
 

 

1 

 

 

 

 

 



 

 1 

 املحتويات فهرس

 

 

 

 

 1 فهرس المحتويات

 4 قائمة الجداول

 5 يانيةقائمة الرسوم الب

 6 : فريق الدراسة

 12 : تمهيد

 13 التقرير منهجية

 13 : رصدها تم التي الصحف

 13 : للرصد لزمنيةا الحدود

 13 : التقرير في الواردة المفاهيم

 14 : الصحف استمرارية

 15 2017( 1)حصريات شهر يناير 

 16 : المحلية األخبار (ا

 18 : االقتصادية األخبار (ب

 20 : والمقابالت حقيقاتالت (ج

 22 الكويتية اليومية الصحف انفراديات لقوة العشري المقياس

 23 2017 يناير خالصة

 24 2017( 2)حصريات شهر فبراير 

 25 : المحلية األخبار (ا
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 27 : االقتصادية األخبار (ب

 29 : والمقابالت حقيقاتالت (ج

 31 الكويتية اليومية الصحف انفراديات لقوة العشري المقياس

 32 2017 فبراير خالصة

 

 

 33 2017( 5)حصريات شهر مايو 

 34 : المحلية األخبار (ا

 36 : االقتصادية األخبار (ب

 38 : والمقابالت حقيقاتالت (ج

 40 الكويتية اليومية الصحف انفراديات لقوة العشري المقياس

 41 2017 مايو خالصة

 42 2017( 6)حصريات شهر يونيو 

 43 : المحلية األخبار (ا

 45 : االقتصادية األخبار (ب

 47 : والمقابالت حقيقاتالت (ج

 49 الكويتية اليومية الصحف انفراديات لقوة العشري المقياس

 50 2017 يونيو خالصة

 51 2017( 11)حصريات شهر نوفمبر 

 52 : المحلية األخبار (ا

 54 : االقتصادية األخبار (ب

 56 : والمقابالت حقيقاتالت (ج

 58 الكويتية اليومية الصحف انفراديات لقوة العشري المقياس

 59 2017 نوفمبر خالصة

 60 2017( 12)حصريات شهر ديسمبر 

 60 : المحلية األخبار (ا

 63 : االقتصادية األخبار (ب

 65 : والمقابالت حقيقاتالت (ج
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 67 الكويتية اليومية الصحف انفراديات لقوة العشري المقياس

 68 2017 ديسمبر خالصة

 69 2017معيار االنفراد بالنشر والحصريات لعام  –الخالصة العامة لمؤشر قوة الصحف اليومية الورقية الكويتية 
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 ول ادجلا ةمئاق

 10 2017 عام خالل األولى الثالثة المراكز صاحبة الصحف: 1 جدول

 10 2017 عام في الصحف لقوة العشري للمقياس الحسابي المتوسط: 2 جدول

 14 الرصد فترة خالل الصحف احتجاب: 3 جدول

 17 2017 يناير في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار: 4 جدول

 19 2017 يناير في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار: 5 جدول

 21 2017 يناير في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات: 6 جدول

 22 2017 يناير في الصحف لقوة العشري المقياس: 7 جدول

 26 2017 فبراير في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار: 8 جدول

 27 2017 فبراير في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار: 9 جدول

 30 2017 فبراير في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات: 10 جدول

 31 2017 فبراير شهر في الصحف لقوة العشري المقياس: 11 جدول

 35 2017 مايو في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار: 12 جدول

 37 2017 مايو في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار: 13 جدول

 39 2017 مايو في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات: 14 جدول

 40 2017 مايو في الصحف لقوة العشري المقياس: 15 جدول

 44 2017 يونيو في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار: 16 جدول

 46 2017 يونيو في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار: 17 جدول

 48 2017 يونيو في والمقابالت التحقيقات: 18 جدول

 49 2017 يونيو في الصحف لقوة العشري المقياس: 19 جدول

 53 2017 نوفمبر في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار: 20 جدول

 55 2017 نوفمبر في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار: 21 جدول

 57 2017 نوفمبر في والمقابالت التحقيقات: 22 جدول

 58 2017 نوفمبر في الصحف لقوة العشري المقياس: 23 جدول

 62 2017 ديسمبر في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار: 24 جدول

 64 2017 ديسمبر في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار: 25 جدول

 66 2017 ديسمبر في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات: 26 جدول

 67 2017 ديسمبر في الصحف لقوة العشري المقياس: 27 جدول

 70 2017 عام خالل الرصد قطاعات في األولى الصحف: 28 جدول

 71 2017 عام في الحسابي والمتوسط الشهور بيانات – للصحف العشري المقياس: 29 جدول
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 قائمة الرسوم البيانية
 11 2017 عام في الكويتية الصحف لقوة العشري للمقياس الحسابي المتوسط: 1 بياني رسم

 17 2017 يناير في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار عدد: 2 بياني رسم

 19 2018 يناير في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار عدد: 3 بياني رسم

 12 2017 يناير في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات عدد: 4 بياني رسم

 22 2017 يناير شهر في الكويتية الصحف لقوة العشري المقياس: 5 بياني رسم

 26 2017 فبراير في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار عدد: 6 بياني رسم

 28 2017 فبراير في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار عدد: 7 بياني رسم

 30 2018 فبراير في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات عدد: 8 بياني رسم

 31 2018 فبراير في الكويتية الصحف لقوة العشري المقياس: 9 بياني رسم

 35 2017 مايو في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار عدد: 10 بياني رسم

 37 2017 مايو في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار عدد: 11 بياني رسم

 39 2017 مايو في الصحف بها انفردت التي والمقابالت التحقيقات عدد: 12 بياني رسم

 40 2017 مايو في الكويتية الصحف لقوة العشري المقياس: 13 بياني رسم

 44 2017 يونيو في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار عدد: 14 بياني رسم

 46 2017 يونيو في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار عدد: 15 بياني رسم

 48 2017 يونيو في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات عدد: 16 بياني رسم

 49 2017 يونيو في الكويتية الصحف لقوة العشري المقياس: 17 بياني رسم

 53 2017 نوفمبر في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار عدد: 18 بياني رسم

 55 2017 نوفمبر في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار عدد: 19 بياني رسم

 57 2017 نوفمبر في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات عدد: 20 بياني رسم

 58 2017 نوفمبر في الكويتية الصحف لقوة العشري المقياس: 21 بياني رسم

 62 2017 ديسمبر في الصحف بها تفردت التي المحلية األخبار عدد: 22 بياني رسم

 64 2017 ديسمبر في الصحف بها تفردت التي االقتصادية األخبار عدد: 23 بياني رسم

 66 2017 ديسمبر في الصحف نشرتها التي والمقابالت التحقيقات عدد: 24 بياني رسم

 67 2017 ديسمبر في الكويتية الصحف لقوة العشري المقياس: 25 بياني رسم

 71 2017 عام في الحسابي ومتوسطة الصحف لقوة العشري المقياس: 26 بياني رسم
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 دراسةالفريق 

  سامر أبو رمان  د. 

 .(رئيس الفريق) اآلراءعالم مركز  و  اآلراء الخليجية مركز عاممشرف 

 ماجد التركيت .أ

 رئيس مركز اآلراء الخليجية

 صبري الرمحي .ب

 .الستطالعات الرأيعالم اآلراء  مركزبرئيس ي باحث 

 قطانمحمد  .أ

 مركز اآلراء الخليجية.بمدير مشاريع 

 م. أحمد غنيم

 مركز عالم اآلراء الستطالعات الرأي.بمدير مشاريع  

 

 مراجعة

 جامعة الكويت/  أ.د يعقوب الكندري 
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 املنفذةالجهات 

 مركز عالم اآلراء الستطالعات الرأي  ❖
دول  ُمستتتتتتتتت في األستتتتتتتتس    ا رد   -مركز عالم اآلراء الستتتتتتتتتطالعات الرأي بو بيت ي وا بطالي واستتتتتتتتتطال   عر      

اتتطتتتتتتت رقتتم  2016ي و تت  التتواليتتتتتتات ايتتتتتطتتتتتتدا ا متتريتت تتيتتتتتتة بتتواليتتتتتتة متت تتوال تتتتتتد عتتتتتتام 2011عتتتتتتام  169437اتتطتتتتتتت التترقتتم 

W17607094 وبو مركز متخصتتتتتتتا    مجال قياال واستتتتتتتتطالعات الرأي العامي ي 0003483380ي وإذ  عمف رقم

ي باإلضتتتافة لهدفت بتطوير باا الجال بافتتتراف الخع و العر   عالية وبمهنيةاحتوافية وا ديم دراستتتات استتتتطالعية 

أ   فا العشرات من مشاريع استطالعات الرأي لعدا فعوب عربية    ا رد  ومصر د. سامر أبو رما ي وقد سعق 

 والعطرين والسعودية والكويتي ولصالح عدا جهات حكومية وياصة وإعالمية وغ و ربطية.

www.worldofopinions.org 

 ستطالعات الرأيمركز اآلراء الخليجية ال ❖

مستتتتتتتتتتت في لت بيةة استتتتتتتتتتعشتتتتتتتتتتارية مكو ة من مجموعة من الخ واء  عام كويتي واستتتتتتتتتتتطالعات رأيمركز دراستتتتتتتتتتات   

وا كاديمي   وايمارستتتتتتتتتتت   من مختلر الدول العربية وا جنإيةي رضتتتتتتتتتتتافة رلف فريق عمف مط   متخصتتتتتتتتتتتا    مجال 

الدراستتتات واستتتتطالعات الرأي العام واإلحصتتتاءي وقد ستتتعق أ   فا عدا مشتتتاريع م فا بمئفتتتر ال  ة    بيةة ا عمال 

يتب لصتتتتتتتتتتتالح العن" الدول ي وبمئفتتتتتتتتتتتر مدركات اإلصتتتتتتتتتتتالسب ووارا الشتتتتتتتتتتتعابي ومجلس ا مةي ومجلس الووراءي    الكو 

 .وووارا العدلي وووارا اإلعالم باإلضافة رلف انفيا العديد من ال وامج التدريإية    الكويت ويارجها

www.GulfOpinions.com 

 

www.GulfOpinions.com 
 

 
Gulf Opinions 

 

http://www.worldofopinions.org/
http://www.gulfopinions.com/
http://www.gulfopinions.com/


 

 8 

 امللخص التنفيذي

ي وذل" باالستتتتتتتعناد ي ياال 2017يفدف باا الت رير الف قياال درجة ال وا للصتتتتتتتير الكويعية الورقية يالل عام 

اي شتتتتتتتتتتورا    ال" الصتتتتتتتتتتير    قطاع   بما  ا يعار اليليةي رحصتتتتتتتتتتاا  يعاي و اال فراد بال شتتتتتتتتتتر وايواد اليصتتتتتتتتتترية 

 ا يعار االقتصاديةي الف جا ب ما نشر    قطاع ثالث وبو التط ي ات واي ابالت.

   ال طاعات اياكورا لعشتتتتر من الصتتتتير الكويعية الورقية يصتتتتريات الرصتتتتد ع ف  اضتتتتمن الت رير اجراء 

 الرصتتتتد لجريداي ال فاري الشتتتتابدي الوستتتتحي الصتتتتعاسي والكويعية. وقد امتد  ا  عاءي ال إسي الرايي الستتتتياستتتتةي اوه 

 .2017ع ف أفهر ينايري ف وايري مايوي يو يوي  وفم و وديسم و من عام 

وقد اعتمد الرصتتتتتتتتتتتتتد ع ف اعتعار كف فتتتتتتتتتتتتتهر من ا فتتتتتتتتتتتتتهر اياكورا وحدا مستتتتتتتتتتتتتت لةي ومن ثم اطعيق من جية  

 ا يعارقطاعات  الصتتتير موضتتتع الرصتتتد يالل الشتتتهر     شتتتورا   دا مراحف اعدأ باستتتت صتتتاء ايواد ايعتضتتتمن ا

على اعتبار أن املادة التي سبقت هذه الصحيفة أو تلك الى نشرها  اليلية واالقتصادية والتط ي ات واي ابالتي

 حصريا بها، حتى وإن تكرر نشرها في 
ً
تواريخ الحقة في في تاريخ ما وفي قطاعي األخبار املحلية واالقتصادية ما خبرا

ي ا   ذل" الشتتتتتتهرع ف امتداد –ضتتتتتتمن الشتتتتتتر  اياكور  –ومن ثم جمع باه ايواد  صحححححححيفة واحدة اخرك أو أك ر،

و ذاكي ونستتتتتتتتتتتتتع فا الف العدد أعملية اطليف للعيا ات يعرفة حصتتتتتتتتتتتتتيلة كف رتتتتتتتتتتتتتييفة من اليصتتتتتتتتتتتتتريات    باا ال طاع 

ي ومن ثم اطديد الصتتتتتتتير التي وذات الشتتتتتتتهر اعاإلجمال  ليصتتتتتتتريات جميع الصتتتتتتتير موضتتتتتتتع الرصتتتتتتتد    ذات ال ط

ستتتتتتتتتتتتتوم بيا يةي ي   ذل" ر التي اطتف ايراكز ا ي وا    كف قطاعي مع بيا  ذل"    جداول و  ايراكز ا ولف وال"اطتف 

وضتتتتمن معادلة ياصتتتتة  يالل الشتتتتهر استتتتتخدام ايعلومات الخاصتتتتة بطصتتتتريات كف رتتتتييفة و   ال طاعات ال الثة

 ع ف جميع ا فتتهر التي فتتملها الرصتتدي  .لشتتهر ما فةليستتاب درجة قوا الصتتيي
ع
وقد طع ت اين جية ايشتتروحة ف فا

  .2017 ب ذل" استخراج ايتوسح اليسا   لدرجات قوا الصير ع ف امتداد عام أعو 
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 وقد أظهر الرصد جملة من النتائج:

  يلي:كما  العشري  قوة الصحف حسب املقياسنتائج كانت  ❖

 العشري لقوة الصحفاملقياس  الصحيفة

 8.70 األنباء

 5.56 القبس

 4.85 الراي

 3.35 الجريدة

 2.47 النهار

 2.34 الشاهد

 2.32 السياسة

 0.37 الكويتية

 0.14 الوسط

 0.04 الصباح

 

اليلية واالقتصادية طيلة فتوا الرصدي    ح   احتلت  ا يعارقطا   اصدرت رييفة ا  عاء ايركز ا ول     ❖

ايركز ا ول    قطاع التط ي ات واي ابالت    جميع ا فهر التي اضم فا الت رير باستثناء ديسم و الاي اراجعت 

 فيت الف ايركز ال ان .

وديسم وي بينما حلت الراي  اليلية يالل أفهر مايو ويو يو ا يعارال إس ايركز ال ان     قطاع رييفة احتلت  ❖

   ذات ايركز وذات ال طاع يالل أفهر يناير وف واير و وفم وي واحتلت ال إس ايركز ال الث    ذات ال طاع 

 ع ف ح   حلت فيت الراي    فهري مايو ويو يو والجريدا    فهر ديسم و. يالل أفهر يناير وف واير و وفم وي

االقتصادية يالل أفهر يناير وف واير ومايو ويو يوي وحلت  ا يعار   قطاع  الراي ايركز ال ان رييفة احتلت  ❖

فيت ال إس    فهر  وفم و وال فار    فهر ديسم وي أما ايركز ال الث لاات ال طاع ف د احتلتت ال إس يالل 

 سم و.ويو يوي وال فار    فهر  وفم و وا اسمتت ال إس والراي    فهر دي ومايو أفهر يناير وف واير

 احت رتح      قطاع التط ي ات واي ابالت يالل فهر ديسم و ف حي ع ف  ا ول ايركز  ال إسرييفة احتلت  ❖

يالل ا فهر ا يرىي أما ايركز ال الث    ذات ال طاع ف د فغلتت الراي يالل أفهر  ايركز ال ان  لاات ال طاع

 (.1ابد    فهري  وفم و وديسم وي أ ظر الجدول رقم )يناير وف واير ومايو ويو يوي ع ف ح   استألثرت بت الش
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 2017الصير صاحعة ايراكز ال الثة ا ولف يالل عام   1جدول 
 ديسمبر نوفمبر يونيو مايو فبراير يناير الترتيب القطاع

 املحلية األخبار 

 األنباء األنباء األنباء األنباء األنباء األنباء 1

 القبس الراي القبس القبس الراي الراي 2

 الجريدة القبس الراي الراي القبس القبس 3

 االقتصادية األخبار 

 األنباء األنباء األنباء األنباء األنباء األنباء 1

 النهار القبس الراي الراي الراي الراي 2

 النهار القبس القبس القبس القبس 3
 القبس

 +ا لراي

 التحقيقات واملقابالت

 القبس األنباء األنباء األنباء األنباء األنباء 1

 األنباء القبس القبس القبس القبس القبس 2

 الشاهد الشاهد الراي الراي الراي الراي 3

أدى ضعر االستمرارية وشح اليصريات    مختلر ال طاعات الف اراجع رير الوسح والصعاس والكويعية الف  ❖

 ايراكز ا ي وا طيلة فتوا الرصد.

 لتكلف فا  ❖
ع
كا  الجال الخاص بالتط ي ات واي ابالت أقف الجاالت التي تعاملت معها الصيري وباا طعيع   ظرا

 العالية ومطدودية حدوثفا.

عند حساب ايتوسح اليسا   لدرجة قوا الصير ع ف امتداد فتوا الرصد يرجت النتائج كما بو مع       ❖

 (.2) ل رقمالجدو 
2017  ايتوسح اليسا   للم ياال العشري ل وا الصير    عام 2جدول   

 1 2 5 6 11 12 
املتوسط 

 الحسابي

 8.70 8.42 8.6 8.03 9.43 8.85 8.86 األنباء

 5.56 6.26 5.59 5.29 5.39 5.31 5.51 القبس

 4.85 3.76 4.57 4.78 5.01 5.34 5.63 الراي

 3.35 3.57 2.96 3.76 2.76 3.05 4.01 الجريدة

 2.47 2.91 2.97 1.75 2.12 2.56 2.49 النهار

 2.34 2.77 3.08 1.32 2.36 2.07 2.46 الشاهد

 2.32 3.04 1.96 1.87 2.03 2.74 2.26 السياسة

 0.37 0.08 0.12 0.54 0.65 0.45 0.37 الكويتية

 0.14 0.09 0.05 0.25 0.17 0.13 0.13 الوسط

 0.04 0.02 0.03 0.07 0.06 0.02 0.03 الصباح
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 2017 عام في الكويتية الصحف لقوة العشري للمقياس الحسابي المتوسط: 1 بياني رسم

 

 

 )عدداسعندت عملية استخراج  تائج قوا الصير وفق ايواد اليصرية من عشر درجات ع ف الطري ة التالية 

+ عدد ا يعار االقتصادية  X 100%ا يعار اليلية للصييفة م سوم ع ف مجموع ا يعار اليلية اإلجمالية 

+ عدد التط ي ات واي ابالت للصييفة  X 100%للصييفة م سوم ع ف مجموع ا يعار االقتصادية اإلجمالية 

 درجات. 10= قوا الصييفة من  (X 100%) / 10م سوم ع ف مجموع التط ي ات واي ابالت اإلجمالية 

ايتطدا بمشاركة فريق عمف والواليات اآلراء    ا رد   ومركز عالم يمركز اآلراء الخليجية بالكويتأعد الت رير 

الدكتور  ومراجعة االستاذمكو  من د. سامر أبو رما  و أ. ص وي الرميح  ومشاركة أ. مطمد قطا  و م. أحمد غنيمي 

 يع وب ال ندري من جامعة الكويت.
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 تمهيد

رغم التواجع الاي فتتتتتتتتتهده دور الصتتتتتتتتتير الورقية كمصتتتتتتتتتدر لةيعار    ضتتتتتتتتتوء ثورا ايعلومااية واالاصتتتتتتتتتاالتي وما 

وانوعهاي اال أ  االولف ما والت الف اال   ا يعارقدمتت من منافا ايعارية انافس الصتتتتتتتتتتتتتير الورقية    ستتتتتتتتتتتتترعة   ف 

 
ع
 مواد.وايعلومات ويتألثرو  بما ا شره من  ا يعاري يست و  م فا موثوقا وذا مصداقية لدى ال   وين مصدرا

  ب اء او يروج رييفة ما من سياق اينافسة يعتمد ع ف عدا عوامف م فا االستمرارية    الصدوري انوع ر 

ايواد التي ا شتتتتتتتتتتتتتربا ما ب   افتتاحية وم الة واط يق وم ابلة او ي و مط   او دول ي ومدى اتستتتتتتتتتتتتتاع طير التنوع    

وتستتتتتتتععق ي باإلضتتتتتتتافة الف قوافا فيما ا دم من أيعار حصتتتتتتترية ا ايتلر فتتتتتتتكلهاملجها باه ايواد ايايواضتتتتتتتيع التي تعا

 .وبو ما  ناقشت    باا الت رير غ وبا

يغط  بتتاا الت رير متتا نشتتتتتتتتتتتتتراتتت مجموعتتة من الصتتتتتتتتتتتتتير الكويعيتتة من ايعتتار مطليتتة واقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتتة واط ي تتات او 

  3287ي وقد بلغ مجموعها 2017 عاميالل  م ابالت
ع
 مطليا

ع
  1725وي وا

ع
  ي وا

ع
يم ابلة او  885و اقتصتتتتتتتتتتتتتاديا

ع
 اط ي ا

 و ال" والتي رشي فا لتتصدر ايشهد االعالم .صد مواطن ال وا لدى باه الصييفة أويفدف الف ر 

أ    دم اضافة  وعية    معاي و ا ييم الصير الورقية    باا الجا ب الاي الدوري ا نا  ألمف من باا الت رير 

الستتتتتتتخراج  وباحث احصتتتتتتاا ولة ادراكت دو  باه الدراستتتتتتة الرصتتتتتتدية من يالل فريق عمف متخصتتتتتتا ليس بالستتتتتته

 ايهمة.باه النتائج 

وتعرير ايفابيم ي للرصتتتتتتتتد واليدود الزمنيةرصتتتتتتتتدبا  امعن الصتتتتتتتتير التي  امهيديةيتضتتتتتتتتمن الت رير معلومات 

ي ويطدو ا واالقتصادية والتط ي ات واي ابالتاليلية  ا يعارمجاالت الرصد     يعناول  ومن ثمالواردا    الت ريري 

 اليومية.ا مف أ   توسع بمجاالت الرصد مست عال لعشمف جف مواضيع الصير 

  



 

 13 

 منهجية التقرير 
ف استتتتتت صتتتتتاء ايواد اليصتتتتترية للصتتتتتير يالل مدا الرصتتتتتد    ع  ل د قامت من جية العطث    باا الت رير 

اعتعار وع ف  قطا   ا يعار اليلية واالقتصتتتتتتتتتتاديةي الف جا ب ما نشتتتتتتتتتترات باه الصتتتتتتتتتتير من اط ي ات أو م ابالتي

الخ و الاي ستتتتتتتتتع ت باه الصتتتتتتتتتييفة أو ال" الف نشتتتتتتتتتره    اارين ما ي وا حصتتتتتتتتتريا  فاي حت  وإ  ا رر نشتتتتتتتتتره    اوارين 

ضمن  –لية واالقتصادية والتط ي ات واي ابالت الي ا يعارالح ة    رييفة واحدا ايرى أو أكثوي ومن ثم جمع 

ي ا   ذل" عملية معالجة للعيا ات لتطديد درجة قوا باه الصييفة واي شورا يالل فتوا الرصد –الشر  اياكور 

ام وضع  جمال  وعامرم ياال  والستخراج أو ال"ي واطعق باه اين جية لكف فهر ع ف حدا باعتعاره وحدا مست لة.

 حصاا  ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من عشر درجات كما ي   رمعيار 

عدد ا يعار االقتصادية )% + X 100 (مجموع ا يعار اليلية اإلجمالية /عدد ا يعار اليلية للصييفة )) 

مجموع  /ت للصتتتتتتتييفة عدد التط ي ات واي ابال )% + X 100 (مجموع ا يعار االقتصتتتتتتتادية اإلجمالية /للصتتتتتتتييفة 

 درجات. 10= قوا الصييفة من  X 100)%)  /10 (التط ي ات واي ابالت اإلجمالية

 الصحف التي تم رصدها:
يي ي الرااال عتتتاءي ال إس ة العربيتتتة وه  ام رصتتتتتتتتتتتتتتتد الصتتتتتتتتتتتتتير الكويعيتتتة اليوميتتتة الورقيتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرا بتتتاللغتتت 

 الصعاسي الكويعية. الشابدي السياسةي الجريداي الوسحي ال فاري

 للرصد: الحدود الزمنية
فتتتتتتتتهرين  ا وم ع ف ايتيار وبطري ة منتظمةحستتتتتتتتب اوافر العيا ات الكاملة باا الت رير  فتوا رصتتتتتتتتدام ايتيار 

 .2017 وفم و وديسم و لعام  ي ف وايري مايوي يو يوي  ينايري فغطى الرصد أفهر2017لكف ثلث من العام 

 التقرير:املفاهيم الواردة في 
بو الخ و الاي سع ت باه الصييفة أو ال" الف نشره    اارين ماي حت  وإ  ا رر نشره     الخبر الحصري  -1

 .واوارين الح ة    رييفة واحدا ايرى أو أكث

وي  و ابتمام فريطة  الي  يبو كم من ايعلومات ايتعل ة بطدث جديد ي ع ع ف ايستوى  املحلي الخبر -2

 كع وا من الناالي وال بد ا  يمتاو با بمية والصدقية والفائدا.
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بو كم من ايعلومات التي اتعلق بألي نشا  يشمف ا تاج واوويع واعادل واس فالك السلع  االقتصادي الخبر -3

 .والخدمات

بو عملية است صاء واطر عن موضوع مع  ي وبو ي دم صورا مركزا وفاملة قدر  لصحفيا التحقيق -4

 .االمكا  من ايعلومات

وجمع  اآلراءبو مطادثة او حوار موجت ب   الصيف  وشخصية أو أكثو  فدف استطالع  الصحفي اللقاء -5

 ... الخ.
ع
 أو اجتماعيا

ع
 أو ث افيا

ع
 سياسيا

ع
 معينا

ع
 ايعلومات التي اخا مجاال

 الصحف:استمرارية 
حافظت رير اال عاءي الرايي  مما اجدر االفارا رليت أ  الصير ايرصودا قد افاوات    االستمرارية اذ     

 ينايرياحتجعت ال إس ليوم واحد    فهر    ح    ا  طاعيالجريداي والشابد ع ف الصدور بشكف متواصف ودو  

وقد كا   (ي3بينما احتجعت رير السياسةي ال فاري الوسحي الصعاس والكويعية كما بو مع      الجدول رقم )

 الصيفية    مختلر ال طاعات. اياداالحتجاب باه الصير وال ف" دور كع و    اراجع  تاجها من 

 

 الرصد فترة خالل الصحف احتجاب: 3 جدول

 الكويعية الصعاس الوسح ال فار السياسة 

 4 6 6 4 4 يناير

 3 3 3 3 3 ف واير

 4 4 4 4 4 مايو

 4 4 4 4 4 يو يو

 4 3 4 3 0  وفم و

 5 5 5 4 5 ديسم و
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  حصريات

 2017( 1) يناير شهر 
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 املحلية: األخبار ا( 
  670الصير ايشمولة بالرصد لت  اليلية التي افردت  فا ا يعاربلغ عدد 

ع
وقد انوعت ايواضيع وال ضايا ي ي وا

 اليكوم ي حالةي فشملت مداوالت مجلس ا مة ومشاريع ال وا    واستجوابات الفريق ا يعارالتي اطرقت اليفا 

 واالسكا يوالسياحةي التموين ي قطاعات الصية والع ية التطتية والعيةة باسطنعول مصا   حادثة االعتداء 

الفسادي الف جا ب مواضيع وقضايا  التوبويي ومكافطةالتوبية والتعليم ووثي ة االصالس  االربابيالدايلية ومكافطة 

 أيرى.

 

 173اليلية التي افردت  فا والتي بلغت  ا يعاروقد أظهر الرصد اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد   

 من 
ع
  670 أصفي وا

ع
اليلية اي شورا    فتوا الرصدي اليفا الراي والتي  ا يعار% ا ريعا من مجمف 26ي وب سعة ي وا

 مطليا ب سعة ا ارب  112افردت ب شر 
ع
ايعار  15لصييفة الكويعية التي افردت بتت  ايراكز أدنىوكا ت %ي 17ي وا

 (4ا ظر الجدول رقم ) ف حيأيعار والصعاس التي افردت ب شر ي وين  9التي افردت بت  والوسح

  



 

 17 

 2017: األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في يناير 4جدول 

 النسبة املئوية التي انفردت بها األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %25.85 173 األنباء 1

 %16.73 112 الراي 2

 %14.93 100 القبس 3

 %14.78 99 الجريدة 4

 %9.85 66 الشاهد 5

 %9.40 63 السياسة 6

 %4.63 31 النهار 7

 %2.24 15 الكويتية 8

 %1.34 9 الوسط 9

 %0.30 2 الصباح 10

  670 املجموع
 

 

 2017املحلية التي تفردت بها الصحف في يناير : عدد األخبار 2رسم بياني 

 

 

173, اال عاء

112, الراي

100, ال إس

99, الجريدا

66, الشابد

63, السياسة

31, ال فار
15, الكويعية

9الوسح 
2, الصعاس

عدد األخبار املحلية التي انفردت بها الصحف

اال عاء

الراي

ال إس

الجريدا

الشابد

السياسة

ال فار

الكويعية

الوسح

الصعاس
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 االقتصادية: األخبار ب( 
ي وقد غطت الصير التي  370بلغ العدد االجمال  لةيعار االقتصادية اليصرية يالل فهر يناير  

ع
ي وا

قا و  الضما  ايال  ومنظومة اليماية من مخاطر العورصةي  كاقرارفملها الرصد جملة من ايواضيع االقتصادية 

النظام الضريبي وضريعة ال يمة ايضافةي االسع مارات والعورصةي النفح وايرادااتي عجز ايواو ة ووثي ة االصالس 

 االقتصاديي الف جا ب قضايا ايرى.

 

االقتصادية التي  ا يعارالول    عدد االقتصادية اصدر رييفة اال عاء للمركز ا ا يعارأظهرت  تائج رصد 

 تشكف ما نسإتت  96افردت ب شربا يالل فتوا الرصد بتت 
ع
االقتصاديةي اليفا الراي  ا يعار% ا ريعا من مجموع 26ي وا

 وب سعة  65بتتت 
ع
% ا ريعاي بينما حلت رييفة الكويعية التي افردت بخ و اقتصادي واحد ورييفتا الوسح 22ي وا

 ا يعاراالقتصادية م لما  ا يعارلتا  لم اتفردا بألي ي و اقتصادي    ايراكز االي واي ويالحظ بنا ا  والصعاس وال

االقتصادية تشكف عنصر قوا لل فار    م ابف  ا يعاراليلية عناصر قوا لة عاء م ار ة بالصير ا يرىي كما ا  

 (5الجدول رقم ) اليليةي ا ظر ا يعارالشابد والتي اتفوق ع ف ال فار    
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 2017: األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في يناير 5جدول 

 الصحيفة ترتيب الصحيفة
االقتصادية  األخبار عدد 

 التي انفردت بها
 النسبة املئوية

 %25.95 96 األنباء 1

 %21.74 65 الراي 2

 %18.39 55 القبس 3

 %18.06 54 الجريدة 4

 %16.39 49 النهار 5

 %9.70 29 الشاهد 6

 %7.02 21 السياسة 7

 %0.33 1 الكويتية 8

 0 0 الصباح 9

 0 0 الوسط 10

  370 املجموع

 

 

 2018: عدد األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في يناير 3رسم بياني 
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 واملقابالت: ج( التحقيقات 
اظهر الدراسة الرصدية اصدر رييفة ا  عاء للمركز االول    عدد التط ي ات واي ابالت التي أجرافاي والتي      

اط ي ا وم ابلة  39% من مجموع التط ي ات واي ابالتي اليفا ال إس بتت 37اط ي ا وم ابلة ب سعة ا ارب  66بلغت 

كز االي وا الكويعية التي أجرت اط ي    ورييفتا الوسح والصعاس واللتا  %ي بينما احتلت ايرا22ب سعة ا ارب 

لم اجريا اي اط ي ات او م ابالت يالل فتوا الرصدي ويالحظ بنا أ  التط ي ات واي ابالت قد رجيت كفة 

االقتصاديةي  يعارا  اليلية كما رجيت كف فا ع ف ال فار التي فاق فا     ا يعارالسياسة ع ف الشابد التي فاق فا    

 .وكا ت كال" عنصر قوا للشابد م ابف ال فار

 

وعند النظر    طعيعة باه التط ي ات  جد أنفا قد اناولت قضايا العيةة واالنشاءاتي غزو الكويتي موقر  

مجلس ا مة من بعض ال وا   ي التعليم والشعاب والرياضةي كما فملت ويارات الف بعض ايئسسات وايد ي الف 

جا ب مواضيع أيرى ي أما اي ابالت ف د فملت شخصيات مطلية وعربية ودولية   ووراءي  واب حاليو  وساب و ي 

انسا ية وأكاديمية الف جا ب ايتخصص      مجاالت متعدداي وقد كا  من  يئسساتسفراء ي أكاديميو ي مدراء 

رأال السنةي واط يق عن الغاء  ظام ال فيف ب   التط ي ات ايهمة اط يق أجرات رييفة الراي عن االحتفال ب

ي باسطنعول نشرات رييفة السياسةي ومن اي ابالت ايهمة ل اء أجرات الراي مع أحد الناج   من مابطة رينا 

 (.6فوكسي ا ظر الجدول رقم ) ليام والل اء الاي أجرات ا  عاء مع ووير التجارا الدولية ال ويطان 
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 2017: التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في يناير 6جدول 

 الصحيفة ترتيب الصحيفة
عدد التحقيقات واملقابالت التي 

 انفردت بها
 النسبة املئوية

 %36.87 66 األنباء 1

 %21.76 39 القبس 2

 %17.88 32 الراي 3

 %7.26 13 الجريدة 4

 %6.15 11 السياسة 5

 %5.03 9 الشاهد 6

 %3.91 7 النهار 7

 %1.12 2 الكويتية 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  179 املجموع
 

 2017: عدد التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في يناير 4رسم بياني 
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 لقوة انفراديات الصحف اليومية الكويتية العشري املقياس 
عند استخدام ايعيار االحصاا  ايعتمد    باا الت رير ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من 

 ( أد اه 7كا ت النتائج لشهر يناير كما    الجدول رقم )عشر درجات 

 2017يناير : املقياس العشري لقوة الصحف في 7جدول 

 املقياس العشري لقوة الصحيفة الصحيفة

 8.86 االنباء

 5.63 الراي

 5.51 القبس

 4.01 الجريدة

 2.49 النهار

 2.46 الشاهد

 2.26 السياسة

 0.37 الكويتية

 0.13 الوسط

 0.03 الصباح

 

 2017الكويتية في شهر يناير : املقياس العشري لقوة الصحف 5رسم بياني 
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درجة قوة المواد الحصرية في صحف الكويت 
اليومية

درجة قوة المواد الحصرية
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 2017خالصة يناير 

يم ن أ   2017بدولة الكويت يالل فهر يناير  الورقية الصادرابعد رصد ما ا فردت بت الصير اليومية  

 االجمالية نستخلا أبرو النتائج 

    جميع ال طاعات التي فملها  -1
ع
احتلت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    عدد ايواد التي ا فردت  فا حصريا

 اليليةي واالقتصاديةي والتط ي ات واي ابالت. ا يعار الرصد 

ال الث اليلية واالقتصادية وحلت ال إس    ايركز  ا يعاراحتلت رييفة الراي ايركز ال ان     قطا    -2

 ذات ال طاع  .   

ال فا رييفة الراي    ايركز ال الث  واي ابالتيجاءت رييفة ال إس    ايركز ال ان     قطاع التط ي ات  -3

 لاات ال طاع.
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  حصريات

 2017( 2) فبراير  شهر 
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 املحلية: األخبار ا( 
ي وانوعت ايواضيع  532بلغ العدد االجمال  لةيعار اليلية التي افردت  فا الصير موضع الرصد 

ع
ي وا

ومشاريع  الوطنيةيي فشملت العفو ا م وي عن ايساج   بمناسعة أعياد الكويت ا يعاروال ضايا التي اطرقت اليفا 

ات التوبية والتعليم والصية واالسكا ي التموين ال وا       مجلس االمة والتغ وات    الفريق الوواريي وقطاع

والطاقة والع ية التطتية واالاصاالتي الدفاع والدايلية ومكافطة الفسادي الوافدو  وال وا العاملةي السياحة 

 والشئو  العلديةي الف جا ب مواضيع ايرى.

 

اليلية التي افردت  ا يعار  عدد اظهر رصد الصير ايتضمنة    الت رير اصدر رييفة اال عاء للمركز االول  

 من  153 فا والتي بلغت 
ع
اليلية اي شورا    فتوا الرصدي  ا يعار% ا ريعا من مجمف 29وب سعة  ي532 أصفي وا

 مطليا ب سعة ا ارب  86اليفا الراي والتي افردت ب شر 
ع
لصييفة الوسح التي افردت  ايراكز أدنىوكا ت %ي 16ي وا

 (8ا ظر الجدول رقم ) ف حيايعار والصعاس التي افردت ب شر ي و واحد  7بتت 
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 2017: األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في فبراير 8جدول 

 النسبة املئوية التي انفردت بها األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %28.76 153 االنباء 1

 %16.17 86 الراي 2

 %15.41 82 القبس 3

 %12.71 58 الجريدة 4

 %9.59 51 السياسة 5

 %8.46 45 الشاهد 6

 %5.45 29 النهار 7

 %3.76 20 الكويتية 8

 %1.32 7 الوسط 9

 %0.19 1 الصباح 10

  532 املجموع

 

 2017األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في فبراير : عدد 6رسم بياني 
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 االقتصادية: األخبار ب( 
ي وقد غطت الصير التي فملها  320بلغ العدد االجمال  لةيعار االقتصادية اليصرية يالل فهر ف واير 

ع
ي وا

واال ت ائيةي تشجيع االسع ماراتي تغطية ال روض الرصد جملة من ايواضيع االقتصادية كضريعة ال يمة ايضافة 

 ايتعثواي معوقات الخصخصةي اطوير ح ول النفحي الهدر    اال فاق العام وعجز ايواو ةي الف جا ب قضايا ايرى.

االقتصادية التي  ا يعاراالقتصادية اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد  ا يعارأظهرت  تائج رصد 

 تشكف ما نسإتت  86با يالل فتوا الرصد بتت افردت ب شر 
ع
االقتصاديةي اليفا ال فار  ا يعار% ا ريعا من مجموع 27ي وا

 وب سعة  61بتتت 
ع
% ا ريعاي بينما حلت رير الوسح والصعاس والكويعية    ايراكز االي واي ويالحظ بنا ا  20ي وا

 ا يعار عاء م ار ة بالصير ا يرىي كما أنفا الف جا ب اليلية عنصر قوا لة  ا يعاراالقتصادية م لما  ا يعار

 (9ا ظر الجدول رقم ) السياسةياليلية ارجح كفة الراي ع ف ال إس والجريدا ع ف 

 

 2017: األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في فبراير 9جدول 

 النسبة املئوية االقتصادية التي انفردت بها األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %26.88 86 األنباء 1

 %20.40 61 الراي 2

 %17.06 51 القبس 3

 %12.71 38 الجريدة 4

 %11.71 35 النهار 5

 %8.70 26 السياسة 6

 %7.69 23 الشاهد 7

 0 0 الوسط 8

 0 0 الكويتية 9

 0 0 الصباح 10

  320 املجموع
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 2017: عدد األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في فبراير 7رسم بياني 
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 ج( التحقيقات واملقابالت: 
اظهر الدراسة الرصدية اصدر رييفة ا  عاء للمركز االول    عدد التط ي ات واي ابالت التي أجرافاي والتي      

اط ي ا وم ابلة  27% من مجموع التط ي ات واي ابالتي اليفا ال إس بتت 33اط ي ا وم ابلة ب سعة ا ارب  43بلغت 

والصتتتتتتتتتتتعاس واللتا  لم اجريا اي اط ي ات او  الوستتتتتتتتتتتح يفتارتتتتتتتتتتتيا ي وا %ي بينما احتلت ايراكز 16ب ستتتتتتتتتتتعة ا ارب 

م ابالت يالل فتوا الرصتتتتتدي ويالحظ بنا أ  التط ي ات واي ابالت كا ت عنصتتتتتر قوا لل إس    م ابف الراي ولل فار 

 .   م ابف الشابد

 

وعنتتتتتد النظر    طعيعتتتتتة بتتتتتاه التط ي تتتتتات  جتتتتتد أنفتتتتتا قتتتتتد عتتتتتالجتتتتتت الغزو العرا   للكويتتتتتت والتطريري الالجةو   

الستتتتتتتتتتتتتوريو  ومعا اافمي التطوير اليضتتتتتتتتتتتتتريي ال وا العاملة والوافدو ي الصتتتتتتتتتتتتتية والتعليم والتموين والزراعةي الف 

ع ايرىي أما اي ابالت ف د فتتتتتتتتتتتتملت جا ب التعرض الف بعض العادات والظوابر االجتماعية يكما عالجت مواضتتتتتتتتتتتتي

مطلية  يئسساتشخصيات مطلية وعربية ودولية ومن مجاالت مختلفة   ووراءي سفراءي أكاديميو ي أدباءي ومدراء 

وعربية ودولية متعددا ال شتتاطاتي وقد كا  من ب   التط ي ات ايهمة التط يق الاي نشتترات الجريدا اطت عنوا  

 ع ف االست الل و 56للجوء والهروب من الخيماتب يواط يق بعنوا  ببالزعتوي ي السوريو  ب   ا
ع
 ع ف  26عاما

ع
عاما

التطريرب والاي أجرات ال إسي ومن اي ابالت ايهمة الل اء الاي أجرات الراي مع ماثيو لودج الستتتتتتتتتتتتتف و ال ويطان     

ي ا ظر الستتتتتتالم لةعمال اإلنستتتتتتا ية جاستتتتتتم العو  عضتتتتتتو مجلس ردارا جمعيةالكويتي والل اء الاي أجرات ا  عاء مع 

 (.10الجدول رقم )
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 2017: التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في فبراير 10جدول 

الصييفة ارايب  ال سعة ايةوية عدد التط ي ات واي ابالت التي ا فردت  فا الصييفة 

 %32.82 43 ا  عاء 1

 %20.61 27 ال إس 2

 %16.79 22 الراي 3

 %9.16 12 السياسة 4

 %8.40 11 ال فار 5

 %6.87 9 الجريدا 6

 %4.58 6 الشابد 7

 %0.76 1 الكويعية 8

 0 0 الوسح 9

 0 0 الصعاس 10

  131 الجموع
 

 2018فبراير : عدد التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في 8رسم بياني 
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 املقياس العشري لقوة انفراديات الصحف اليومية الكويتية
عند استخدام ايعيار االحصاا  ايعتمد    باا الت رير ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من 

 ( 11   الجدول رقم )كا ت النتائج لشهر ف واير كما عشر درجات 

 2017املقياس العشري لقوة الصحف في شهر فبراير : 11جدول 

 املقياس العشري لقوة الصحيفة الصحيفة

 8.85 األنباء

 5.34 الراي

 5.31 القبس

 3.05 الجريدة

 2.74 السياسة

 2.56 النهار

 2.07 الشاهد

 0.45 الكويتية

 0.13 الوسط

 0.02 الصباح
 

 2018: املقياس العشري لقوة الصحف الكويتية في فبراير 9رسم بياني 
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 2017خالصة فبراير 
 

يم ن أ   2017بدولة الكويت يالل فهر ف واير  الورقية الصادرابعد رصد ما ا فردت بت الصير اليومية 

 االجمالية نستخلا أبرو النتائج 

    مختلر ال طاعات ال الث التي  -1
ع
احتلت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    عدد ايواد التي ا فردت  فا حصريا

 فملها الرصد.

ال الث وحلت ال إس    ايركز اليلية واالقتصادية  ا يعاراحتلت رييفة الراي ايركز ال ان     قطا    -2

 ذات ال طاع  .   

ال فا رييفة الراي    ايركز ال الث  واي ابالتيجاءت رييفة ال إس    ايركز ال ان     قطاع التط ي ات  -3

 لاات ال طاع.
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 حصريات

 2017( 5)مايو شهر  
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 املحلية: األخبار ا( 
ي وانوعت ايواضيع  514بلغ العدد االجمال  لةيعار اليلية التي افردت  فا الصير موضع الرصد 

ع
ي وا

ي فشملت مداوالت مجلس االمة والسجال ب   اليكومة وايعارضةي واعادا ا يعاروال ضايا التي اطرقت اليفا 

عطث العلميي الصية واالسكا ي الوافدو  الج سيةي التوبية والتعليم والومنح ملر سيب  تش يف الفريق الوواريي

 االصالس االداري ومكافطة الفسادي الف جا ب مواضيع ايرى. وال وى العاملةي

 

اليلية التي افردت  ا يعارر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد اظهر رصد الصير ايتضمنة    الت رير اصد

 من  143 فا والتي بلغت 
ع
اليلية اي شورا    فتوا الرصدي  ا يعار% ا ريعا من مجمف 28وب سعة  ي514 أصفي وا

 مطليا ب سعة ا ارب  94اليفا ال إس والتي افردت ب شر 
ع
ايراكز لصييفة الوسح التي افردت  أدنى%ي وكا ت 18ي وا

 (12ا ظر الجدول رقم ) ف حيايعار  3ت ب شر التي افرد ايعار والصعاس 5بتت 
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 2017: األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في مايو 12جدول 

التي انفردت  األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 بها

 النسبة املئوية

 %27.82 143 األنباء 1

 %18.29 94 القبس 2

 %16.54 85 الراي 3

 %11.87 61 الجريدة 4

 %8.95 46 السياسة 5

 %8.37 43 الشاهد 6

 %4.28 22 النهار 7

 %2.33 12 الكويتية 8

 %0.97 5 الوسط 9

 %0.58 3 الصباح 10

  514 املجموع

 

 2017: عدد األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في مايو 10بياني  رسم
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 االقتصادية: األخبار ب( 
ي وقد غطت الصير التي فملها  262 مايوفهر بلغ العدد االجمال  لةيعار االقتصادية اليصرية يالل 

ع
ي وا

االقتصاديي سوقا النفح والاببي العورصة والعنوكي  كاإلصالسالرصد جملة من ايواضيع االقتصادية 

 االسع ماري وقرارات العن" ايركزيي الف جا ب قضايا ايرى. ايريصةيقطاع التألم  ي ايصانع غ و  الخصخصةي

 

 

االقتصادية التي  ا يعاراالقتصادية اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد  ا يعارأظهرت  تائج رصد 

 تشكف ما نسإتت  73افردت ب شربا يالل فتوا الرصد بتت 
ع
ديةي اليفا ال فار االقتصا ا يعار% ا ريعا من مجموع 28ي وا

 وب سعة  45بتتت 
ع
 ا يعار% ا ريعاي بينما حلت رييفتا الوسح والصعاس    ايراكز االي واي ويالحظ بنا ا  15ي وا

اليلية عنصر قوا لة عاء م ار ة بالصير ا يرىي كما أنفا ارجح كفة الراي ع ف ال إس  ا يعاراالقتصادية م لما 

 .(13اليليةي ا ظر الجدول رقم ) ارا يعوالتي فاق فا    قطاع 
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 2017: األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في مايو 13جدول 

 األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

االقتصادية التي 

 انفردت بها

 النسبة املئوية

 %27.86 73 األنباء 1

 %17.18 45 الراي 2

 %15.65 41 القبس 3

 %13.36 35 النهار 4

 %10.69 28 الجريدة 5

 %9.54 25 الشاهد 6

 %4.20 11 السياسة 7

 %1.53 4 الكويتية 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  262 املجموع

 

 2017: عدد األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في مايو 11رسم بياني 
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 ج( التحقيقات واملقابالت: 
اظهر الدراسة الرصدية اصدر رييفة ا  عاء للمركز االول    عدد التط ي ات واي ابالت التي أجرافاي والتي      

اط ي ا وم ابلة  28% من مجموع التط ي ات واي ابالتي اليفا ال إس بتت 39اط ي ا وم ابلة ب سعة ا ارب  54بلغت 

ا احتلت ايراكز االي وا رييفتا الوسح بت اط يق واحد والصعاس والتي لم اجر اي %ي بينم16ب سعة ا ارب 

اط ي ات او م ابالت يالل فتوا الرصدي ويالحظ بنا أ  التط ي ات واي ابالت كا ت عنصر قوا لل إس    م ابف 

 .الراي ولل فار    م ابف الشابد

 

 

وعند النظر    طعيعة باه التط ي ات  جد أنفا قد عالجت قضايا العيةة كنفوق االسماك    بطر الكويتي  

الف جا ب ويارا بعض الدول او ايعالم العمرا ية  مكافطة الفسادي منح او سيب الج سيةي الكويعيو     الخارجي

 و يةي أما اي ابالت ف د فملت شخصيات مطلية ايم زا ي كما تعرضت لطائفة أيرى من ال ضايا االجتماعية وال ا

ح وقية  مئسساتوعربية ودولية ومن مجاالت مختلفة   ووراءي  وابي أكاديميو ي مدراء لدوائر حكومية أو 

وانسا ية واطوعيةي وقد كا  من ب   التط ي ات ايهمة التط يق الاي نشرات ا  عاء اطت عنوا  ب فوق ا سماك 

استاكار ا  فاكات الي وقب والاي أجرات  العمف  عيداط يق بعنوا  بالعمال يطتفلو  بمواقع يسعنفر الكويتب يو 
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للجامعة ا مري ية بع ووتي  16السياسةي ومن اي ابالت ايهمة الل اء الاي أجرات الراي مع فضلو يوري الرئيس الت 

 (.14الجدول رقم ) والل اء الاي أجرات الجريدا مع ووير العدل الكويتي فالح العزبي ا ظر

 2017: التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في مايو 14جدول 

 النسبة املئوية عدد التحقيقات واملقابالت التي انفردت بها الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %38.75 54 األنباء 1

 %20.00 28 القبس 2

 %16.43 23 الراي 3

 %7.14 10 السياسة 4

 %5.71 8 الشاهد 5

 %5.00 7 الجريدة 6

 %3.57 5 النهار 7

 %2.86 4 الكويتية 8

 %0.71 1 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  140 املجموع

 

 2017: عدد التحقيقات واملقابالت التي انفردت بها الصحف في مايو 12رسم بياني 
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 لقوة انفراديات الصحف اليومية الكويتية العشري املقياس 
عند استخدام ايعيار االحصاا  ايعتمد    باا الت رير ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من 

 أد اه ( 15كا ت النتائج لشهر مايو كما    الجدول رقم )عشر درجات 

 2017مايو : املقياس العشري لقوة الصحف في 15جدول 

 لقوة الصحيفة املقياس العشري  الصحيفة

 9.43 األنباء

 5.20 القبس 

 4.80 الراي

 2.62 الجريدة

 2.42 الشاهد 

 1.98 السياسة

 1.96 النهار

 0.65 الكويتية

 0.17 الوسط

 0.06 الصباح

 

 2017الكويتية في مايو : املقياس العشري لقوة الصحف 13رسم بياني 
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 2017خالصة مايو 
 

يم ن أ   2017بدولة الكويت يالل فهر مايو  الورقية الصادرابعد رصد ما ا فردت بت الصير اليومية 

 االجمالية نستخلا أبرو النتائج 

    مختلر  -1
ع
ال طاعات ال الث التي احتلت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    عدد ايواد التي ا فردت  فا حصريا

 فملها الرصد.

    ايركز الرايوحلت اليلية والتط ي ات واي ابالت  ا يعاراحتلت رييفة ال إس ايركز ال ان     قطا    -2

 ذات ال طاع  . ال الث   

ال فا رييفة ال إس    ايركز ال الث  االقتصاديةي ا يعارجاءت رييفة الراي    ايركز ال ان     قطاع  -3

 لاات ال طاع.
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 حصريات 

 2017( 6)يونيو شهر 
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 املحلية: األخبار ا( 
ي وانوعت ايواضيع  448بلغ العدد االجمال  لةيعار اليلية التي افردت  فا الصير موضع الرصد 

ع
ي وا

ي فشملت اليكومة والتعديف الوواريي رعاية الشعابي التوبية والتعليمي الصية ا يعاروال ضايا التي اطرقت اليفا 

 االسالمية والعلديةي الف جا ب مواضيع ايرى. الشئو واالسكا ي الوافدو  وال وى العاملةي الن ف والطاقةي 

 

اليلية التي افردت  ا يعاررصد الصير ايتضمنة    الت رير اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد اظهر 

 من  129 فا والتي بلغت 
ع
ي 448 أصفي وا

ع
 فهراليلية اي شورا     ا يعارمن مجمف  ي% ا ريعا29وب سعة  ي وا

 مطليا ب سعة ا ارب  72ي اليفا ال إس والتي افردت ب شر يو يو
ع
ايراكز لصييفة الصعاس التي  أدنى%ي وكا ت 16ي وا

 .(16ا ظر الجدول رقم ) ف حيايعار  3افردت ب شر 
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 2017يونيو : األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في 16جدول 

 النسبة املئوية عدد األخبار التي انفردت بها الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %28.79 129 األنباء 1

 %16.07 72 القبس 2

 %13.84 62 الراي 3

 %13.39 60 الجريدة 4

 %9.60 43 السياسة 5

 %6.47 29 الشاهد 6

 %5.36 24 النهار 7

 %3.35 15 الكويتية 8

 %2.46 11 الوسط 9

 %0.67 3 الصباح 10

  448 املجموع

 

 2017: عدد األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في يونيو 14رسم بياني 
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 االقتصادية: األخبار ب( 
ي وقد غطت الصير التي فملها  208 يو يوهر بلغ العدد االجمال  لةيعار االقتصادية اليصرية يالل ف

ع
ي وا

االقتصاديي النفح وايراداات واطوير مراف تي العورصة وال طاع  كاإلصالسالرصد جملة من ايواضيع االقتصادية 

ايصر  ي االمن االل توون ي العشريعات االقتصاديةي اطوير قطاع الط وا  ايدن ي وسندات العن" ايركزيي الف 

 جا ب قضايا ايرى.

 

االقتصادية التي  ا يعاراالقتصادية اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد  ا يعارأظهرت  تائج رصد 

 تشكف ما نسإتت  47افردت ب شربا يالل فتوا الرصد بتت 
ع
االقتصاديةي اليفا الراي  ا يعار% ا ريعا من مجموع 23ي وا

 وب سعة  43بتتت 
ع
سح والصعاس والكويعية    ايراكز االي واي ويالحظ بنا ا  % ا ريعاي بينما حلت رير الو 14ي وا

اليلية عنصر قوا لة عاء م ار ة بالصير ا يرىي كما أنفا ارجح كفة الراي ع ف  ا يعاراالقتصادية م لما  ا يعار

  (17اليليةي ا ظر الجدول رقم ) ا يعارال إس والتي فاق فا    قطاع 

  



 

 46 

 2017: األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في يونيو 17جدول 

 النسبة املئوية االقتصادية التي انفردت بها األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %22.60 47 األنباء 1

 %14.38 43 الراي 2

 %12.04 36 القبس 3

 %8.70 26 الجريدة 4

 %8.03 24 النهار 5

 %5.69 17 الشاهد 6

 %5.02 15 السياسة 7

 0 0 الكويتية 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  208 املجموع

 

 2017: عدد األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في يونيو 15رسم بياني 
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 ج( التحقيقات واملقابالت: 
اظهر الدراسة الرصدية اصدر رييفة ا  عاء للمركز االول    عدد التط ي ات واي ابالت التي أجرافاي والتي      

اط ي ا وم ابلة  24% من مجموع التط ي ات واي ابالتي اليفا ال إس بتت 29اط ي ا وم ابلة ب سعة ا ارب  28بلغت 

الوسح والصعاس واللتا  لم اجريا اي اط ي ات او %ي بينما احتلت ايراكز االي وا رييفتا 25ب سعة ا ارب 

م ابالت يالل فتوا الرصدي ويالحظ بنا أ  التط ي ات واي ابالت كا ت عنصر قوا لل إس    م ابف الراي ولل فار 

 .   م ابف الشابد

 

ي 67يمة وعند النظر    طعيعة باه التط ي ات  جد أنفا قد عالجت جملة من ال ضايا   الاكرى الخمسو  لهز  

ايصالية الخليجيةي قضايا الصية والتعليم والعيةة وسوق العمفي الف جا ب ويارا بعض الدولي كما تعرضت 

يواضيع أيرىي أما اي ابالت ف د فملت شخصيات مطلية وعربية ودولية ومن مجاالت مختلفةي وقد كا  من ب   

وال الشراء الرمضان ب يوسلسة أرفير جلسات التط ي ات ايهمة التط يق الاي نشرات الراي اطت عنوا  بب

والتي أجرافا الجريداي ومن اي ابالت ايهمة الل اء الاي أجرات ال إس مع الخع و العس ري طلعت مسلمي  67حرب 

 (.18والل اء الاي أجرات الراي مع ويغورد باير سف و النمساي ا ظر الجدول رقم )
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 2017التحقيقات واملقابالت في يونيو : 18جدول 

 النسبة املئوية عدد التحقيقات واملقابالت التي انفردت بها الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %28.87 28 األنباء 1

 %24.74 24 القبس 2

 %19.59 19 الراي 3

 %15.46 15 الجريدة 4

 %4.12 4 السياسة 5

 %4.12 4 النهار 6

 %2.06 2 الكويتية 7

 %1.03 1 الشاهد 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  97 املجموع

 

 2017: عدد التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في يونيو 16رسم بياني 

 

28

24

19

15

4 4

2
1

0 00

5

10

15

20

25

30

عدد التحقيقات والمقابالت التي
انفردت بها الصحف



 

 49 

 لقوة انفراديات الصحف اليومية الكويتية العشري املقياس 
عند استخدام ايعيار االحصاا  ايعتمد    باا الت رير ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من 

 أد اه ( 19كا ت النتائج لشهر يو يو كا ت النتائج كما    الجدول رقم )عشر درجات 

 2017: املقياس العشري لقوة الصحف في يونيو 19جدول 

 املقياس العشري لقوة الصحيفة الصحيفة

 8.03 األنباء

 5.29 القبس 

 4.78 الراي

 3.76 الجريدة

 1.87 السياسة

 1.75 النهار

 1.32 الشاهد

 0.54 الكويتية

 0.25 الوسط

 0.07 الصباح

 

 2017اي ياال العشري ل وا الصير الكويعية    يو يو : 17رسم بياني 
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 2017خالصة يونيو 
 

يم ن أ   2017بدولة الكويت يالل فهر مايو  الورقية الصادرابعد رصد ما ا فردت بت الصير اليومية 

 االجمالية نستخلا أبرو النتائج 

    مختلر ال طاعات ال الث التي  -1
ع
احتلت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    عدد ايواد التي ا فردت  فا حصريا

 فملها الرصد.

   ايركز  الراياليلية والتط ي ات واي ابالت وحلت  ا يعاراحتلت رييفة ال إس ايركز ال ان     قطا    -2

 ذات ال طاع  . ال الث   

ال فا رييفة ال إس    ايركز ال الث  االقتصاديةي ا يعارجاءت رييفة الراي    ايركز ال ان     قطاع  -3

 لاات ال طاع.
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  حصريات

 2017( 11) نوفمبر شهر 
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 املحلية: األخبار ا( 
ي وانوعت ايواضيع وال ضايا  583اليلية التي افردت  فا الصير التي فملها الرصد  ا يعاربلغ عدد 

ع
ي وا

ي فشملت تغطية مفاوضات تش يف اليكومة وال تف النيابية    مجلس االمةي وقضايا ا يعارالتي اطرقت اليفا 

لتطتيةي الوافدو  وال وا العاملةي الدايلية والدفاع والتوبية والتعليم والصيةي االسكا  والطاقة ومشاريع الع ية ا

 الشئو  االسالمية واالجتماعيةي قضايا الفساد ايال  واالداري الف جا ب مواضيع ايرى.

 

اليلية التي  ا يعارالصير ايتضمنة    الت رير أ  رييفة اال عاء اتصدر ايركز االول    عدد اظهر رصد 

 من  193افردت  فا والتي بلغت 
ع
 فهراليلية اي شورا     ا يعار% ا ريعا من مجمف 33وب سعة  ي583 أصفي وا

 مطليا ب سعة ا ارب  93ي اليفا الراي والتي افردت ب شر  وفم و
ع
ايراكز لصييفة الوسح التي  أدنى%ي وكا ت 16ي وا

 (20ا ظر الجدول رقم ) ف حيايعار والصعاس التي افردت ب شر ي وين  3افردت بتت 
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 2017: األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في نوفمبر 20جدول 

 املئويةالنسبة  التي انفردت بها األخبار عدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %32.54 193 األنباء 1

 %15.95 93 الراي 2

 %15.26 89 القبس 3

 %13.20 77 الجريدة 4

 %9.43 55 السياسة 5

 %6.68 39 الشاهد 6

 %4.28 25 النهار 7

 %1.20 7 الكويتية 8

 %0.51 3 الوسط 9

 %0.34 2 الصباح 10

  583 املجموع

 

 2017: عدد األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في نوفمبر 18رسم بياني 
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 االقتصادية: األخبار ب( 
ي وقد غطت الصير التي فملها  261بلغ العدد االجمال  لةيعار االقتصادية اليصرية يالل فهر  وفم و 

ع
ي وا

ال يمة ايضافة انفياا لتعليمات العن" الدول ي والعجز    ايواو ة الرصد جملة من ايواضيع االقتصادية كتطعيق 

العامة وحجم اال فاق العام وسعف ارفيدهي واوضاع سوق النفح والعنوك االسالميةي وسياسات وقرارات العن" 

 ايركزي الكويتي الف جا ب قضايا ايرى.

 

االقتصادية التي  ا يعارمركز االول    عدد االقتصادية اصدر رييفة اال عاء لل ا يعارأظهرت  تائج رصد 

 تشكف ما نسإتت  73افردت ب شربا يالل فتوا الرصد بتت 
ع
االقتصاديةي اليفا  ا يعار% ا ريعا من مجموع 28ي وا

 وب سعة  49ال إس بتتت 
ع
% ا ريعاي بينما حلت رير الوسح والصعاس والكويعية    ايراكز االي واي ويالحظ 19ي وا

 ا يعاري كما ا  والتي افوقها    ا يعار اليلية قوا لل إس م ار ة بالراي عنصراالقتصادية   يعارابنا ا  

ي وا  باين ا يعار اليليةاالقتصادية تشكف عنصر قوا لل فار    م ابف الشابد والتي اتفوق ع ف ال فار    

 (21والصعاس والكويعيةي ا ظر الجدول رقم ) العنصرين يش ال  ضعفا    االداء الصيف  لكف من الوسح
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 2017: األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في نوفمبر 21جدول 

 النسبة املئوية عدد األخبار االقتصادية التي انفردت بها الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %27.96 73 االنباء 1

 %18.77 49 القبس 2

 %16.09 48 النهار 3

 %14.94 39 الراي 4

 %8.04 21 الجريدة 5

 %6.13 16 الشاهد 6

 %2.68 7 السياسة 7

 0 0 الكويتية 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  261 املجموع

 

 2017: عدد األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في نوفمبر 19رسم بياني 
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 ج( التحقيقات واملقابالت: 
 39الرصد اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد التط ي ات واي ابالت التي اجريفاي والتي بلغت  يظهر

اط ي ا وم ابلة ب سعة  34% من مجموع التط ي ات واي ابالتي اليفا ال إس بتت 25اط ي ا وم ابلة ب سعة ا ارب 

ويعية والتي لم ا م باجراء اي اط ي ات او %ي بينما احتلت ايراكز االي وا رير الوسح والصعاس والك22ا ارب 

 لل إسقوا  االقتصادية عنصرت كما ا يعار كا التط ي ات واي ابالت م ابالت يالل فتوا الرصدي ويالحظ بنا أ  

 مت دما ع ف 
ع
 .سكا ت ا يعار اليلية عنصر قوا للراي    م ابف ال إي    ح   الرايومنط فا مركزا

 

قد غطت قضايا اتصف بالتعليم والعيةة والزراعة وعالقة وعند النظر    طعيعة باه التط ي ات  جد أنفا  

الف جا ب مواضيع ايرىي أما  اليكومة بمجلس االمة واال تخابات فضال عن ويارا بعض ايعالم العمرا ية ايم زاي

   الدوائر اليكومية واينظمات العربية من العامل   اي ابالت ف د فملت شخصيات مطلية وعربية ودولية 
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طلعات طرس ال  ة ي وقد كا  من ب   التط ي ات ايهمة اط يق بعنوا  ب الخ وية وا كاديمية وايئسساتوالدولية 

الشابدي واط يق بعنوا  بمناكفة الجلس لليكومة...متوالية ععثيةب لصييفة ب لصييفة  اطيح بألر ع حكومات

اجرات رييفة الاي ل اء الل اء الاي أجرات الراي مع الرئيس اللعنان  ميشيف عو ي والت ايهمة ي ومن اي ابال ال إس

 (.22اال عاء مع مهمت فيمش"  ائب رئيس الووراء التوك  يا ظر الجدول رقم )

 2017: التحقيقات واملقابالت في نوفمبر 22جدول 

 النسبة املئوية التحقيقات واملقابالت التي انفردت بهاعدد  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %25.16 39 االنباء 1

 %21.93 34 القبس 2

 %18.06 28 الشاهد 3

 %14.83 23 الراي 4

 %8.38 13 الجريدة 5

 %7.09 11 النهار 6

 %4.51 7 السياسة 7

 0 0 الكويتية 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  155 املجموع

 

 2017: عدد التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في نوفمبر 20رسم بياني 
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 لقوة انفراديات الصحف اليومية الكويتية العشري املقياس 
عند استخدام ايعيار االحصاا  ايعتمد    باا الت رير ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من عشر 

 ( 23كا ت النتائج لشهر  وفم و كما    الجدول رقم )درجات 

 2017: املقياس العشري لقوة الصحف في نوفمبر 23جدول 

 الصحيفةاملقياس العشري لقوة  الصحيفة

 8.6 االنباء

 5.59 القبس

 4.57 الراي

 3.08 الشاهد

 2.97 النهار

 2.96 الجريدة

 1.96 السياسة

 0.12 الكويتية

 0.05 الوسط

 0.03 الصباح

 2017: املقياس العشري لقوة الصحف الكويتية في نوفمبر 21رسم بياني 
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 2017خالصة نوفمبر 
بدولة الكويت يم ن أ  نستخلا أبرو النتائج  الورقية الصادرابعد رصد ما ا فردت بت الصير اليومية 

 االجمالية 

    جميع ال طاعات التي فملها  -1
ع
احتلت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    عدد ايواد التي ا فردت  فا حصريا

 اليليةي واالقتصاديةي والتط ي ات واي ابالت. ا يعار الرصد 

اليلية ال فا رييفة ال إس    ايركز ال الث  ا يعاراحتلت رييفة الراي ايركز ال ان  من حيث التفرد ب -2

    ذات ايضمار.

 والل اءات.االقتصادية والتط ي ات  ا يعاراحتلت رييفة ال إس ايركز ال ان     التفرد ب -3

ي    ح   جاءت رييفة الشابد    االقتصادية ا يعارجاءت رييفة ال فار    ايركز ال الث    التفرد ب -4

  فس ايركز    جا ب التط ي ات والل اءات. 
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 حصريات 

 2017( 12ديسمبر )شهر 
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 املحلية: األخبار ا( 
ي واي  540اليلية التي افردت  فا الصير التي فملها الرصد لشهر ديسم و  لةيعاربلغ العدد االجمال  

ي فشملت ال مة الخليجية وجهود الكويت لتط يق ايصالية ا يعاروانوعت ايواضيع وال ضايا التي اطرقت اليفا 

صيةي االسكا  تش يف اليكومة ووقااع جلسات مجلس االمةي وقضايا الدايلية والتوبية والتعليم وال الخليجيةي

السياحة واالعالمي ا وقاف والشئو  االسالمية  والطاقة ومشاريع الع ية التطتيةي الوافدو  وال وا العاملةي

 واالجتماعيةي قضايا الفساد ايال  واالداري الف جا ب مواضيع ايرى.

 

اليلية التي افردت  ا يعاراظهر رصد الصير ايتضمنة    الت رير اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد 

 من  160 فا والتي بلغت 
ع
اليلية اي شورا    فتوا الرصدي  ا يعار% ا ريعا من مجمف 30وب سعة  ي540 أصفي وا

 مطليا ب سعة ا ارب  96اليفا ال إس والتي افردت ب شر 
ع
ايراكز لصييفة الوسح التي افردت  أدنىوكا ت %ي 18ي وا

 (24ا ظر الجدول رقم ) ف حيأيعار والصعاس التي افردت ب شر ي و واحد  4التي افردت بت ايعار والكويعية  5بتت 
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 2017: األخبار املحلية التي تفردت بها الصحف في ديسمبر 24جدول 

 النسبة املئوية عدد األخبار التي انفردت بها الصحيفة ترتيب الصحيفة

 %30.36 160 األنباء 1

 %18.21 96 القبس 2

 %15.56 82 الجريدة 3

 %13.28 70 الراي 4

 %9.86 52 السياسة 5

 %8.34 44 الشاهد 6

 %4.93 26 النهار 7

 %0.94 5 الوسط 8

 %0.75 4 الكويتية 9

 %0.18 1 الصباح 10

  540 املجموع

 

 2017املحلية التي تفردت بها الصحف في ديسمبر : عدد األخبار 22رسم بياني 
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 االقتصادية: األخبار ب( 
ي وقد  304بلغ العدد االجمال  لةيعار االقتصادية التي افردت  فا الصير التي فملها الرصد لشهر ديسم و 

ع
ي وا

غطت الصير التي فملها الرصد جملة من ايواضيع االقتصادية كتطعيق قا و  الشركات الجديد بألثر رجع ي 

ريع الواعدا    قطاع العتووكيماويات والسياحة والعجز    ايواو ة العامةي واوضاع قطاع النفح والغاوي وايشا

 واحوال العورصة ومشروع يصخص فا والعنوك االسالميةي الف جا ب قضايا ايرى. والصيةي

 

 

 

االقتصادية التي  ا يعاراالقتصادية اصدر رييفة اال عاء للمركز االول    عدد  ا يعارأظهرت  تائج رصد 

 تشكف ما نسإتت  94افردت ب شربا يالل فتوا الرصد بتت 
ع
االقتصاديةي اليفا ال فار  ا يعار% ا ريعا من مجموع 31ي وا

 وب سعة  50بتتت 
ع
% ا ريعاي بينما حلت رير الوسح والصعاس والكويعية    ايراكز االي واي ويالحظ بنا ا  17ي وا

االقتصادية  ا يعاراليلية عناصر قوا لة عاء م ار ة بالصير ا يرىي كما ا   ا يعاراالقتصادية م لما  ا يعار

اليليةي ا ظر الجدول رقم  ا يعارتشكف عنصر قوا لل فار    م ابف ال إس والشابد واللتا  اتفوقا  ع ف ال فار    

(25)  
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 2017االقتصادية التي تفردت بها الصحف في ديسمبر : األخبار 25جدول 

االقتصادية التي  األخبار عدد   الصحيفة  ترتيب الصحيفة

 انفردت بها

 النسبة املئوية

 %31.43 94 األنباء 1

 %16.72 50 النهار 2

 %13.37 40 القبس 3

 %13.37 40 الراي 4

 %12.70 38 الجريدة 5

 %9.03 27 السياسة 6

 %5.01 15 الشاهد 7

 0 0 الوسط 8

 0 0 الصباح 9

 0 0 الكويتية 10

  304 املجموع

 

 2017: عدد األخبار االقتصادية التي تفردت بها الصحف في ديسمبر 23رسم بياني 
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 ج( التحقيقات واملقابالت: 
اظهر الدراسة الرصدية اصدر رييفة ال إس للمركز االول    عدد التط ي ات واي ابالت التي أجرافاي والتي      

اط ي ا وم ابلة  39% من مجموع التط ي ات واي ابالتي اليفا ا  عاء بتت 31اط ي ا وم ابلة ب سعة ا ارب  54بلغت 

ر الوسح والصعاس والكويعية والتي لم ا م باجراء اي %ي بينما احتلت ايراكز االي وا ري22ب سعة ا ارب 

اليلية واالقتصادية كا تا عناصر قوا لصييفة  ا يعاراط ي ات او م ابالت يالل فتوا الرصدي ويالحظ بنا أ  

 مت دما ع ف ال إسي    ح   كا  عنصر التط ي ات واي ابالت قوا لل إس    م ابف ا  عاءي 
ع
ا  عاء ومنط فا مركزا

 .كما رجيت التط ي ات واي ابالت كفة الشابد ع ف ال فار

 

قد تعرضت لل مة الخليجية والتطرف االسالم  والخدرات وعند النظر    طعيعة باه التط ي ات  جد أنفا 

الف جا ب مواضيع  وفرض التجنيد كما غطت قضايا متصلة بالصية والعيةة والتعليم والتموين وسوق العمف

وعامل   بال طاع اليكوم   وأكاديمي  من ووراء وسفراء ايرىي أما اي ابالت ف د فملت شخصيات مطلية وعربية 

اإلسالم السياس ي والف ر  وقد كا  من ب   التط ي ات ايهمة السلسلة التي نشرافا ال إس اطت عنوا  ب واالب  ي

ب والاي أجرات ممارسة اليوغا بف اتعارض مع الشريعة؟بعنوا  ب ط يقبي واايتطرف    الكويت والخليج العر  

ل اءات أجرافا الراي مع عدد من السفراء يئكدو  فيفا رفض بالدبم قرار  مجموعةومن اي ابالت ايهمة  ا  عاءي

ريطا يا    الكويت الرئيس ا مريك  ارامب   ف السفارا ا مري ية الف ال دالي والل اء الاي أجرات ا  عاء مع سف و ب

 (.26مايكف دافنعورتي ا ظر الجدول رقم )
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 2017: التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في ديسمبر 26جدول 

عدد التحقيقات واملقابالت التي  الصحيفة ترتيب الصحيفة

 انفردت بها

 النسبة املئوية

 %31.03 54 القبس 1

 %22.41 39 األنباء 2

 %14.36 25 الشاهد 3

 %11.49 20 السياسة 4

 %10.91 19 الراي 5

 %7.47 13 الجريدة 6

 %7.47 13 النهار 7

 0 0 الكويتية 8

 0 0 الوسط 9

 0 0 الصباح 10

  183 املجموع

 

 2017ديسمبر : عدد التحقيقات واملقابالت التي نشرتها الصحف في 24رسم بياني 
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 لقوة انفراديات الصحف اليومية الكويتية العشري املقياس 
عند استخدام ايعيار االحصاا  ايعتمد    باا الت رير ل ياال قوا الصير وفق ايواد اليصرية من 

 أد اه ( 27   الجدول رقم )كا ت النتائج لشهر ديسم و كما عشر درجات 

 2017: املقياس العشري لقوة الصحف في ديسمبر 27جدول 

 لقوة الصحيفةاملقياس العشري  الصحيفة

 8.42 االنباء

 6.26 القبس

 3.76 الراي

 3.57 الجريدة

 3.04 السياسة

 2.91 النهار

 2.77 الشاهد

 0.09 الوسط

 0.08 الكويتية

 0.02 الصباح

 

 2017: املقياس العشري لقوة الصحف الكويتية في ديسمبر 25رسم بياني 
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 2017ديسمبر خالصة 
 

بدولة الكويت يم ن أ  نستخلا أبرو النتائج  الورقية الصادرابعد رصد ما ا فردت بت الصير اليومية 

 االجمالية 

    جا بي  -1
ع
اليلية  ا يعاراحتلت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    عدد ايواد التي ا فردت  فا حصريا

ما  رذاجا ب التط ي ات واي ابالتي ويع س ذل" اراجعا  واالقتصاديةي رال أنفا حلت    ايركز ال ان    

 حيث اصدرت ا  عاء ايركز ا ول    الجاالت ايرصودا ال الث.  2017قور  برصد فهر  وفم و 

 احتلت رييفة ال إس ايركز ا ول    جا ب التط ي ات واي ابالت.  -2

ذات  ال الث   لية وحلت الجريدا    ايركز الي ا يعارالتفرد ب ال ان    احتلت رييفة ال إس ايركز  -3

 ايضمار.

 ي ومن ثم اعع فا ال إس    ايركز ال الث. االقتصادية ا يعارجاءت رييفة ال فار    ايركز ال ان     التفرد ب -4

 حلت رييفة الشابد    ايركز ال الث    جا ب التط ي ات واي ابالت. -5
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العامة ملؤشر قوة الصحف اليومية الورقية خالصة ال

 2017 والحصريات لعاممعيار االنفراد بالنشر  –الكويتية 

كما اصدرت  الرصدياصدرت رييفة ا  عاء ايركز ا ول    قطا   ا يعار اليلية واالقتصادية طيلة فتوا  -1

ايركز ا ول    قطاع التط ي ات واي ابالت طيلة أفهر الرصد باستثناء ديسم و حيث اراجعت الف ايركز 

افردا    قطاع ا يعار اليلية ومن ثم ا يعار االقتصادية فالتط ي ات  أكثووقد كا ت ا  عاء  ال ان ي

 واي ابالت.

بينما حلت    ايركز  وديسم وير اليلية يالل أفهر مايو ويو يو احتلت ال إس ايركز ال ان     قطاع ا يعا -2

 ال الث    ذات ال طاع يالل أفهر يناير وف واير و وفم و.

   الراي احتلت الراي ايركز ال ان     قطاع ا يعار اليلية يالل أفهر يناير وف واير و وفم وي ع ف ح   حلت  -3

 ايو ويو يو. فهري م      ذات ال طاع الث ايركز ال 

 احتلت رييفة الجريدا    ايركز ال ان     قطاع ا يعار اليلية    فهر ديسم و. -4

احتلت الراي ايركز ال ان     قطاع ا يعار االقتصادية يالل أفهر يناير وف واير ومايو ويو يوي وحلت فيت  -5

ل طاع ف د احتلتت ال إس يالل أفهر أما ايركز ال الث لاات ا ديسم ويال إس    فهر  وفم و وال فار    فهر 

 يناير وف واير ومايو ويو يوي وال فار    فهر  وفم و وا اسمتت ال إس والراي    فهر ديسم و.

احت رت ح    ف حي ع ف   قطاع التط ي ات واي ابالت يالل فهر ديسم و  ا ول احتلت ال إس ايركز  -6

أما ايركز ال الث    ذات ال طاع ف د فغلتت الراي يالل  ا يرىييالل ا فهر ايركز ال ان     ذات ال طاع 

رقم ي ا ظر جدول بت الشابد    فهري  وفم و وديسم و استألثرتع ف ح    ويو يويأفهر يناير وف واير ومايو 

(28.) 
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 2017األولى في قطاعات الرصد خالل عام : الصحف 28جدول 

 ديسمبر نوفمبر يونيو مايو فبراير يناير الترتيب القطاع

 األخبار املحلية

 ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء 1

 ال إس الراي ال إس ال إس الراي الراي 2

 الجريدا ال إس الراي الراي ال إس ال إس 3

 االقتصاديةاألخبار 

 ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء 1

 ال فار ال إس الراي الراي الراي الراي 2

 ال فار ال إس ال إس ال إس ال إس 3
 ال إس

 +ا لراي

 التحقيقات واملقابالت

 ال إس ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء ا  عاء 1

 ا  عاء ال إس ال إس ال إس ال إس ال إس 2

 الشابد الشابد الراي الراي الراي الراي 3

أدى ضعر االستمرارية وشح اليصريات    مختلر ال طاعات الف اراجع رير الوسح والصعاس والكويعية  -7

مع ا دم الكويعية    قطا   االيعار اليلية واالقتصادية ع ف الصييفت    الف ايراكز ا ي وا طيلة فتوا الرصد

 االيري  .

  وباا طعيع الجاالت التي تعاملت معها الصيري  واي ابالت أقفكا  الجال الخاص بالتط ي ات  -8
ع
 ظرا

 .ومطدودية حدوثفالتكلف فا العالية 

 يا سعق ذكره ف د حظيت ا  عاء بألع ف  -9
ع
درجة لل وا حسب ايعيار االحصاا  ايستخدم    باا الت رير انعكاسا

طيلة ا فهر التي فملها الرصد وكا ت بالتال  ا ع ف    ايتوسح اليسا   لدرجة ال وا ع ف امتداد أفهر 

ي ا ظر الجدول 10/درجة2.32   ح   كا ت الشابد ا دنى    متوسح درجة ال وا بت  10درجات/ 8.7الرصد بت 

 (.29رقم )
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 2017بيانات الشهور واملتوسط الحسابي في عام  –: املقياس العشري للصحف 29جدول 

 املتوسط الحسابي 12 11 6 5 2 1 

 8.70 8.42 8.6 8.03 9.43 8.85 8.86 األنباء

 5.56 6.26 5.59 5.29 5.39 5.31 5.51 القبس

 4.85 3.76 4.57 4.78 5.01 5.34 5.63 الراي

 3.35 3.57 2.96 3.76 2.76 3.05 4.01 الجريدة

 2.47 2.91 2.97 1.75 2.12 2.56 2.49 النهار

 2.34 2.77 3.08 1.32 2.36 2.07 2.46 الشاهد

 2.32 3.04 1.96 1.87 2.03 2.74 2.26 السياسة

 0.37 0.08 0.12 0.54 0.65 0.45 0.37 الكويتية

 0.14 0.09 0.05 0.25 0.17 0.13 0.13 الوسط

 0.04 0.02 0.03 0.07 0.06 0.02 0.03 الصباح

 

 

 2017: املقياس العشري لقوة الصحف ومتوسطة الحسابي في عام 26رسم بياني 
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