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ّمة:مقدّ 

ّالميّ  ّوالتوثيقّراكم ّللدراسات ّاالستشاري ركز

ّع ّمعلوماتية ّبيانات ّقاعدة ّاألساسيمودها

ّ تّالصادرةّبشكلّخاصّفيّلبنان،ّالصحفّوالمجل 

العالمّالتيّتصدرّفيّبعضّالصحفّّإلىّباإلضافة

ةّوكبرىّالدورياتّعتبرّالصحفّالعالميتّ والعربي.ّ

ّباللغ ّجزءّ ّاإلنكليزيةّتينالصادرة ّاوالفرنسية

ّالّاأساسيّ  ّالمعلوماتي ّالكنز ّهذا ّمنّفريمن د

ّنوعهّفيّلبنان.

ّ ّالنشرة ّهذه ّماّّإلىتهدف ّعلى ّالضوء تسليط

ّشهريّ ّضافيّ  ّإا ّفيّلى ّالمركز ّبيانات قاعدة

ّتس ّكما ّالموضوعات. ّاستنادّ مختلف ّعى ىّلإا

ّ ّاليوميةّّدصرمّصدارإلذلك ّالصحف الهتمامات

ّالمطبوعةّالصادرةّفيّلبنان.
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قاعدددةّبياندداتّالمركددزّاالستشدداريّللدراسدداتّ

ّوالتوثيقّ)سراج(:

ةال .1  المختارة:ّماد 

ّال ّتعداد ةبلغ ّّماد  ّشهري ّعن ّذارآالمختارة

ّ ّمجموعه2022ّونيسان ة،8477ّّما منهاّّماد 

4279ّّ ّعدد ّوصل ّفيما ّوحده ّآذار ةعنّشهر ّماد 

 .4198ّإلىشهرّنيسانّ

ّ

ةعتّالتوزّ  ّمنّحيثّنوعهاّوفقّالتالي:ّماد 

 عدد المقاالت ماّدةال #

 4471 تقارير 1

 1914 أخبار 2

 1900 تحليالت 3

 146 دراسات 4

 34 وثائق 5

 23 مقابالت 6

 20 تحقيقات 7

ةال .2 ّالموضوعية:ّماد 

ع ّتوز  ةالت ّمكنزّّاموضوعيّ ّماد  ّتصنيف حسب

ّّالتالي:جامعةّالدولّالعربيةّعلىّالشكلّ

ّ

 عدد المقاالت ماّدةال #

 4528 الشؤون السياسية 1

 3718 الشؤون االقتصادية 2

 1904 القانون ، التشريع 3

 514 ح والمسائل العسكريةالتسل   4

 353 ظروف االجتماعيةالمجتمع وال 5

 342 صناعة الخدمات والنقل 6

 245 العالقات االقتصادية الدولية 7

 245 الثقافة 8

 210 ةالصحّ  9

 210 الموارد الطبيعية والبيئة 10

 106 الصناعة 11

 105 ان المستوطنات البشريةالسك   12

 104 التربية 13

 96 العمل 14

 53 العلوم  البحث والتكنولوجيا 15

 51 جغرافياال 16

 42 الزراعة 17

 

3. ّ  ّالموضوعية:اتّالِملف 

ّ ّالِملف  ّالموضوعية ّات ّشهريّدخّ الم  ّخلل لة

ّّآذار ِّم106ّّّبلغتونيسان ّأّاتلف  ّدون سماءّمن

ّ ّالمرش  ّاللوائح ّللنتخابات هيّوّالنيابية،حة

ّ:كاآلتي

ّ
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 الِملفّ  #

 2022 - 3 - 19 -وريا س -لتل ا -اتفاق التسوية   1

2  
 مم المتحدة منالهدنة في اليمن برعاية األ اتفاق

 2022حزيران  2 إلىنيسان  2

3  

 -اتفاقية الحقوق في منطقة حوض المتوسط 

 2022 - آذار - إيطاليا

 ثقافية( –)مدنية 

4  
 U S A -  2022 –استراتيجية الدفاع الوطني 

(NDS) 

5  
للحكومة عقد اتفاق حقوق  إجازةاقتراح قانون 

 وبروتوكول اختياري قةاإلعاذوي  األشخاص

6  
تعويضات لذوي ضحايا تفجير  إعطاءاقتراح قانون 

 2022 - الجرحى من الضمان التليل واستفادة

 2022 -في لبنان  اقتراح قانون تنظيم العمل الحّر  7

8  
ية المصرفية عن حسابات اقتراح قانون رفع السرّ 

 2022النيابية  حين لالنتخاباتالمرشّ 

9  
ر لتعديل قانون انتخاب ل مكّراقتراح قانون معجّ 

 لبنان القوي - 2022 ابمجلس النوّ  أعضاء

10  
ة االتفاق السعودي الكويتي حول تطوير حقل الدرّ 

 2022 - 3 - 21  –النفطي 

11  
 ة والبيئة في لبناناالستراتيجية الوطنية للصحّ 

 تنا(كوكبنا صحّ )  2022 - 4 - 8

12  
 لبنان المتحدة في األمماالستراتيجي لعمل  اإلطار

2022 - 2025 

13  

يف ر -على عين الرضوان  اإلسرائيلياالعتداء 

 دمشق

 راتتدريب للمسي   مركز 2022 - 4 - 14

14  
 –على محيط دمشق  اإلسرائيلياالعتداء 

27 - 4 - 2022 

15  
 –على مصياف  اإلسرائيلياالعتداء 

 الثوري وحزب اهلل( للحرس )مراكز 2022 - 4 - 9

 الِملفّ  #

 2018 - اإلريتري اإلثيوبيلثالثي الصومالي التحالف ا  16

 اإليرانيالتومان   17

 مانيالأ -الجالية الروسية   18

 سوريا -الحراك الثوري   19

 في القدس القديمة األرمني الحيّ   20

 المسيحي في القدس القديمة الحيّ   21

22  
 -يسان ن -في الضاحية الجنوبية  األمنيةة الخط  

2022 

23  
 -لقياس الفقر في لبنان  األبعادد الدليل المتعدّ 

2019 

24  
 2022 - 4 - 1 -الصينية  األوروبيةة القمّ 

 (اإلنترنتعبر )

 يرانإ -مين اللجنة التنسيقية لنقابات المعل   25

26  
هراءات في فة موضوع اإلزارية المكل  اللجنة الو

 مة ميقاتي()حكو 2022 –مرفأ بيروت 

27  
 -اب من النظام الداخلي لمجلس النوّ  13 ماّدةال

 لبنان

28  
 2017 -من قانون االنتخابات  41 ماّدةال

 )جورج عدوان(

 بنانل -من قانون العقوبات  670 ماّدةال  29

30  
مل وحزب أكينة االنتخابية المشتركة لحركة الما

 سحمر -اهلل 

31  
 –الرياض  -ليمنية ا -المحادثات اليمنية 

 (يالتعاون الخليج مجلس )مقرّ  2022 - 3 - 30

 اليمن - 1رية بأس عة العسكالمدرّ   32

33  

 2022 - 4 - 8 - 9022المرسوم 

القطاع  فيتة لموظ  مساعدة اجتماعية مؤق   إعطاء)

 (العامّ 

34  
 –زر سليمان بين الصين وج   األمنيةالمعاهدة 

31 - 3 - 2022 

35  
 - اإلرهابالمنتدى المصري البريطاني لمكافحة 

 2022   - 3 – 22 -القاهرة 
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 الِملفّ  #

36  
 – األولي الحضري اللبناني المنتدى الوطن

24 - 3 - 2022 

37  
 -النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين 

 لبنان

 آذار 15 -سالموفوبيا اليوم العالمي لمحاربة اإل  38

39  
 -ة في لبنان العامّ  اإلدارةبرنامج الشفافية في 

 2020 - أيار

40  
س على الهواتف برنامج فورسد انتري للتجسّ 

 (Forced Entry)  "يلإسرائ" –الذكية 

41  
 2018 -المطارات من أوبرنامج ليبيا للطيران 

 رهاب(لمكافحة اإل ميركيبرنامج أ)

42  
 2017 -ي المستقبلي برنامج نظام القتال الجوّ 

 (وروباأ – إسبانيا – لمانياأ -فرنسا )

43  
المتحدة  األممّ لدى  األوروبيبعثة االتحاد 

 جنيف -مات الدولية والمنظ  

 ي العلومونيسكو للنساء فاأل -وريال جائزة ل  44

45  
 مال شرقي جنينش -حاجز الجلمة العسكري 

 (اإلسرائيلي)الجيش 

46  
 حادثة االعتداء على رجال الدين في 

 2022 - 4 – 5 –الرضا  ماماإلمقام 

47  
 2022 - 4 - 12 -حادثة انفجار بنعفول 

 (اإلسالمية )مركز كشافة الرسالة

 2022 - 4 - 23 -حادثة غرق زورق طرابلس   48

 لبنان -رج البراجنة ب -الجورة  حيّ   49

50  
 د حسن نصر اهلل حول االنتخابات خطاب السيّ 

 2022 - 4 – 11 –ات وآخر المستجدّ 

51  
 –د حسن نصر اهلل في ليلة القدر خطاب السيّ 

24 - 4 - 2022 

52  
د حسن نصر اهلل في يوم القدس خطاب السيّ 

 2022 - 4 – 29 –العالمي 

 الِملفّ  #

53  
د حسن نصر اهلل في يوم القدس خطاب السيّ 

 2022 - 4 – 29 –العالمي 

 العراق - 1ابة كفيل دبّ   54

 قاهرةال -ات دير راهبات قلب يسوع المصريّ   55

56  
بلينكن حول االنتخابات في  إلىرسالة الكونغرس 

 2022 -نيسان  -لبنان 

57  
  (QT) ي النقديةسياسة التضييق الكمّ 

quantitative tightening)) 

 أوكرانياالغاز في  أنابيبشبكة خطوط   58

 بنانل -شركة زوماتو للتوصيل   59

60  
القائم على المعرفة وتوفير  اإلنتاجعام دعم 

 2022   يرانإ –رص العمل ُف

61  

ن الحكومة ومصرف لبنان عقد االستقراض بي

 ي واالجتماعيوالصحّ  من الغذائيلتوفير األ

2002 

62  
 –نية لمكافحة داعش الصلبة الثا اإلرادةعملية 

 ينصالح الد - األنبار - 2022 - 4 - 25

63  
 –الصلبة لمكافحة داعش  اإلرادةعملية 

 نينوى -صالح الدين  - األنبار - 2022 - 3 - 31

 ()شارع ديزنغوف 2022 - 4 - 7 - أبيبعملية تل   64

 غزة - 2 األسوارعملية حارس   65

 1982 - 9 - 16 -عملية صيدلية بسترس   66

67  
 2022 - 3 - 31 - األمواجية كاسر عمل

 (بدء عملياتهم )عملية مواجهة المقاومين قبل

68  
  2022 - 4 - 18عملية مخلب القفل التركية 

 العمال الكردستاني ضد حزب -شمال العراق 

69  
 2022 - 3 - 30 -وريا س -لتعذيب اقانون تجريم 

 (2022 - 16)القانون 

70  
 بنانل -ا ي  المنتجة محل  األدويةقانون دعم صناعة 

31 - 3 - 2022 
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 الِملفّ  #

 مصر -قضية اآلثار الكبرى   71

72  
 2022 - 3 - 25 -عقبة الرباعية ة المّ قِ 

 سعوديةال -( العراق - إلماراتا -مصر  - األردن  )

73  
 ات الكاملةلِملف  ا -كتاب الفساد والقضاء 

 لبنان - 2022 - 2018 

 "سرائيلإ" –ة اللبنانية كتاب المتاه  74

75  
 لقاهرةا -يس يوسف المارونية قدّ كنيسة ال

 (اهرشارع حمدي الظ)

 صر الجديدةم -كنيسة مار مارون   76

 بنانل -في الليسيه الفرنسية الكبرى  األهللجنة   77

78  
لجنة التخطيط في المركز التربوي للبحوث 

 لبنان - واإلنماء

79  
 –لجنة تنسيق العالقات االقتصادية الخارجية 

 اإليرانية لخارجيةوزارة ا

80  
لجنة تنسيق المناهج في المركز التربوي للبحوث 

 لبنان - واإلنماء

 2022 - 4 - 8 -رنجية ف -اسيل ب -لقاء نصر اهلل   81

82  
 – أفغانستانمؤتمر الدول المانحة لمساعدة 

 (اإلنترنت عبر) 2022 - 3 - 31

83  
 –نيف ج -مؤتمر تغيير المناخ واالستقرار المالي 

13 - 4 - 2022 

84  
 –الحرب في اليمن  إلنهاءمبادرة الحوثيين 

26 - 3 - 2022 

85  

مبادرة رحمة مهداة لترميم منازل القرى 

 –الحدودية 

 )حزب اهلل( 2022 - 3 - 28

86  
 –ادين في مرفأ صور مبادرة فلك لدعم الصيّ 

 اهلل( حزب) 2022 - 3 - 28

87  
زار شريف م - اإلرهابيةة مسجد سه دكان متفجرّ 

- 21 - 4 - 2022 

 2022 -يسان ن -وكرانيا أ -مجزرة بوتشا   88

 الِملفّ  #

 2022 -يسان ن - وكرانياأ -مجزرة بوروديانكا   89

90  
الروسية  األزمةمجموعة االتصال العربية لمتابعة 

 2022 - األوكرانية

 (مة العفو الدوليةالمواطن )منظ   ةل  أدِ مختبر   91

 مصر -مسلسل االختيار   92

93  
لدعم  األوروبيبين لبنان واالتحاد مشروع التوأمة 

 2022   - الطيران المدني

 2022مشروع صيدا مدينة رمضانية   94

95  
اتفاق بين حكومة ميقاتي  إبراممشروع قانون 

 2022 -العالمي  األغذيةالثالثة وبرنامج 

96  
مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية 

 2022   - آذار –ة سنة واالختيارية لمدّ 

97  
 - "إسرائيل"انون تجريم التطبيع مع مشروع ق

 2022 - 4 – 25 -  العراق

98  
مشروع قانون فتح االعتماد الخاص بتغطية 

 2022 - 5 - 15في  نفقات االنتخابات النيابية

99  
 لألممالتابع  اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون 

 ()أوتشالبنان  -المتحدة 

100  
 السودان – 2022 - أبريل 6مليونية 

 (يلأبر 6زلزال ) 

101  
 اإللكترونية Outer pond ةنصّ ِم

 ) اللبنانية لربط الشركات الخارجية بالخبرات)

 2021 - 9 - 6 -لمغرب ا - األغلبيةميثاق   102

 باريس -صب مون فاليريان ن    103

 روسيا - اإللكترونيةللحرب  4نظام كروسوكا   104

105  
 –بنان ل -الوطني للمناهج  اإلطاروثيقة 

 ) بيةالتر وزارة) 2022 - 4 - 6

106  
 –بنان ل -وثيقة التوجيهات الخاصة بالمناهج 

 التربية( وزارة) 2022 - 4 - 6

107  
الخليجية  األميركيةة العسكرية وحدة القوّ 

 لمواجهة التهديدات في البحر األحمر
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ّالصحافةّاللبنانية:ّدصرم

ّتّ ّهو ّالتي ّللمقاالت ّيومي ّرصد ّفيّعملية نشر

ّال ّاليومية ّورقيّ صادرالصحف ّلّاة نان،ّبفي

ّرقميّ  ّوإوقراءتها عنّّدصرمّإلعطاءّاحصائيّ ا

ّنة.اهتماماتّهذهّالصحفّخللّفترةّمعيّ 

المقاالتّموضوعّالرصدّهيّالتحليلتّومقاالتّ

ّمنّغيرّاألخبارّوتقاريرّالوكاالتالرأيّوالكتابات،ّ

ّ.اإلخبارية

ّ ّعلى ّالعمل ّيقتصر بالصحفّّاإلحاطةسوف

ّورقيّ  ّاالصادرة ّالمواقع ّدون ّمن ّباريةاإلخ،

ّ.اإللكترونيةوالصحفّ

ّالصحفّموضوعّالعدد:

 األخبار. (1

 النهار. (2

 الجمهورية. (3

 اللواء. (4

 الديار. (5

 نداءّالوطن. (6

 الشرق. (7

 البناء. (8

ّ

ّركّ  ّالتي ّوكتاباتّّزتالموضوعات ّتحليلت عليها

ّالصحفّخللّالفترةّالممتدةّمنّ 2022ّأولّآذار

 منهّهي:31ّوحتىّ

 االنتخاباتّالنيابيةّفيّلبنان (1

 وكرانيةةّاألبّالروسيالحر (2

 ترسيمّالحدودّالبحرية (3

 حزبّالله (4

5) ّ  اإليرانيالنوويّّالِملف 

 األوضاعّاالقتصاديةّفيّلبنان (6

ّوالكتاباتّ       ّالتحليلت ّمقاالت ّعدد بلغ

المنشورةّفيّالصحفّوالتيّتناولتّالموضوعاتّ

ّ ّذكرناها 1834ّّالتي ّالجدولّّتعتوزّ ّمقاال  وفق

ّ:التالي

 العدد الموضوع

 901 البرلمانيةتخابات االن

 484 الشأن االقتصادي

 261 وكرانيةالحرب الروسية األ

 104 حزب اهلل

 53 ترسيم الحدود البحرية

 31 النووي الِملفّ يران وإ

ّ

ّ  اللبنانيةّالنتخاباتّالنيابيةاّ–ّأوال 

ّ ّنحو ّالوطن ّنداء ّجريدة 196ّّنشرت ّمقاال 

تلتهاّفيّّالنيابية،حولّموضوعّاالنتخاباتّّاتحليليّ 

186ّّددّالمقاالتّجريدةّالديارّحيثّحوتّع .ّمقاال 

ّ ّجريدة ّفي 164ّّّالنهاروجاء ّوّمقاال  ّاألخبارفي

140ّّ ّمقاال  .ّ ّاللواء ّجريدة ّفي 128ّّوجاء ّمقاال 

65ّّو ّالجمهورية. ّفاكتفتّّأمافي ّالبناء جريدة

ّ 22ّّبنشر ّشهرينّمقاال  ّمدى ّتوردّّ.على ولم

ّ ّالشرق ّجريدة ّّأي  ّحول ّتحليلي الموضوعّمقال

ةباستثناءّال ّالخبريةّالعادية.ّماد 
ّ
ّ
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ّ

ّوالماليةّاألّ–ّاثانيّ  ّاالقتصادية وضاع

 والمعيشية

ّ ّّالجمهوريةجريدة ّاألكثر ّكانت بالكتابةّّااهتمام 

ّفقدّن 102ّشرتّحولّاألوضاعّاالقتصاديةّفيّلبنان.

نداءّصحيفةّّشرتنفيّحينّّة.تحليليمنّالمقاالتّال

ّم99ّّنالوط ّقاال  ّّأما، 94ّّنشرتّفقدّاألخبارجريدة

ّ 74ّّّدتلتهاّجريدةّالنهارّبّمقاال  صحيفةّّ.ّوجاءّفيمقاال 

54ّّّاللواء ّّوفيّ.مقاال  50ّّالديار ّمقاال  جريدةّكانتّو.

ّ ّّاألقلالبناء ّّااهتمام  ّلمّّاالقتصاديبالوضع حيث

11ّّتتجاوزّمقاالتهاّ ضّجريدةّالشرقّ.ّولمّتتعرّ مقاال 

ّي.دصاللوضعّاالقت

فيّنظرةّسريعةّعلىّهذهّاألرقامّيمكنّملحظةّو

ّونداءّ ّوالجمهورية ّاألخبار ّبين ّاالهتمام ّفي توازن

ّيبدوّاالهتمامّأّحينارّفيّالوطنّوالنه ّفيّاللواءّقل 

ّّالبناءّفيوشبهّمعدومّ ّالشرق.ّفيّاويختفيّتمام 

 

ّالبحريّالترسيمّ–ّاثالثّ 

ّالّّّ ّترسيم ّلبنانّموضوع ّبين ّالبحرية حدود

53ّّبنحوّّالمحتلةّحظيوفلسطينّ ّ.مقاال 

ّنشرّّّ ّالديار ّجريدة 25ّّت ّالموضوعّمقاال  ّحول

ّ ّجريدة ّجريدةّّاألخباروتلتها ّثم ّمقاالت بثمانية

ّمقاالت ّبسبعة ّالوطن ّّ.نداء ّالنهار ّفي 4ّوجاء

ّو ّالبناّمثلهامقاالت ّجريدة ّءفي ّثم في3ّّ.

ّفيّاللواء.2ّالجمهوريةّو
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ّ ّمقاومةّوسلحّالّحزبّاللهّ–ّارابع 

ّاأل ّكانت ّالنهار ّجريدة ّاهتمام  ّبكثر تابعةّما

ّفقد ّالله ّحزب ّعن 35ّّّنشرتّالتحليلت ّمقاال 

ّاتحليليّ  ّالديار ّجريدة ّفي ّوجاء .17ّّ وفيّّمقاال 

ّاألخباروفي15ّّنداءّالوطنّفيّو16ّالجمهوريةّ

9ّّ ّتحليلية ّالل8ّومقاالت ّوفي ّالبناء.4ّّواء في

ةهذاّعداّعنّال .الخبريةّماد 

ّخام ّألوكرانيةاّ–الحربّالروسيةّّ–ّاس 

ّ ّاألخبارأبدت ّاّجريدة ّهتمام  اكا بمعالجةّّبير 

،ّحيثّوتحليلّموضوعّالحربّبينّروسياّوأوكرانيا

ّ 93ّّنشرت ّمقاال  .ّ ّفي ّوجاء ّجريدة 47ّالنهار

ّ 44ّّهوريةّنشرتّالجم،ّبينماّتحليل  نشرتّو،ّمقاال 

38ّّصحيفةّالبناءّ 29ّنداءّالوطنّّجاءّفيو.ّمقاال 

ّ ولمّيردّفيّّ.مقاالت8ّاللواءّنشرتّبينماّّمقاال 

ّمقال ّسوى ّفيّوّنتحليليّنيالديار ّواحد مقال

ّ.ّالشرق
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ّ ّّ–ّاسادس  ّيرانيّاإلّالنوويّالِملف 

ّللِمّ ّكبير ّبشكل ّالجرائد ّصفحات ّتتسع ّلم ّلف 

فقدّاكتفتّّ،األخيرةّاآلونةفيّّاإليرانيالنوويّ

ّّاألخبار 14ّّبإيراد ّّاتحليليّ ّمقاال  ّفيّالنهار 6ّوجاء

واكتفت4ّّالبناءّّوفي4ّمقاالتّوفيّالجمهوريةّ

اللواءّفلمّّأما.ّديارّوالبناءّبمقالينّفيّكلّمنهاال

ّيردّفيهاّسوىّمقالّواحدّحولّالموضوع.

ّ

ّ

ّعّاهتماماتّالصحف:وزّ ت

ّجريدةّاألخبار: .1

ّجريدةّتصدّ  ّاهتمام ّالنيابية ّاالنتخابات رت

ّّاألخبار ّنشرها 140ّّعبر ّتلّّمقاال  حولّالموضوع.

ّوالمعيشيّ ّوالمالي ّاالقتصادي ّالشأن ذلك

94ّّالعامّمنّخللّ ّومقاال  ّالضوءّأ. لقتّالجريدة

ّعلىِّمّ 93ّمنّخللّّاألوكرانيةالروسيةّّبالحرّلف 

ّمق ّّاال  ّّاأم  ّّالِملف  ّالنووي ّباإليراني ّفحظي 14ّد

ّ ّحولّالمقاّواقتصرتّمقاال  ّالتحليلية الت

ّ.طفقمقاالت9ّّّعلىّالمقاومة
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 ريدةّالنهار:ج .2

ّعصبّ  ّاهتمامها ّالنهار ّجريدة موضوعّّلىت

ّ ّعبر ّالنيابية 164ّّاالنتخابات ونالّّ،اتحليليّ ّمقاال 

ّاالقتصاديّ 74ّّالشأن ّمقاال  .ّ ا ّالحربّموضوأم  ع

47ّّنالّفّاألوكرانيةالروسيةّ .ّوكتبتّالنهارّمقاال 

35ّّ حولّمقاالت6ّّحولّحزبّاللهّوّاتحليليّ ّمقاال 

ّ ّّالِملف  ّحول4ّّوّاإليرانيالنووي ّفقط مقاالت

ّترسيمّالحدود.

 الجمهورية:ّ .3

الموضوعّاالقتصاديّّالجمهوريةّجريدةأولتّ

ّ ّخلل ّمن ا ّملحوظ  ا ّت102ّاهتمام  حليلي،ّمقال

ّاالنتخابّيِظّحّ ّبينما 65ّّّدبّيالشأن تّونالّ.مقاال 

44ّّّاألوكرانيةالحربّ وكانّنصيبّالمقاومةّّمقاال 

16ّّ ّمقاالتّفقط.3ّوالترسيمّالحدوديّّمقاال 

ّ

ّار:الدي .4

ّتصدّ  ّرت ّالنيابية ّالدياالنتخابات رّااهتمام

186ّّفكانّنصيبهاّ الجريدةّّوأوردتّ.اتحليليّ ّمقاال 

50ّّ 25ّّحولّالوضعّاالقتصاديّوّمقاال  حولّمقاال 

ّالبحريّوّمالترسي 17ّّالحدودي حزبّّحولّمقاال 

ّ ّعن ّفقط ّومقالين ّالله ّّالِملف  اإليرانيّالنووي

ّ.أوكرانياوكذلكّعنّالحربّفيّ
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 نداءّالوطن:ّ .5

ّ ّنشرت ّالوطن 196ّّنداء حولّّاتحليليّ ّمقاال 

ّما ّشهرين، ّمدى ّعلى ّاالنتخابي يجعلهاّّالوضع

ّّاألكثر ّّااهتمام  تلّذلكّّ.بينّزميلتهابالموضوع

ّ ّبد ّاالقتصادي ّم99ّالوضع 29ّّوّقاال  حولّّمقاال 

ّّمقال15ّوّأوكرانياالحربّفيّ 7ّحزبّاللهّوّحوال 

ّمقاالتّفقطّحولّالترسيمّالبحري.

ّ

 جريدةّاللواء: .6

ّ ّجاء ّاللواء 128ّّفي ّاالنتخاباتّمقاال  ّحول

ّ ّوّولح54ّوالنيابية ّاالقتصادي حول8ّّالوضع

ّ ّالله ّّحول8ّوحزب ّفي ّنومقاالّأوكرانياالحرب

ّ ّحول ّواحد ّومقال ّالبحري ّالترسيم ّحول ّالِملف 

ّالنووي.

 جريدةّالبناء: .7

22ّّوردتّالبناءّأ حولّاالنتخاباتّّاتحليليّ ّمقاال 

ّو ّو11ّالنيابية ّاالقتصادي ّالوضع حول38ّّحول

ّ ّّالِملف  الترسيمّّيحظوّي.األوكرانالروسي

ّالحالّ ّوكذلك ّفقط ّمقاالت ّبأربعة البحري

ّللِمّّةبالنسب ّالنوويّوحزبّالله.ّلف 
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 جريدةّالشرق: .8

ّلمّتنشرّجريدةّالشرقّ حليليّحولّمقالّتّأي 

ّ.دصرممواضيعّال

ّ

جماليةّعلىّالمقاالتّالتحليليةّباألعدادّاإلّعتوزّ 

ّالصحف
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