
إصدارات صحيفة 
»الوسط«

ي أصدرتها »الوسط«، المالحق الدورية المتخصصة: 
مجلدات الصحيفة السنوية، الكتب ال�ت

ها  ، السياحي، وغ�ي ي مالعب الوسط، التعليمي، الط�ب

موسوعات و قواميس

موسوعة  العالمية،  العربية  الموسوعة  منها:  العربية،  الموسوعات  أهم  عىل  تحوي 
ية،  ز نجل�ي يطانية باللغة الإ المصطلحات العلمية والفنية والهندسية والطبية، الموسوعة ال�ب
ي 

المعاجم �ز بالإضافة إىل مجلدات  ها،  دارة وغ�ي عالم والإ اللغة والإ ي 
و قواميس عديدة �ز

مختلف التخصصات الأدبية والعلمية.

صحافة 

البحرين  ي 
�ز الصحافة  تاريخ  تناولت  ي 

ال�ت الإصدارات  لأهم  مجلدات  عىل  التصنيف  يحوي 
تاريخ الصحافة  ي 

تأث�ي �ز لها  ي كان 
ال�ت منذ نشأتها ولغاية الآن، ولأهم الشخصيات الصحافية 

البحرينية.
ي بالصحافة الخليجية والعربية، منها موسوعة 

وأيضاً يشمل عدة مجلدات وإصدارات تع�ز
»تاريخ الصحافة العربية«.

تاريخ البحرين

ه،  غ�ي أو  السياسي  سواء  البحرين  تاريخ  تناولت  ي 
ال�ت والمجلدات  الكتب  أهم  عىل  يحوي 

من العصور القديمة لغاية العرص الحديث وما بعد استقالل البحرين، وتتنوع الكتب فيه 
تاريخ  المختلفة من  الحقب  الذين عارصوا  الأجانب  ز  والسياسي�ي والرحالة  ز  المؤلف�ي ز  ب�ي ما 

البحرين والمنطقة بالإضافة إىل أهم الإصدارات المحلية.

تاريخ / عام

ية من جميع  ية تناولت تاريخ الب�رش ز نجل�ي ز العربية والإ عدة كتب ومجلدات متنوعة باللغت�ي
كي  المجالت، ويحوي أيضاً:  موسوعة »قصة الحضارة«، للمؤلف والفيلسوف والمؤرخ الأم�ي
ويل ديورانت وزوجته أريل ديورانت. مجلد )HISTORY OF THE WORLD(، والذي يحوي 

عدة مجلدات تتناول تاريخ العالم من عصور ما قبل التاريخ لغاية العرص الحديث. 

شخصيات
ي كان لها 

ة الشخصيات البحرينية المختلفة، وال�ت ي تناولت س�ي
يحتوي عىل الإصدارات ال�ت

اً، وتحوي أيضاً أهم الشخصيات الخليجية والعربية  ي تاريخ البحرين قديماً وحارصز
تأث�ي �ز

والعالمية بمختلف المجالت، بالإضافة إىل س�ي ذاتية ومذكرات.

ن يعات والقوان�ي ز المتعلقة بالبحرين.الت�رش يعات والقوان�ي يحوي عىل الإصدارات المتعلقة بالت�رش

إسالميات
سالم قديماً، وأيضاً عدة  ضافة إىل تاريخ الإ تحوي عىل كتب إسالمية بمختلف التوجهات، بالإ

سالمي. ي تناولت الدين الإ
كتب تتناول أهم الدراسات ال�ت

ي الخليج العر�ب
يحوي التصنيف عىل كتب قيمة تناولت الشأن الخليجي، السياسية، التاريخية، القتصادية، 
ي منطقة 

ي تركت بصماتها �ز
بالإضافة إىل إصدارات تناولت الشخصيات الخليجية المهمة وال�ت

الخليج بمختلف المجالت، مثل مجلد »دليل الخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية«.

علوم  
بالإضافة إىل عدة كتب مختصة،  الفلكية،  ياء  ز الفلك والفضاء والف�ي يحوي كتباً عن علوم 
وكتب جغرافيا الدول، كتب متنوعة تتناول الموسوعات الطبية والصحة العامة، القتصاد 

دارية الحديثة. والتجارة والعلوم الإ

ثقافة / فنون / م�ح 
ي البحرين 

ة لأهم الأدباء �ز تشمل أهم الإصدارات الأدبية المحلية من روايات وقصص قص�ي
ي مجال الفن والفن الم�حي 

، بالإضافة إىل عدة إصدارات متنوعة �ز ي والخليج والعالم العر�ب
ي والخليجي.

البحري�ز

تحتوي المكتبة عىل كتب متنوعة وقيمة، خضعت فيها عملية اختيار الكتب لمعاي�ي دقيقة، منها مراعاة 
ي إضافة الجديد للقارىء، ومدى الستفادة والتحصيل منها، ما 

ي تحويها الكتب المختارة �ز
القيمة الثقافية ال�ت

ي مختلف التخصصات بأقل عدد ممكن من الكتب.  
يوفر له قاعدة معلومات ضخمة �ز

ي يمكن بواسطتها الوصول بسهولة إىل ما يصبو إليه القارىء، 
تحوي المكتبة عىل العديد من التصنيفات ال�ت

: ز تلك التصنيفات مايىلي ومن ب�ي



1970

1980

1970

1990

2000

2011

2011

وت العربية 1972.	  ي التاريخ من جامعة ب�ي
بكالوريوس �ز

ي الفلسفة من الجامعة اللبنانية 1974.	 
بكالوريوس �ز

1970 - 1974: مجلة »البناء« الأسبوعية، وكالة »أورينت برس« القتصادية المحلية، مجلة »الهدف« الأسبوعية.	 
« اليومية، مجلة 	  ي « اليومية، صحيفة »المحرر« اليومية، صحيفة »الكفاح العر�ب 1974 - 1979: صحيفة »السف�ي

»الحرية« الأسبوعية.
ي تأسيسها ومدير تحريرها.	 

اع« - المساهمة �ز 1980 - 1984: صحيفة السف�ي - معلق سياسي وكاتب تحقيقات، مجلة »ال�رش
ص - مؤسسها ورئيس تحريرها.	  ي ق�ب

1984 - 1985: مجلة »صوت البالد« الصادرة �ز
وت، 	  ي لندن وب�ي

ي صحيفة »الحياة« �ز
ي وكاتب ومؤلف، وعمل ابتداًء من 1989 �ز

ي لندن كصحا�ز
1986 - 2002: استقر �ز

ي الصحيفة.
كمسئول عن صفحات قضايا وتحقيقات وتراث، وكاتب مقالت ودراسات �ز

2002 - 2011: مدير التحرير - صحيفة »الوسط« البحرينية.	 

نقد الفكرة اللبنانية - طبعة أوىل العام 1976م، طبعة ثانية، العام 1986م.	 
ي التاريخ الوسيط - العام 1986م.	 

سالمية �ز الحركات الإ
ي نقد الماركسية - العام 1984م.	 

السلطة والحزب، دراسات �ز
حروب الأهل )سنتان عىل الحرب اللبنانية 1975 - 1976( العام 1989م.	 
(  العام 1992م.	  ي كا عىل التطور الأورو�ب عرص الغلبة )تأث�ي اكتشاف أم�ي
ي عرص الدعوة( العام 1993م.	 

سالم والسياسة )تأسيس الدولة �ز الإ
النخبة ضد الأهل - العام 1994م.	 
قليمية العام 1995م.	  ي عرص التكتالت الإ

ي �ز موقع القتصاد العر�ب
المفكرون العرب ومنهج كتابة التاريخ - العام 1996م.	 
ي )سقوط القدس وتحريرها(العام 1997م.	  صالح الدين الأيو�ب
ز - العام 2000م.	  أسس الوعي التاريخي عند المسلم�ي
سالم والغرب( - العام 2001م.	  من كابول إىل نيويورك )مقالت عن رصاع الإ
كة دار الوسط للن�رش والتوزيع 2007م.	  لة( - �رش ز ي التاريخ السياسي لفرق المع�ت

استبداد العقل )مقالت �ز
كة دار الوسط للن�رش والتوزيع 2008م.	  سالمية( - �رش فلسفة مأزومة )التاريخ السياسي للفلسفة الإ
كة دار الوسط للن�رش والتوزيع 2009م.	  سالميون والدولة والمسألة الديمقراطية( - �رش العقد السياسي )الإ
كة دار الوسط للن�رش والتوزيع 2009م.	  قية - �رش نشوء النخبة الم�رش
كة دار الوسط للن�رش والتوزيع - 2011	  ( - �رش ي

فلسفة مأزومة )الجزء الثا�ز
، الطبعة الأوىل، 2011	  ي ي 1332 – 1406 م، مؤسسة الفكر العر�ب ة الخلدونية ، مأساة فيلسوف عر�ب الس�ي

مكتبة وليد نويهضوليد نويهض
وت، لبنان، 27 أغسطس 1949 مواليد ب�ي

كاديمية المؤهالت الأ

ات العملية الخ�ب

الدراسات والمؤلفات

مكتبة وليد نويهض

وقد   ، ي
والثقا�ز ي 

الصحا�ز مشواره  بداية  منذ  بالكتاب  نويهض  وليد  الأستاذ  ارتبط   
ي سن مبكرة جدا، ح�ت صار صديقه وجليسه الأول، فال يمر يوم 

شغفه الكتاب حبا �ز
من دون أن يكون فيه وقت يخصصه للقراءة والطالع.

 الأستاذ وليد نويهض الذي كان أحد أهم مؤسسي هيئة صحيفة الوسط البحرينية، 
ي 

ال�ت العناوين  أهم  ز  ب�ي إىل جولة  يأخذك  أن  دون  من  معه  الوقت  يمر  أن  يمكن  ل 
أن  الحديث من دون  تتبادل معه أطراف  أن  يمكن  العالمية، ول  المكتبة  ي 

�ز صدرت 
ز رفوف مكتبة غنية  ا من هذه الأحاديث، فالوقت معه جولة ب�ي ا كب�ي ز يأخذ الكتاب ح�ي

ي مختلف التخصصات.
بمختلف العناوين والتصنيفات، �ز

 وقد كّون هذا الطالع الواسع معرفة واسعة لدى الأستاذ وليد ليتحول من قارئ 
إىل مؤلف معروف يشار إليه بالبنان، فقد أصدر مجموعة ل بأس بها من المؤلفات، 
ت »الوسط« العديد منها ضمن اهتمامها بالكتاب، إذ كان إصدار الكتب، وتشجيع  ون�رش

ي سعت لتحقيقها ول زالت.
الكتاب عىل التأليف أحد أهم أهداف »الوسط« ال�ت

ي مكاتبها أنسب من مكتبة متنوعة تحمل 
 وعليه فإن »الوسط« ل تجد ركنا أو زاوية �ز

الوسط، تحمل اسم »مكتبة  تزين مكاتب  لتأسيس مكتبة  دارة  الإ اسمه، وهو ما دعا 
الموارد  تطوير  ي 

�ز »الوسط«  اتيجية  لس�ت داعما  وع  الم�رش هذا  ي 
ليأ�ت نويهض«،  وليد 

مكانات من خالل أهم قناة وهي الكتاب. والإ

ي 3 مايو 2014، 
ي اليوم العالمي لحرية الصحافة �ز

 »مكتبة وليد نويهض« انطلقت �ز
، عىل أمل  ز وهي تشتمل عىل مؤلفات وتصنيفات متنوعة، لتكون مرجعا مهما للمهتم�ي

أن تك�ب هذه المكتبة من خالل تزويدها المستمر بكل ما هو جديد.
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www.alwasatnews.com
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