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كتابة الشعر من الهوايات التي ميارسها 
م. جالل الطبطبائي إضافة إلى قراءة الكتب 
وتبدو هذه الهواية واضحة من خالل نظرة 
عل���ى مكتبته الزاخرة بالكت���ب، إال أن هذه 
الهوايات حتتاج إلى وقت فراغ ملمارستها لذا 
فإنه يكتب الشعر بني الفينة واألخرى، أما 

قراءة الكتب فغالبا ما تكون في السفر.

هوايات محببة

اللق���اء تواج���د  أثن������اء 
أبن����������اء م. جالل  مع���ن���ا 
الطبطبائي عبداللطيف ومحم��د 
وعبداحملسن والطفلة الصغ��يرة 
س���ه��ام وكانوا كلهم مث���اال 
لألدب اجلم واألخالق الرفيعة 
فقد غم���رون���ي بالترح��يب 
الصادق من���ذ اللحظ�ة األولى 
حت���ى جعلون���ي أردد ق���ول 

الشاعر: 

 من تلقى منهم تقل لقيت سيدهم
مثل النجوم التي يسري بها الساري

اللقاء توجه م.جالل  أثناء 
الطبطبائي بالش���كر اجلزيل 
لشريكة حياته أم عبداللطيف 
التي كانت أحد عوامل النجاح 
مل���ا بذلت���ه م���ن تضحي���ات 
عديدة في س���بيل تهيئة اجلو 
املناس���ب للنجاح، وقد أقدمت 
الوظيفة  على االس���تقالة من 
والتفرغ إلدارة البيت وتربية 
األوالد وغيره���ا الكثي���ر من 
التضحيات التي يذكرها م. جالل 
الطبطبائي من باب الوفاء ألم 

عبداللطيف.

أدب جم وترحاب كبير وفاء لصاحبة التضحيات

قّدم العديد من الدورات في مجال »الجودة العالمي« بكل من بريطانيا والكثير من الدول العربية

اإلدارة الصحيح�ة والق�درة على توصيل المعلوم�ة بطريقة جيدة 
والتواصل مع الطلبة من أهم مقومات النجاح في مجال التدريب والتعليم

معه�د الكهرب�اء والم�اء أصب�ح مميزًا عل�ى مس�توى الش�رق األوس�ط بش�هادة الوف�ود الزائرة 
وتمكن�ا من زي�ادة طالبه م�ن 600 إل�ى 2000 طال�ب وأصبح لدين�ا 17 مبن�ى و58 مختبرًا وورش�ة

مطل��ع ه��ذا اللق��اء أخبرنا ع��ن ميولك 
الدراسية في بداية حياتك.

اخترت الدراس���ة العلمية لرغبتي في 
دراسة الرياضيات التي كانت نسبة تفوقي 
فيها 98% وكذلك بقية املواد العلمية، حيث 
كنت من املتفوقني فيها وحتى عندما كنت 
في مدرسة كيفان وجهتني اإلدارة املدرسية 
إلى اختيار التخصص العلمي ألنه يتناسب 

وشخصيتي. 
هل كانت الرؤية بالنسبة لك واضحة منذ 

البداية لتحديد مسار حياتك؟
نع���م، بعد التخرج من الثانوية العامة 
كانت الرؤية بالنسبة لي واضحة فأنا منذ 
دراسة الثانوية العامة كنت أجد داخلي رغبة 
جادة في دراسة الهندسة وكانت أمنيتي أن 
أصبح مهندسا، فوجدت ان التحصيل العلمي 

اجلي���د هو الوس���يلة 
األق���رب لتحقيق هذه 
األمنية ولهذا لم أواجه 
صعوبة في االختيار ولم 
أتردد فالتحقت بجامعة 
الكويت بكلية الهندسة 
واخت���رت تخص���ص 
امليكانيكا الذي لم يكن 
سهال على اإلطالق لكنني 
تعلمت أن املثابرة مفتاح 
لكل شيء فالتزمت به.

حدثن��ي ع��ن أب��رز 
األش��ياء اجلميل��ة التي 
تأثرت بها خالل الدراسة 

اجلامعية؟  
من األشياء اجلميلة 
التي ال أنس����اها أثناء 

دراس����تي اجلامعية أنني تأثرت ببعض 
االس����اتذة املتميزين مثل د. ناجم الناجم 
الذي تأثرت بأخالق����ه العالية وتواضعه 
اجلم والتزامه ف����ي العمل حتى أصبحت 
فيم����ا بعد أقوم بتدريس نفس املادة، كما 
تأثرت أيض����ا بالدكتور ع����ادل الصبيح 
وأيضا من األشياء اجلميلة التي ال تنسى 
تآلف القلوب في تلك الفترة، فاجليل الذي 
درست معه قد يكون من الصعب أن جتد 
مثله فكانت جتمعنا األخوة بكل ما حتمل 
الكلمة من معنى حتى أننا كنا ننظر إلى 
الطالبات الدارسات معنا على أنهم أخوات 
وليس مجرد طالبات، فكان االحترام هو 
اجلو السائد في احلرم اجلامعي ولعل هذا 
األمر يساعد كثيرا على النجاح والتميز، 
أما االنشغال بتوافه األمور فلن يؤدي إال 

إلى الفشل ولهذا أنصح الطلبة والطالبات 
بضرورة التركيز على الدراسة وغض النظر 

عن كل ما يعرقل مسيرة الدراسة.

مكاسب كثيرة

وماذا عن جتربتك في العمل النقابي كيف 
تلخصها؟   

احلقيقة كنت واحدا من الذين يحبون 
العمل النقابي ويؤمنون به ولهذا شاركت 
في بع����ض التجمعات، والعم����ل النقابي 
بطبيعة احلال يساهم في صقل شخصية 
الطالب ويساعد في تنمية مهاراته وقدراته 
ويس����اعده كذلك على تكوين العديد من 
العالق����ات االجتماعي����ة، إضافة إلى أنني 
وجدت في اجلو النقابي مساحة للتعبير 

عن اآلراء واألفكار بكل حرية.
أب��رز  ع��ن  وم��اذا 
الصعوبات التي واجهتها 
أثناء الدراسة اجلامعية؟

م����ن الصعوب����ات 
أثناء  التي واجهته����ا 
الدراس����ة اجلامعي����ة 
الكويت حملنة  تعرض 
الغزو، فتوقفت الدراسة 
وكان����ت فترة عصيبة 
وجتربة مثيرة للغاية، 
وبالنسبة لي لم أخرج 
من الكويت أنا وأسرتي 
وتطوعت في جمعية 
النزهة وعملت في داخل 
اجلمعي����ة وتعرضت 
لالعت����داء أثن����اء تلك 
الفترة، فكسرت يدي 
ورجل����ي لكن هذا كله لم يؤثر في، بل قد 
تستغرب إذا أخبرتك بأنه زادني إصرارا 
عل����ى املقاومة، ألننا كن����ا وال نزال نحب 
رموزنا السياس����ية ونعتبرهم أكثر من 
رموز وهذا هو الدافع الذي جعلني أنتقل 
من طالب إلى مقاتل في صفوف املقاومة 

الكويتية.

تجربة ثرية

وكيف اس��تطعت مواصلة املش��وار بعد 
التحرير؟ 

بعد حترير الكويت درست في اململكة 
العربية السعودية في كلية الهندسة ملدة 6 
شهور، ثم عدت إلى جامعة الكويت وفيها 
تخرجت، وجتربة الدراسة في السعودية 
كانت جتربة ثرية تعلمت خاللها أن اإلنسان 

الناجح عليه أن يواصل مشواره التعليمي 
مهما كانت الظروف ومهما كانت األحداث 
كما كانت فترة مميزة كونت خاللها العديد 
من العالقات االجتماعية التي ما زالت قائمة 
ووجدت في الش����عب السعودي األصالة 
واألخوة، إضافة إلى أن جدتي س����عودية 
اجلنسية ولنا عالقات طيبة هناك، فساعد 
هذا األمر كثيرا على أن متضي تلك الفترة 

بنجاح.
وأي��ن عملت بع��د التخرج ف��ي جامعة 

الكويت؟
بعد التخرج في جامعة الكويت جلست 
ملدة شهرين دون أي عمل، وكنت حريصا 
على أن أختار العمل املناس����ب بكل دقة، 
خصوصا أن الع����روض كانت كثيرة في 
تلك الفت����رة رمبا لقلة ع����دد اخلريجني 

وألن سوق العمل كان 
يتسع للجميع، فما ان 
تتخرج حتى تتوالى 
العروض وبعد  عليك 
شهرين التحقت بشركة 
نفط الكويت التي كان 
االلتح����اق بها طموح 
أغلب الشباب في تلك 
الفت����رة، واس����تمرت 
رحلتي في شركة نفط 
الكويت ملدة 4 سنوات 
تعلمت خاللها االلتزام 
بالعمل واستفدت كثيرا 
من خبرات اآلخرين في 
تطوير قدراتي ومهاراتي 
الهندس����ي  في املجال 
ومضت السنوات ال� 4 

فشعرت بأن لدي طموحا أكبر من العمل 
في شركة نفط الكويت على الرغم من أنني 
كنت سعيدا بالعمل مع تلك املجموعة، لكنني 
وجدت نفس����ي في مكان آخر وأحسست 

أنني قد أبدع فيه أكثر.

مجال جديد

وماذا بعد جتربة العمل في ش��ركة نفط 
الكويت؟

بعد جتربة شركة نفط الكويت التقيت في 
أحد األيام مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي سابقا د. حمود املضف، وهو الذي 
نصحني بااللتحاق بالهيئة وشجعني على 
ذلك، وأيضا د.ع����ادل الطبطبائي كان له 
دور في تشجيعي على دخول هذا املجال 
حيث وجدت فيه صدق النصيحة ورجاحة 

العقل، وهذا ما ش����جعني على االلتحاق 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي إضافة 
إل����ى أنني أحب عملية التدريب والتعليم 
وهي هوايتي منذ الصغر، حتى إنني كثيرا 
ما كنت أجلس وأش����رح لزمالئي الطلبة، 
فكان����ت تظهر علي بعض مالمح املدرس، 
كما أنني أجد في ذلك متعة ألنه ليس من 
السهل أن تساهم في صناعة أجيال تخدم 
الوطن واملجتمع وكانت بدايتي في معهد 

الكهرباء واملاء.
كي��ف كانت جترب��ة العمل ف��ي احلقل 

التربوي وما عوامل النجاح فيه؟  
 

جتربة العمل في احلقل التربوي كانت 
مميزة ج����دا أما عوامل النجاح فيها فالبد 
من توافر بعض األمور أهمها القدرة على 
اإلدارة، فاإلدارة الناجحة 
إضافة إلى القدرة على 
املعلوم����ة  توصي����ل 
املناس����بة  بالطريق����ة 
تس����اعدان كثيرا على 
النجاح وكذلك الدخول 
الطلب����ة صداقات  مع 
ومس����اعدتهم في حل 
مش����اكلهم واالستماع 
إليهم ولكن مبا ال يفقد 
امل����درس هيبته،، ومن 
واقع جتربتي أستطيع 
امل����درس  إن  الق����ول 
يستطيع تشكيل الطلبة 
حس����ب الطريقة التي 
يريدها من خالل قدرته 
على االدراة واستخدام 

أكثر من طريقة في التعامل.
حدثني ع��ن تفاصيل رحلت��ك في معهد 

الكهرباء واملاء؟
بدأت مشواري كمدرب في معهد الكهرباء 
واملاء، وكانت الرغبة في االرتقاء هي الدافع 
للتميز فحرصت منذ اللحظة األولى لعملي 
باملعهد على االلت����زام في العمل وتكوين 
عالقات اجتماعية ناجحة واحلرص على 
احلصول على أفضل التقارير السنوية وهذا 
ساعدني في احلصول على الترقيات حتى 
أصبحت رئيس مكتب اجلودة في املعهد 
وهو املكتب املعني بنظام األيزو، وبعدها 
انتدبت للعمل كنائب رئيس في مركز ابن 
الهيث����م للتدريب وجتربتي في معهد ابن 
الهيثم كانت رائعة حيث ساهمت خاللها 
في تفعيل دور املعهد أكثر من خالل عمل 

الدورات والندوات املستمرة، وبعد ذلك مت 
اختياري ضمن 23 مهندسا ألكون مديرا 
ملعهد الكهرباء واملاء بعد أن مت اختياري 

من قبل اللجنة املعنية في ذلك.

تطوير كبير

ماذا عن أبرز اإلجنازات التي حققتها في 
معهد الكهرباء واملاء؟ 

من اإلجنازات التي أفتخر بتحقيقها في 
معهد الكهرباء واملاء مشروع التوسع الذي 
قمنا به لزيادة عدد الطلبة الدارس���ني في 
املعهد، فبعد أن كانوا 600 طالب أصبحوا 
2000 طالب وأصبح لدينا 17 مبنى وأكثر من 
58 مختبرا وورشة على أحدث املستويات 
في العالم ويتضح ذلك من خالل مخرجات 
املعهد وجناح خريجينا في سوق العمل حتى 

الكهرباء  أصبح معهد 
وامل���اء ممي���زا عل���ى 
مستوى الشرق األوسط 
وهذا بش���هادة الوفود 

الزائرة للمعهد.
حدثني عن تفاصيل 
رحلت��ك م��ع تخصص 

اآليزو؟  
رحلتي مع تخصص 
اآليزو جاءت من واقع 
عملي في الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيق����ي 
عندما أصبحت رئيس 
مكتب اجلودة واآليزو 
هو عب����ارة عن نظام 
اجل����ودة وه����و نظام 
عاملي وال تتصور شح 

املدربني في ه����ذا النظام ألنهم قالئل جدا 
فوجدت في داخل����ي رغبة في دخول هذا 
التخص����ص اجلميل، خاص����ة أنني أحب 
إتقان الش����يء وخروجه بصورة أقرب ما 
تكون إلى الكم����ال فالتحقت بالعديد من 
الدورات التدريبية في كثير من الدول مثل 
بريطانيا وأميركا ولبنان إلى أن متكنت 
من هذه املادة ووصلت إلى أعلى مستوى 
فأصبحت مدقق أول مس����جل في الهيئة 
العاملية للمدققني وكنت الكويتي األول في 

الهيئة العاملية.
وماذا عن مشوارك التدريبي؟

رحلت����ي مع التدريب ب����دأت من واقع 
قراءتي املستمرة لكتب اإلدارة والقيادة وفن 
التعامل مع اآلخرين وكذلك بعد حصولي 
على شهادة اآليزو وجدت في داخلي الرغبة 

في دخول مجال التدريب وهو مجال رائع 
جدا ويساهم املدرب من خالله في إيصال 
رسالة س���امية للمتدربني وقدمت العديد 
من الدورات في الكويت واململكة العربية 
الس���عودية وبريطانيا ولبنان واإلمارات 
ومصر والبحرين، وأس���عى إلى االنتشار 

بصورة أكبر ولكن بطريقة مدروسة.
برأي��ك م��ا عوام��ل النج��اح ف��ي مجال 

التدريب؟   
النجاح في التدريب يتوقف على توفيق 
اهلل عز وجل ثم س����عة االطالع ومواكبة 
العملية املصحوبة  التغيرات واخلب����رة 
بالقدرة على إيصال املعلومة بطريقة مبسطة 
وسهلة الوصول فاملعلومات التي تقدم في 
ال����دورات موجودة في الكتب لكن املدرب 
الناجح هو الذي يعرضها بش����كل ناجح 
ويضيف عليها جزءا من 

خبرته العملية.
وم��اذا عن نش��اطك 
كانت  كي��ف  التج��اري 

البداية؟
التجارة  رحلتي مع 
بدأت بإنش����اء ش����ركة 
الطبطبائي  مجموع����ة 
العام����ة  للتج����ارة 
والت����ي  واملق����اوالت 
متارس أكثر من نشاط 
جتاري فقد كانت البداية 
برأس����مال متواض����ع 
ث����م تطورت الش����ركة 
وتوس����عت بع����د ذلك 
وأصبحت لها س����معة 

طيبة. 
ماذا ع��ن جتارتك خ��ارج الكويت كيف 

بدأت فيها؟
في عام 2004م أنشأت مع رجل األعمال 
املصري م. إيهاب الدريني شركة لالستثمار 
العقاري وأسميناها الشركة الكويتية املصرية 
العديد من  العقاري، فأجريت  لالس����تثمار 
الصفقات التجارية في املجال العقاري مبصر 
وكذلك في اإلمارات، ووجدت أن التاجر الناجح 
هو الذي يقتنص الفرص ويعتمد على الصدق 
واألمانة ثم بعد ذلك وجدت الفرصة مناسبة 
للدخول في املجال التعليمي فأنشأت شركة 
الرؤية للمدارس اخلاصة وحققت فيها جناحا 
كبير بفضل اهلل ثم اإلدارة الناجحة وحسن 
العالقات إضافة إلى اختيار البيئة املناسبة 
واآلن لدينا سلس����لة من املدارس اخلاصة 

وأرغب في املزيد من التوسع.

م.جالل الطبطبائي: أصبحت مدققًا أول في نظام»األيزو« 
وأفتخر بما حققته من تطوير في معهد الكهرباء والماء

ضيفنا هذا األسبوع عرف أن اإلبداع يحتاج إلى كثير من اجلهود والوقت فلم يبخل بشيء من ذلك لتكون 
النتيجة ما سنتعرف عليه في ثنايا هذه السطور عن رحلته مع النجاح واإلبداع.

احملطة األولى مع مدير معهد الكهرباء واملاء م. جالل س�يد عبداحملسن الطبطبائي كانت الدراسة 
اجلامعية التي انطلق�ت من خالل رؤية واضحة لتحديد املس�ار والهدف فالتحق بجامع�ة الكويت بكلية 
الهندسة وبعد الس�نة الرابعة جاء الغزو الغاش�م ليزعزع أحالما وطموحات كانت تسير باملسار الصحيح، 
وفجأة حتول الطالب إلى مقاتل ليدافع عن وطن يس�تحق الدفاع، إلى أن من اهلل علينا بالتحرير فسافر إلى 
اململكة العربية السعودية للحصول على »كورس« في كلية الهندسة بعدها كانت العودة إلى جامعة الكويت 

وفيها تخرج بتفوق.
4 س�نوات أمضاها  م. جالل الطبطبائي في شركة نفط الكويت متكن خاللها من تنمية مهاراته وقدراته 
الهندس�ية لكنها لم تكن ترضي كل طموحه، فانتقل للعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي وجد 

فيها نفسه وأصبح مستمتعا بالعمل التربوي، خصوصا أنه واحد من عشاق التدريب، وفي فترة 
قصيرة استطاع أن يثبت وجوده من خالل إدارة مكتب اجلودة في الهيئة ثم احلصول 

على منصب مدير معهد الكهرباء واملاء ليحقق فيه جناحات كثيرة.
م. جالل الطبطبائي مدرب حاصل على شهادة عاملية في مجال اآليزو، 

الذي يعنى بنظام اجلودة، وقد قدم العديد من الدورات في هذا املجال 
بالكويت وبعض دول العالم وإضافة إلى ذلك لديه بعض األعمال 

التجارية احلرة في تخصصات مختلفة من خالل إدارة ش�ركة 
مجموعة الطبطبائ�ي للتجارة العامة واملقاوالت وهي من 

احملطات البارزة في حياته، وإليكم تفاصيل اللقاء مع 
م. جالل الطبطبائي:

عمل�ت ف�ي »نفط 
س�نوات   4 الكوي�ت« 
االلتزام  خاللها  تعلمت 
واس�تف�دت  بالعم�ل 
كثيرًا في تطوير قدراتي 
ومهارات�ي الهندس�ية

س�اه�مت ف�ي 
ابن  مركز  دور  تفعيل 
الهيثم للتدريب فتم 
اختياري مديرًا لمعهد 
والم��اء  الكه�رباء 
من ضمن 23 مرشحًا

االحترام السائد في 
الجامعة كان يس�اع�د 
النج�اح  عل�ى  كثي�رًا 
والتميز.. واألخّوة كانت 
للعالقة  ممي�زًا  طابع�ًا 
والطالبات الطلبة  بين 

.. ومتوسطا أبناءه عبداللطيف ومحمد وعبداحملسن والصغيرة سهام )محمد ماهر(م. جالل الطبطبائي مستقبال الزميل ناصر اخلالدي بحضور م. إيهاب الدريني

م.جالل الطبطبائي

انضمم�ت إل��ى 
المقاوم����ة داخ�ل 
الكوي�ت خ�الل محنة 
الغزو  وما تعرضت له من 
اعتداءات زادني إصرارًا 
عل�ى الدفاع عن وطني


