عراقي يصمم تطبيقا بعنوان 

 ”كورونا” بالصور.. ديالى تلجأ الى الدوريات الجوالة لتعقب مخالفي اجراءات الوقاية من 

 تحسبا لكورونا.. الصدر يوجه باالبقاء على سرايا السالم متأهبة ألي طارئ صحي

 ست حاالت جديدة بفيروس كورونا 6وزارة الصحة تعلن تسجيل 

 عوامل تحدد احتمال العدوى من مصاب بكورونا5 

 امريكا تسجل اعلى نسبة وفيات بفايروس كورونا

 اجهة كورونا في قمالجيش االيراني يشيد مستشفى ميدانيا لمو

 ما األدوية المحتمل أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا؟

 كورونالمكافحة لعالج  )C (علماء الصين يواصلون اختباراتهم على فيتامين

 تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في العراق

 

 الصحف

 المدى 

 (وفرؤ عراقيون يرتدون الكمامات مع تحول فايروس كورونا لوباء عالمي.. )عدسة: محمود

 الصحة العالمية: فايروس كورونا تحّول إلى وباء عالمي

 العمود الثامن: ال تهمنا كورونا .. وال القناصة

 قصة بطولية من قلب ووهان.. بؤرة تفشي فيروس كورونا

 هل أصيبت سيلين ديون بالكورونا؟

 سنوات؟ 10كيف تنبأ فيلم كونتيجن بتفشي كورونا قبل 

 خمسة أيام يحتاجها الجسم حتى تظهر أعراض كورونا عليه

 الدوري تتماهى مع إجراءات الدولة بمحاصرة كوروناأكرم سلمان : المطالبة بإلغاء 

 النفِط والكورونا

 العرض األول لفيلم )موالن( وفيلم بوند يتأجل مع ترقب هوليوود لكورونا
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 تحدي الرقص: أطباء إيرانيون على إيقاع كورونا

 مايلي سايرس تلغي حفلها بسبب فيروس كورونا.. وتؤكد: أشعر بخيبة أمل

 غيتس يتعهد بتقديم الماليين لتطوير عالج لكورونا

 لمنعه من الزواج.. تونسية تلجأ إلى فيروس كورونا

 رب اآلراء وتردي الواقع الصحيكورونا بين تضا

 مصارحة حرة: درع كورونا

 فيروس كورونا يطيح ببطولة كأس شباب آسيا باليد

 مصابين بكورونا.. والبصرة تسجل أول حالة وفاة 7بغداد تعلن شفاء 

 بعد إغالق المدارس.. التعليم عن بعد ينتشر بسبب كورونا

 سيلفستر ستالون يحارب فيروس كورونا

 فيروس كورونا ينعكس على هوليوود

 كورونا في زمن المغردين

 كورونا فيروس عن مفاهيم خاطئة 5

 حقيقة إصابة لطيفة التونسية بكورونا

 التحقيقبعد تسريب فديو خلية كورونا .. مطالبات بحلّها وإحالتها إلى 

 2-2فيروس كورونا المستجد: ماذا يجب معرفته من قبل عامة الناس؟ 

 إصابة بفايروس كورونا فـي العراق54 

 !..فايروس كورونا وسيكولوجيا الموت

 2-1فيروس كورونا المستجد: ماذا يجب معرفته من قبل عامة الناس؟ 

 ات الترفيهية مستمر حول العالم.. والسبب فيروس كوروناإلغاء الفعالي

 كورونا يهدد جيمس بوند

 تقي: يمنع دخول أي أجنبي ينتمي لدولة فيها كورونا

 الحرمل و التحية يتنافسان بمواجهة كورونا في العراق وغوغل يوثق

 (كيف تعامل العراقيون مع الكورونا؟ )رؤية نفسية
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 العمود الثامن: كورونا عراقية

 31الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 

 ر التحية: أعِط الزهور ال للمصافحات والقبالتكورونا يغيّ 

 !وزارة الزراعة في اختبار جديد..الجراد المجنح يقتحم أجواء العراق.. عالقته جيدة بكورونا

ً مص26   اباً بكورونا في العراق والصين ترسل فريقاً طبيا

 كورونا يتسبب بتأجيل حفل إليسا في أربيل

 ، األبعاد والتداعياتالعراق والمنظور الجيوسياسي ألزمة كورونا: التصورات

 خرافات عن فيروس كورونا 7تعرف إلى 

 فـي بغداد 2فـي السليمانية و 4حاالت كورونا جديدة.. 6 

 اصابات بكورونا في بغداد وواحدة في بابل 4الصحة: 

 فنانون طاولتهم شائعات اإلصابة بفيروس كورونا

 اتحاد الكرة يحضر اجتماع أزمة كورونا اآلسيوي

 خسائر بالمليارات لـ فيسبوك و آبل و أمازون بسبب كورونا

 ـ كورونا في الموصل بينهم قادمون من إيرانشخصاً ب 12اشتباه بإصابة 

 باختصار ديمقراطي: كورونا يهدد دورينا

 السباق إلنتاج لقاح ضد فيروس كورونا الجديد

 فيروس كورونا ... الشبح ذو األصول العربية

 !اتوم كروز يعاني بسبب كورون

..كورونا تصعّد وتيرتها.. إصابات في كركوك وتعطيل دوام وإجراءات بغداد خالية من الفايروس

 عاجلة

 تعود لطالب إيراني .. العراق يعلن عن أول إصابة بكورونا

 اء مراكز الحجر وتتوعد مفتعلي أزمة الكماماتالصحة تنهي إنش

 !منظمة الصحة العالمية عن اجراءات العراق ضد كورونا: ليست على الوجه األمثل

ً  40أميركية تنبأت بـ كورونا قبل  عيون الظالم .. رواية  عاما

 دول تسعى الكتشاف لقاح يكبح فيروس كورونا7 
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 !بعبارة أخرى: هوبي.. وكورونا.. وأولمبي

ُد   السيد الرئيس؟« كورونا»هل يهّدِ

 

 الصباح الجديد 

 كورونا لبنان: الفايروس متاهة الرئيس األخيرة

 «كورونا»عن فيروس  دراسة متفائلة

 كورونا يصل مواقع التصوير.. ويتدخل ببطوالت المسلسالت

 ادول العالم تضيق الخناق على فايروس كورونا باإلجراءات الصارمة وتشديد الوقائية منه

 وزير الصحة: فايروس كورونا مسيطر عليه وجسر طبي مع الصين لمكافحته

 مخاوف من ضربة جديدة للسياحة في مصر بسبب كورونا

 إغالق تام في ايطاليا لوقف انتشار كورونا والرئيس الصيني يقوم بأول زيارة الى ووهان

 تأجيل دوري الكرة الممتاز بسبب كورونا ابتداء من اليوم

 كورونا قد يكون أكثر انتشاراً عبر التكييف

 ”كورونا“ابتزاز طالب صينيين في فرنسا بسبب 

 هبوط في أسعار بورصات العالم مع انتشار فيروس كورونا

 هيفاء وهبي تحارب كورونا بالغناء

 ”دروس اإلنترنت“بسبب كورونا.. جامعة ستانفورد تعتمد 

 اقتصادي يستبعد تضرر السياحة الترفيهية بسبب الكوروناالسعودية: تقرير 

 فيروس كورونا ال يعني االنقطاع عن التسوق والطعام

 !الصحافة في زمن الكورونا

 الصحة العالمية: إصابات الكورونا في العراق طفيفة وشحنات طبية ستصله اليوم

 ”دروس اإلنترنت“بسبب كورونا.. جامعة ستانفورد تعتمد 

 دولة واالصابات تخطت نحو مائة والفين من مواطنيها 94فيروس كورونا يطال 

 صادرات الصين تسجل تراجعا حادا وسط أزمة فيروس كورونا
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 لرياضية حول العالمفيروس كورونا يعصف باألنشطة ا

 عارضة أزياء تسأل: كورونا يفضل الشقراوات ام السمراوات؟

 تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد في السليمانية

 كورونا.. مخاوف العالم وقلقه وتساؤالته في دراسات

 فيروس كورونا: مسؤولون متهمون بالتعتيم ومواطنون يستبدلون الخوف بالسخرية

 المتهم الرئيسي بنقل كورونا ينجو من االنقراض

 هل يسجل الربيع بداية االنتصار على كورونا؟

 كورونا أكثر خطورة مع التقدم في العمر

 كورونا ينتشر بسهولة أكثر من المتوقع

 عالج كورونا.. متى يظهر؟

 ونابدائل سياحية عن إيطاليا والصين بسبب كور

 الصحة تنفي وفاة مصاب بفايروس كورونا وتأسف لعدم االلتزام باجراءات الوقاية

 فايروس كورونا يخترق حدود الوطن العربي والشرق األوسط ويثير فيهما القلق

 فيروس كورونا ينشر الكآبة االقتصادية في جميع أنحاء العالم

 الصين تهدي البالد أجهزة الكشف على فيروس كورونا وتشكرها على مساندتها في مواجهته

 شركة لألدوية في االقليم تعلن التوصل الى لقاح لعالج كورونا

 التجارة : تأجيل االجتماعات وتقليل نسب المراجعين لمواجهة كورونا

 فريسة لفايروس كورونا

 الصين تعلن عن تراجع التصنيع إلى أدنى حد تاريخي بسبب كورونا

 «كورونا« فيس بوك تضع حداً للتضليل بما يخص

 جاكي شان يخصص مكافأة لمن يجد لقاحاً لفيروس كورونا

 ”مؤقت“المالية النيابية: تأثير كورونا على االتفاقية العراقية الصينية 

 الكورونا يقتل السياحة الدينية في العراق

 غزو فايروس كورونا
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 على أسواق الطاقة بالشرق األوسط ؟« كورونا»تباطؤ محتمل.. كيف يؤثر فيروس 

 الف حالة 80دولة باصابات تجاوزن  49كورونا يواصل غزوه ويصل الى اكثر من 

 ”كورونا“اغالق المقاهي في واسط لتفادي تفشي فيروس 

 محافظ بغداد مفندا مواقع التواصل االجتماعي: العاصمة لم تسجل أي إصابة بكورونا

 رسالة كورونا

 م كروزبسبب كورونا.. تأجيل تصوير مشاهد فيلم لتو

 كورونا يطرق أبواب المزيد من الدول وسط هلع عالمي

 دراسة: الكمامات ال تقي من كورونا

 ونا وما األسلوب البريطاني في الوقاية ؟أعراض كور

 دول في آسيا وأوروبا 7العراق يواجه كورونا بإجراءات تمتد إلى 

 تفاديا لفيروس كوروناالصحة تمدد ايقاف دخول الوافدين االجانب من دول عدة 

 إصابات جديدة بكورونا.. عائلة عائدة من إيران 4العراق يعلن تسجيل 

مليون يورو  232إلى وباء عالمي والمفوضية األوروبية تخصص ” كورونا“مخاوف من تحول 

 لمواجهته

 على اتفاق التجارة مع الصين« كورونا»الواليات المتحدة تقلل من تأثير 

 وزير الصحة يتابع اإلجراءات المتخذة بخصوص فيروس كورونا

الصحة العالمية تتحدث عن شهرين قبل دخول العراق مرحلة األمان من كورونا: زودناه بمعدات 

 الحماية

 روناحجر عشرات المواطنين القادمين من إيران في اإلقليم تحسبا لتفشي كو

 فايروس كورونا

 هل ردود الفعل االقتصادية العالمية مبالغ فيها؟«: كورونا»ارتدادات 

 على الدور العالمي للصين؟« كورونا»وجية: هل يؤثر العزلة البيول

 خوفا من كورونا.. البنوك الصينية تبدأ تعقيم األوراق النقدية

 إلصابة بفيروس كورونا% بفضل انخفاض حاالت ا 2النفط يرتفع اكثر من 

 فايروس كورونا
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 طريق الشعب 

 العراق في كورونا وإصابات وفيات عدد تكشف الصحة.. باألرقام

 *دراسة مقارنة لوباء كورونا الجديد بين العراق وبلجيكا / د. محمد مسلم الحسيني

 حالة 500وفيات كورونا" في إيران تتخطى الـ "

 حالة 20ارتفاع االصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان الى 

 حقوق االنسان تؤشر ارتفاعا ملحوظا في نسب الوفيات بفيروس كورونا

 تطويق فندق بالنجف بعد االشتباه باصابة تسعة ايرانيين في داخله بكورونا

 كورونا في العراق.. "خرافات" رجال دين تزيد الطين بلة

 العراق بسبب كورونا هي االعلى عالميا وكردستان تمنع التنقلحقوق االنسان: نسبة الوفيات في 

 ولن نرتضي بأي عالج يصدر عن شركاته’’ كورونا’’الصدر: ترامب وأمثاله متهمون بنشر 

 مرض كورونا وعزلة النظام اإليراني / محمود الوندي

 شبث بالسلطة أخطر من كورونا! / مرتضى عبد الحميدكل ثالثاء.. فايروس الت

  *موسوعة فيروس كورونا المستجد: ماذا يجب معرفته من قبل عامة الناس؟ / محمد الربيعي

 اضاءة.. هل "وباء السلطة" اشد فتكا من كورونا ؟ / محمد عبد الرحمن

 *فيروس الكورونا : صناعته مختبريا مقابل تطوره بيولوجيا / محمد الربيعي

 مشتبه بها في عموم العراق 400إصابة مؤكدة بكورونا و 38خلية األزمة: 

  

 العالم 

 صحيفة صينية: متى سجلت أول إصابة بـ"كورونا الجديد"؟

 كورونا يهدد ويلز بفقدان خدمات رامزي

 صدق وال تصدق عن وباء كورونا الجديد

 كورونا يهدد حفل الساهر بالقاهرة

 ثانية 20تقنية صينية: التعرف إلى مصابي كورونا خالل 
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 كورونا يؤجل الجولة الثالثة بدوري األبطال في غرب آسيا

 محافظ بغداد يؤكد السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة

 صحة الكرخ: خمسة من المصابين بكورونا تجاوزوا مرحلة الخطر

 عن كورونا نتحدث.. خواطر من القرآن والسياسة

 آسيا أبطال مواعيد تغيير يفرض كورونا

 عضو بمفوضية حقوق االنسان: وثقنا ضعف إجراءات الوقاية من كورونا بمخيمات النازحين

 البايس: هشاشة الشبكات الصحية تهدد بـ"تفشي" كورونا في العراق

 خوف من فايروس كورونا والخوف من الفاسدين

 قليمفيروس كورونا يلغي احتفال نوروز في اال

 

 الزمان 

رونا عند العرب:وفاة أول سوداني وشفاء أردني والمغرب يعلّق الرحالت مع فرنسا واسبانيا كو

 والجزائر وإلغاء فورموال البحرين

 تروي قصتها وتدعو الى عدم الفزع أميركية تعافت من فيروس كورونا 

 المغرب : سادس إصابة بكورونا وغضب بعد كشف فضيحة قضائية

 ورونا والموقف من زيارة رجب المرتقبةالصحة تبحث مضاد لك

 بائعو الكتب لن يسمحوا لكورونا وقف نشاطهم

 كفاح محمود كريم –العراق بين كورونا السلطة والفايروس؟ 

 حسين الذكر –كورونا خيارات أحالها مر 

 علي طه عبد هللا الجميلي –كورونا يصيب العراق وأسواق النفط العالمية 

 كورونا وسط الِحراك

 الصحة العالمية تقدم إحاطة بشأن تدابير العراق الوقائية إلحتواء كورونا

 عبد الستار رمضان –كورونا والعفو عن السجناء 

 مجيد السامرائي –كورونا 

 طرائف ومآس مع الفيروس
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 قاسم حسين صالح –ديني  –بيولوجي  -فايروس كورونا من منظور سكولوجي

 سامر الياس سعيد –كورونا والمالعب 

العراق بعد الوفاة الثالثة بكورونا يعلّق التبادل التجاري مع ايران والكويت وينصح بتعليم التالميذ عبر 

 االنترنت

 اقإقليم كردستان يسجل أول وفاة لمصاب بكورونا في العر

 كوفند شيرواني –يصيب اإلقتصاد العراقي فايروس كورونا 

 هة كورونامساعدات صينية للعراق لمواج

 محمد حسب –الحب في زمن كورونا 

 علي العكيدي –فايروس كورونا ..وضعف الدولة 

 ”الفيروس الحقيقي“برون أن السياسيين هم متظاهرو العراق ال يخشون كورونا ويعت

 ياس خضير البياتي –أطلب كورونا ولو من الصين 

 

 الصباح 

 كورونا مرض اشتراكي!

 هل يلجم الطقس الدافئ فايروس }كورونا{؟

 يتسبب بخسائر فادحة لكرة القدم األوروبية« }كورونا

 بيانات الوافدين{ لدعم جهود مكافحة )كورونا(»اإلقامة توفر 

 بحوث السوق: }كورونا{ أثر في أسعار بعض السلع

 «الكورونا»إطاللتك في زمن 

 مغادرة آخر حالتي اشتباه بـ }كورونا{ من مستشفى الفرات

 ايروس كورونا في الصين؟لماذا بدأ انتشار ف

 }كورونا{ يلقي بظالله على حياة العراقيين

 الصحة العالمية تشيد بإجراءات مكافحة )كورونا( في العراق

 "كورونا" وحضيري أبوعزيز 4
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