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صحيفة الوسط البحرينية
صحيفة «الوسط» يومية مستقلة شاملة بحرينية ،تأسست في  2002من قبل مجموعة من المستثمرين
البحرينيين لخدمة مجتمع متنوع الثقافات ،وصدر العدد األول منها في  7سبتمبر  .2002ويرأس مجلس
إدارتها السيد عادل المسقطي ،بينما يرأس هيئة التحرير الدكتور منصور الجمري.
وبحسب تقرير مركز البحوث والدراسات االستشارية (بارك) الذي يتخذ من دبي مقر ًا له ،فإن صحيفة «الوسط»
هي األولى انتشار ًا وتأثير ًا في البحرين ( .)2012كما أشار «مؤشر المصداقية اإلعالمية» الصادر عن مؤسسة
القرن المقبل في لندن بتاريخ  5مايو  2012إلى أن صحيفة «الوسط» هي األعلى في مؤشر المصداقية للعام
.2012
وفي  22نوفمبر  2011حاز رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري الجائزة الدولية لحرية الصحافة  للعام
( 2011لجنة حماية الصحفيين  -نيويورك) .وفي  5مايو  2012حاز رئيس التحرير جائزة «تحقيق السالم
من خالل اإلعالم» للعام ( 2012المجلس العالمي للصحافة  -لندن).

صحيفة الوسط البحرينية تسلط األضواء على قضايا الشأن العام من خالل:
• تغليب المحتوى والمضمون على الشعارات والشكليات.
• تعزيز الهوية الوطنية الجامعة والشاملة.
• توجيه الحوارات واألطروحات باتجاه الوسطية والعقالنية.
• تغطية شاملة ومعمقة تستهدف إطالع القراء على ما يدور حولهم ،وما يعزز حقوقهم اإلنسانية والدستورية.
§ صحيفة «الوسط» البحرينية هي صحيفة الطرح المتوازن والمستقل ،تربط القارئ بالرأي العام المحلي والعربي
والعالمي ،وتطرح وجهات النظر المختلفة بصدق وإخالص لتصل إلى دوائر القرار والنفوذ على جميع المستويات.
§ صحيفة «الوسط» البحرينية تعتمد على كفاءات عالية التدريب وملتزمة بأخالقية المهنة الصحافية،
ومجموعات عمل متخصصة تتابع مختلف الشئون السياسية واالقتصادية والرياضية والفنية والثقافية والعلمية
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خدمة اإلعالنات
ً
متكاملة لإلعالنات
تقدم صحيفة «الوسط» البحرينية لزبائنها خدمات وحلو ًال
ال�ت�ج��اري��ة وال�م�ب��وب��ة واالل�ك�ت��رون�ي��ة وي �ش��رف عليها ف��ري��ق م��ن المحترفين
المؤهلين وال �ق��ادري��ن ع�ل��ى إن �ج��از متطلبات ال��زب��ائ��ن وف��ق رؤي ��ة عصرية
شاملة .فريق اإلعالنات مجهز لتلبية متطلبات الزبائن ووضع اإلستراتيجية
المناسبة لترويج المنتجات وال�خ��دم��ات ،م��ن خ�لال وس��ائ��ل مبتكرة تضمن
وص��ول اإلع�ل�ان إل��ى ال��زب��ائ��ن المحتملين م��ن خ�لال الصحيفة ال��ورق �ي��ة ،ومن
خالل الموقع االلكتروني .وتشمل الخدمات ً
أيضا التغطيات اإلعالمية ونشر
األخبار الترويجية لألنشطة التجارية والفعاليات المرتبطة بالمعلنين كافة.
هاتف)+973( 17596999 Ext: 905 :
)+973( 17596999 Ext: 907
فاكس)+973( 17596907 :
البريد اإللكترونيadvert@alwasatnews.com :
الموقع اإللكترونيwww.alwasatnews.com :
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شبكة الوسط اإللكترونية
تقدم شبكة «ال��وس��ط» االلكترونية خدمة يحرص الكثيرون
من داخ��ل البحرين وخارجها على االط�لاع عليها لمتابعة ما
تنشره صحيفة «الوسط» االلكترونية من أخبار وقضايا وتقارير
وتحقيقات ومقابالت وتغطيات متنوعة تستخدم آخر تقنيات
الملتيميديا التي تغطي من خاللها األح��داث المهمة ساعة
بساعة .الشبكة اإللكترونية لصحيفة «الوسط» البحرينية مجهزة
لعرض اإلع�لان��ات بعدة وس��ائ��ل ،وتتضمن تشكيلة خيارات
اإلعالنات نماذج متنوعة تشمل اإلعالنات المبوبة والتجارية بما
يتماشى مع التكنولوجيا الرقمية المتطورة.
هاتف)+973( 17596999 Ext: 993 :
)+973( 17596999 Ext: 994
فاكس)+973( 17596906 :
البريد اإللكترونيfeedback@alwasatnews.com :
الموقع اإللكترونيwww.alwasatnews.com :
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من إنجازات الوسط
 12مايو 2012
حصول «الوسط» على المركز األول
في االنتشار بحسب تقرير بارك

 5مايو 2012
حصول رئيس التحرير د .منصور الجمري
على جائزة تحقيق السالم من خالل اإلعالم
من المجلس العالمي للصحافة (لندن)

 5مايو 2012
«الوسط» هي األعلى درجة في المصداقية 2012

 14ديسمبر 2011
الميدالية الذهبية للتصوير في الشرق األوسط
نالها عيسى إبراهيم
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من إنجازات الوسط
 8ديسمبر 2011
جائزة لورينزو نتالي الدولية للصحافة نالتها هناء
بوحجي عن تحقيق استقصائي عن عامالت المنازل

 28سبتمبر 2011
جائزة اليونيسيف لإلعالم اإلقليمي
في حقوق الطفل حصل عليها سعيد محمد

 22نوفمبر 2011
ُمنح رئيس التحرير منصور الجمري
الجائزة الدولية لحرية الصحافة ( 2011نيويورك)

 13مايو 2010
جائزة الصحافة العربية (الفئة السياسية)
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من إنجازات الوسط
 27أكتوبر 2010
«الوسط» في المركز  15كأقوى صحيفة
في العالم العربي حضور ًا على االنترنت

 12مايو 2009
جائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الصحية

 13مارس 2009
جائزة اإلعالم اإللكتروني ضمن مسابقة
«جائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني »2009
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Al-Wasat Newspaper
P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: (+973) 17596999
Fax: (+973) 17596908
Email: news@alwasatnews.com
Website: www.alwasatnews.com
Twitter: http://twitter.com/Alwasatnews
Facebook: https://www.facebook.com/Alwasatnews
§ Al-Wasat

is an Arabic daily, political and independent
newspaper founded in 2002 by investors from the private
sector for serving the diverse Bahraini society.
§ Al-Wasat

was ranked as the top newspaper in terms of
circulation and impact by the Pan-Arab Research Centre
(PARC) in May 2012.
§ Al-Wasat

scored the highest rank in the "Media Credibility
Index" issued by the Next Century Foundation in London on 5
May 2012.
§ The

Chairman of the Board is Mr. Adel Al-Maskati, and The
Editor-in-Chief, Dr. Mansoor Al-Jamri.
§ The

Editor-in-Chief, Dr. Mansoor Al-Jamri, is recipient of the
CPJ International Press Freedom Award (New York) in 2011
and the International Media Peace Award (London) in 2012.
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Al-Wasat Newspaper
§ Al-Wasat

is considered to be bold in tackling different relevant
issues, and its aim is to be the watchdog of society shedding lights
on issues of public interest through:
• Substantive news and analyses.
• Consolidating and promoting the national identity for all
Bahrainis.
• Promoting the rational middle-ground in debate and tendencies .
• In-depth and comprehensive coverage to provide readers with
better understanding of their environments and to actualize their
constitutional rights.
§ Al-Wasat

is the newspaper for balanced and independent
coverage that links the reader with local, Arab and international
public opinions.
§ Al-Wasat

reflects the diverse views with honesty and sincerity
ensuring their impacts on decision-makers in government and
society.
§ Al-Wasat

deploys a network of journalists and correspondents
for monitoring and analyzing political, economic, sports, showbiz
and cultural issues and events.
§ Al-Wasat

is your optimum choice to activate your role in society
and your assured channel to reach-out to the wider spheres in
State, Business and Society.
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