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أحمد بهبهاني..

»اليقظة« واحته المفضلة
فتتغير الدنيا وتتقلب

وتبقى »يقِظة«
لكل جديد مستندة

إلى تاريخ كبير
من اإلنجاز المهني

ز اقتصادي وإعالمي تميُّ
اال انه يعتبر 
ف���ي املقابل ان 
اسلوب التخاطب 
في مجلس األمة كان 
أسلوبا في قمة الرقي 
عكس ما يحدث هذه األيام 
من اس���تخدام عبارات غير 
مناسبة والتجريح والتشكيك.

بيت األسرة

يطبق ش���عار »احلرية � املس���ؤولية« 
الذي يرتف���ع في أروقة جمعي���ة الصحافيني 
وهي بنظره بيت االس���رة الصحافي���ة التي تدافع 
عن حقوق الصحافي وواجباته وتستقبل فيها ضيوفها 
العرب والعالم وتعقد لهم الندوات واملؤمترات ملناقشة القضايا 
املشتركة والتعرف على تلك الشخصيات وجناحاتها. كما يتم 
عق���د الدورات التدريبي���ة التطبيقية الت���ي يحاضر فيها كبار 

الصحافيني واساتذة الصحافة.
ومن هذا املنطلق يعتبر احمد يوسف بهبهاني ان الصحافي 
غير الكويتي هو اخ عربي ترك بالده ليساهم بخبرته في تفعيل 
وتنمية الصحافة وهو بالتالي مش���ارك فعال في هموم واحالم 

وواقع الصحافة الكويتية.

نجاح اقتصادي

اجلان���ب االقتصادي عند احمد يوس���ف بهبهاني يحمل من 
الثراء ما يحمله اجلانب االعالمي حيث ش���غل عضوية مجلس 
ادارة البن���ك االهلي منذ عام 1998 وت���رأس مجلس ادارته بدءا 
من عام 2004 ليضع بصماته الناجحة على مس���يرة البنك من 
خالل متيزه محليا واقليميا بعد سلسلة تطورات انتهجها البنك 
كان لها االثر االكبر ف���ي تعزيز مكانته بني البنوك العاملية في 
الكويت ليضيف للبنك االهلي صاحب املس���يرة الطويلة التي 
تربو على 40 عاما سلس���لة من االعمال املصرفية واالنش���طة 
املصرفية التي دعمت حضوره، وكاقتصادي بارز ينادي بهبهاني 
بض���رورة اقرار العديد من القوانني الت���ي اصبح اقرارها مهما 
العادة هيكلة االقتصاد ودفع عجلته الى االمام، اضافة العطاء 
القطاع اخلاص دوره في عمليات التنمية وتبس���يط االجراءات 
وجتاوز البيروقراطية والروتني لتشجيع املستثمرين وجتاوز 
حال الركود ومعاجلة كل القضايا االقتصادية بسرعة ودون اي 
تأخير، الن التجارب بينت ان���ه كلما تأخر احلل كانت تكلفته 
اكبر، الن التأخير سيؤدي إلى تعقيد املشكلة وتوسعها وبالتالي 

ازدياد تكلفة حلها ماديا ومعنويا.
يدرك بهبهاني ايضا انه ال توجد عصا س���حرية ميكنها حل 
جميع املشاكل دفعة واحدة، لكن املهم بنظره حتديد االولويات، 
والبدء ببرمجة تلك احللول ووضعها موضع التنفيذ تباعا وان 

تتوافر االرادة الصادقة التخاذ القرارات املناسبة.

العرب اثناء مشاركاته في مؤمتراته باملوقف السلبي لالحتاد عندما 
لم يحرك ساكنا أثناء االحتالل العراقي اآلثم.

اإلعالم الرسمي عنده يعمل في ظل اهداف محددة تخدم املصالح 
الوطنية وتقدم الكويت للعالم بشكل الئق كذلك فهو متفائل دائما 
بتطور االعالم الرس���مي ليصل إلى مستوى متقدم يجاري التطور 
في املجال اإلعالمي في العالم، ولدى س���ؤاله في احد اللقاءات عن 
مش���اريعه لالعالم الرس���مي لو قدر له تسلم وزارة االعالم فاجاب 
بانه س���يعمل على حتويل االذاعة والتلفزيون الى هيئة مستقلة، 
تكسر الروتني والبيروقراطية، أسوة بالدول املتقدمة، على أساس 
تنافسي بني القنوات الن التلفزيون احلكومي مقيد بلوائح وروتني، 

وميزانيته خاضعة لديوان احملاسبة.
نادى ومنذ اعوام طويلة بض���رورة فتح املجال للحصول على 
تراخيص إص���دار صحف يومية وهو ما حتقق بالفعل النه يعتبر 
ذلك حقا للجميع وعلى الق���ارئ ان يفاضل بني الكلمة املعبرة عن 

همومه وتطلعاته.

الصحافة والديموقراطية

ال دميوقراطية كاملة عن���ده دون صحافة حرة، فالصحافة 
تعمل جنبا الى جنب مع مجلس األمة لترس���يخ الدميوقراطية 
وحتقيق الرقابة على األجهزة احلكومية وتقومي االعوجاج الذي 
قد يظهر في بعضها كما تسهم في ابراز قضايا املواطنني وحتتاج 
ال���ى حلول عاجلة لها وهي من هذا املنطلق تس���هم مع مجلس 
األمة والنواب في طرح الرغبات واملطالب الشعبية امللحة التي 

تتطلب الدراسة والعالج.
ويؤكد انه البد ان يكون للصحافة اثر في صناعة القرار مبا 
تنش���ره من معلومات ومبا تنبه اليه من قضايا وما تقدمه من 
آراء وغالبا ما تعبر عن مش���اكل املواطنني ورغباتهم التي البد 

ان يرعاها صانع القرار عند اتخاذه لقراراته.

املؤسسات الكبيرة 
واملتطورة.

الحرية المسؤولة

يؤمن بحرية الصحافة اميانا 
الكبيرة لصحافة  راسخا فرغم احلرية 

الكويت يطمح وينادي دائما باحلرية املسؤولة 
التي ينعكس مردودها ايجابا على الكويت والصحافة في 

آن واحد وضرورة ان تنأى اآلراء عن التجريح الشخصي واملصالح 
الفردية، وحتى نحافظ على نقاء وحدتنا الوطنية، ونرتفع بها 

فوق اخلالفات االنفعالية غير احملسوبة.
يعتبر االختالف في الرأي ظاهرة صحية فمن وجهة نظره من 
الطبيعي اال يكون هناك رأي موحد حول كل ما ينشر في الصحافة 
بل يج���ب ان يتم عرض مختلف اآلراء والتوجهات س���تعبر عن 
وجهات النظر املختلفة. يرى بهبهاني الذي يشغل ايضا عضوية 
املعهد الدولي للصحافة وعضوية نادي لوس أجنيليس للصحافة 
وعضوية مجلس ادارة وكالة األنباء الكويتية )كونا( ان الصحافة 
هي مرآة املجتمع التي تعبر عن القضايا التي تهم الشعب الكويتي 
ومنها الصفحات االقتصادية اذ يعتبر ان مجتمعنا مجتمع جتاري 
منذ البدء حيث اش���تغل الكويتيون بالتج���ارة قبل ظهور النفط 
وأصبحت احلياة االقتصادية قائمة بالدرجة األولى على التجارة 

ما انعكس اقباال متزايدا على الصحافة االقتصادية.

مأساة األسرى

حم���ل صوت صحافة الكويت بعد التحرير وأظهر في أي ملتقى 
عربي أو عاملي مأس���اة األس���رى وخاصة الصحافي األس���ير محمد 
املطيري الذي أسر بني أفراد عائلته في 24 أكتوبر 1990 كما بنينّ فداحة 
اخلسائر التي تعرضت لها مؤسسات ودور الصحافة الكويتية على 
يد االحتالل العراقي اآلثم وما لقيته من تدمير وسلب ونهب، فمرحلة 
االحتالل العراقي كانت مفصلية في مس���يرة الصحافة بالنسبة له 
حيث تغي���رت توجهات واهتمامات الصحاف���ة بعد مرحلة حترير 
البالد نتيجة افرازات االحتالل وما نتج عنه من قضايا اس���تحوذت 

على اهتمام الصحافة.

كلمة الحق

ر احتاد الصحافيني  يقول كلمة احلق مهما كان وقعها، حيث ذكنّ

إعداد: محمد ناصر
»صحافة راقية حتترم اجلميع« هكذا هو شعار اليقظة منذ 

صدورها عام 1967، وهكذا هو خط رئيس حتريرها أحمد يوسف 
بهبهاني الذي يطمح دوما ليكون الشعار لصحافة الكويت قاطبة 

وليس خاصا فقط ب�»اليقظة«.
ورئي���س جمعية الصحافيني ل� 10 دورات متتالية باس���تثناء 
مجلس )1990 � 1992( جمع الصحافة مع االقتصاد وحقق في كل 
منهما سلسلة من النجاح والتميز جعلت السمه بعدا عربيا متثل 

في فوزه مبنصب نائب رئيس احتاد الصحافيني العرب.
حمل دبلوم إدارة األعمال من جامعة جنيڤ في سويسرا وليسانس 
آداب قسم التاريخ من جامعة بيروت العربية ليبدأ رحلته املهنية 

التي كان النجاح فصال من فصولها املتعددة واملتنوعة.

الوجه الحضاري

الصحافة الكويتية عنده ساهمت منذ بداياتها األولى في إبراز 
الوجه احلضاري للبلد وتنمية البلد واشعال جذوة احلماسة في 
القضايا الوطنية، وكان لها دور بارز في التوعية فنمت في أجواء 

دميوقراطية عالية مكنتها من احتالل مراكز متقدمة.
الغالب في الصحافة عنده هو ممارسة احلرية واملسؤولية وهي 
ملتزمة بدرجات كبيرة لكن هذا ال مينع برأيه ان تأخذ الرغبة أحيانا 
بعض الزمالء في حتقيق السبق الصحافي أو اإلثارة، مما ينسيهم 
ضرورة املوازنة بني تلك الرغبة واملصلحة الوطنية، لكنه يعتبر 

ان هذه األمور ليست قاعدة في صحافتنا.

مملكته الصحافية

مملكت���ه الصحافية وواحته املفضلة التي يلجأ اليها دائما هي 
»اليقظة« وه���ي درة التاج عنده اذ تتغير الدنيا وتتقلب والتزال 
اليقظة »يقظة« بحسب تعبيره حيث يراها من أجمل املجالت العربية 
املوجودة على الساحة والتي حتمل تاريخا مهما من االجناز املهني 

اضافة ملسؤوليتها جتاه قرائها بتقدمي األفضل واألجمل لهم.
كل ش���خص يعمل في اليقظ���ة التي أمتت عامه���ا ال� 43 عاما 
الشهر املنصرم مالك لها بالنسبة له فيقظة احمد يوسف بهبهاني 
عبارة عن صحافة تخاطب قلب القارئ وعقله صمدت أمام ظروف 
قهري���ة وعادت بثوب جديد بعد توقفها اضطراريا اثناء االحتالل 

العراقي اآلثم.

دالل »الفاخرة«

ومن رحم مجلة األس���رة األولى »اليقظة« استطاع ان يضيف 
مفخرة جديدة للمجالت املتخصصة فكانت »دالل« املجلة الفخمة 
والفاخرة التي شكلت اضافة مهمة في سوق املجالت النسائية منذ 
صدورها عام 1998 وحاكت في صفحاتها مواضيع مهمة وبارزة.

كما صدر عن شركة دار اليقظة االقتصادية اجلديدة واألبعاد اخلفية 
وهي نوع مختلف من املطبوعات تبحث عن اآلفاق النفسية والطب 
البديل، ليثبت بهبهاني ان الصحافة صناعة كبرى ال يقوى على ادارتها 
واالبتكار فيها والتفوق في اختباراتها ومواصلة مشاويرها الصعبة اال 


