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• تدريب  300شخص من رجال الشرطة

يبذل الشيخ عبداهلل السالم جهوداً جبارة من أجل ازدهار الكويت
ثم منحنا تأشيرة ال��دخ��ول إلى
العراق .طرت من الفرح واخذنا
اجل���وازي���ن وش��ك��رن��ا القنصل
العراقي وخرجنا إلى عمان وقد
ساعدني فائق ب��ش��ارات لشراء
باقة من ال��ورد من احد حوانيت
عمان لبيع الزهور لكي أهديها
إل��ى زوج��ة كتانة .واجتهنا إلى
فندق فيالدلفيا ألخ��ذ حقائبنا
وقلت ملدير الفندق تستطيع الليلة
أن تعطي غرفتنا إلى األميركية
املليونيرة وابنتها .وقدنا سيارتنا
باجتاه بوابة اخلارجية لعمان.
توقفنا ه��ن��اك واش��ت��ري��ت عثك
موز طوله مترا وبعض الفواكه
األخرى واجتهنا على شارع معبد
باجتاه املفرق .ومن املفرق اجتهنا
ب��االجت��اه ال��ش��رق��ي نحو قطعة
م���رور ت��اب الي��ن TAP-Line
أط��ول أنابيب النفط في العالم

الذي مدده  15ألف عامل ومهندس
أميركي و 15ألف عامل ومهندس
س��ع��ودي وم��ن ال���دول العربية.
والتاب الين يؤدي إلى صيدا على
البحر املتوسط إل��ى قويسومة
في جنوب السعودية وطول هذا
األنبوب يبلغ  1230كيلو مترا.
وفي قويسومة يوصل هذا األنبوب
وي��رب��ط بنظام أن��اب��ي��ب شركة
أرامكو بطول  506كيلومترات.
واملجموع الكلي الطولي حلقول
العربية السعودية يبلغ 1736
كيلو مترا.
ان ق��ط��ر األن���ب���وب ك���ان م��ا بني
 20إل��ى  30اجن أي تقريبا 80
سنتيمترا .وكان األنبوب ميتلئ
بالنفط من كل حقول النفط ملدة
 15يوما تضخ فيه خمسة ماليني
وتسعمائة برميل أي مقدار 940
مليون لتر من النفط إلى ان تصل

• خارطة حقول النفط في الكويت

أول قطرة من النفط السعودي
البحر البيض املتوسط .ويقول
في موقع آخر ويشكر الله على
وج��ود ال��ت��اب الي��ن ال��ذي ي��ؤدي
إلى الكويت .كانت رحلتي تسير
بصورة حسنة من محطة ضخ
األنابيب إلى احملطة األخرى دون
صعوبة .كانت الفيزا السعودية
املمنوحة لنا فقط ملدة أسبوع.
الوصول إلى الرياض
ومتكنا من السفر إلى الرياض.
وهناك افترقنا اذا غادر صديقي
رول���ف ال��ري��اض ب��ال��ط��ائ��ر إل��ى
الكويت الذي سينتظرني هناك.
وفي فصل آخر بعنوان :الوصل
إل��ى أغنى بلد ف��ي العالم يقول
ماكس رايش كان مقعد أو كابينة
قيادة سيارتي «صديقي «مملوءة
ب��ال��رم��ال وك��ن��ت أق���ود السيارة
جنبا على جنب األن��ب��وب املمتد
ب��اجت��اه ال��ك��وي��ت .وف��ي ضباب
رم��ل ال��ص��ح��راء ش��اه��دت خيمة
منصوبة معلقة أم��ام��ه��ا على
عمود لوحة أو يافطة كتب عليها
«جمرك السعودية» .خرج منها
رجل بدوي حامال حزاما مملوءا
ب��ط��ل��ق��ات ن��اري��ة وع��ل��ى كتفيه
ل��وح��ت��ان م��ن ال��ن��ح��اس األصفر
وعلى رأسه كوفية وعقال .بدوي
له مركز وظيفي .توقفت عنده
وسلمته أوراق السيارة واجلواز
التي فحصها واعادها إلى ومتنى
ل��ي رحلة سعيدة ث��م ذه��ب إلى
خيمته.
يقول ماكس راي��ش ف��ي صفحة
 157من كتابه :ان سلطان الكويت
كان يعلم أن من يأتي من العربية
السعودية تكون أوراق��ه كاملة
وأن��ه قد مت فحصها ع��دة م��رات.
حدثت معجزة بان عطفت سيارتي
باجتاه شارع عريض معبد بالقار
وقدت السيارة وحيدا في منطقة
خالية من السكان وكنت أعلم علم
اليقني بأن كنوزا من النفط تكمن
حتت هذا الشارع .وفجأة وجدت
نفسي أمام حقل برجان أغنى حقل
في العالم.
وع��ل��ى اجل��وان��ب بنى مهندسو
شركة النفط الكويتية ش��وارع
معبدة بكافة االجتاهات تخترق
الصحراء .وعلى أحد شوارعها
املتجه نحو الشمال قدت سيارتي
ب��غ��ب��ط��ة ون��س��ي��ت ال��ع��واص��ف
الرمليه.و شاهدت على اجلانبني
مصافي تكرير النفط وأنابيب
ينبعث م��ن��ه��ا ال��غ��از احمل���روق
باللهب .ووصلت ميناء األحمدي
الذي يجمع كل أنابيب النفط من

حقل برجان .وهنا يسكن 600
بريطاني وأميركي الذين يقومون
بتعبئة النفط إلى حامالت النفط
العمالقة .وبامكان سبع بواخر
«حامالت النفط» أن متأل في آن
واح��د .انتهى ما لدي من بنزين
توقفت في احدى محطات البنزين
وم�ل�أت سيارتي بكمية ثالثني
غ��ال��ون ب��ال��وق��ود أي بالبنزين
ول��م يطلب مني أن أدف��ع ثمنها.
ان شركة النفط الكويتية كانت
شركة منظمة تنظيما جيدا بحيث
حتاسب الشركات التي تصدر
اليها النفط على الفلس الواحد
لكنها لم تهتم مبحاسبة زائر مار
يحتاج إلى بضعة غالونات من
الوقود.
اجتهت نحو الشارع امل��ؤدي إلى
الكويت .تخيلت أن الكويت عبارة
عن واحة .وتقربت قليال باجتاه
املدينة واذا بسور مرتفع من الطني
يحيط بها .كانت تسير سيارات
كثير وتدخل مدينة الكويت من
البوابة الثانية .استوقفني أحد
احلراس الذي كان يرتدي اللباس
اخلاكي وطلب مني بلطف أن أسير
إل��ى ال��ب��واب��ة اجلنوبية وأدخ��ل
املدينة .وقدت سيارتي مبحاذي
سور املدينة واستوقفني حارس
آخر ويبدو أن هناك شخصا كان
ينتظرني في البيت .صعد شرطي
إلى سيارتي وجلس بجنبي وقدت
سيارتي بهدوء وكان الشارع في
املدينة مفتوحا وب��دون ازدح��ام.
أردت الذهاب إلى بدر املال ممثل
احدى الشركات األملانية ملاطورات
الديزل وكنا قد حددنا موعدا للقاء
صديقي رولف.
وهنا كان من املتوقع أن أحصل
على وظيفة مهندس بعد عدة
أشهر .قادني الشرطي إلى مركز
الشرطة .وكان مبارك الصباح من
أقارب أمير الكويت مديرا للشرطة
وق��ادون��ي اليه مباشرة .سلمته
ج��واز سفري وأوراق سيارتي
وبدأ يتصفح جواز سفري وشاهد
الفيزا السعودية وصورتي وقال
لي نعم هو أن��ت الشخص الذي
ننتظره .احلمد لله على سالمتك.
ان ص��دي��ق��ك ال��ط��ب��ي��ب األمل��ان��ي
سيكون سعيدا ألننا أردن���ا أن
نرسل عدة سيارات نحو اجلنوب
للبحث عنك.
قادني شرطي إلى مركز املدينة إلى
مكتب بدر املال .كنت فعال وسخا
لم أحلق ذقني أو وجهي وكان
العرق ال��ذي يسيل فوق جبيني
ووجنتي قد حفر خطوطا بسب
الرمل الكثير .ب��در امللة شخص

سمني هندي نظيف امللبس الذي
كان يرتدي لباسا حريريا رحب
ب��ي ت��رح��ي��ب��ا ح����ارا ف��ي مكتبه
اخلاص .وقال لي أنا سعيد جدا
بأنك وصلت الكويت بالسالمة
وأن صديقك قد بحث عنك في كل
الكويت وعمل حملة كبيرة .أين
هو اآلن سألته؟
أجابني عند الشيخ فهد شقيق
األمير .كان بدر امللة بالنسبة لي
باعثا للهدوء واألمل .وفجأة فتح
الباب ودخل علي صديقي رولف
ال��ذي سألني اي��ن كنت ول��م هذا
التأخير .قلت له سأحدثك الحقا
عن التفاصيل.
وفي فصل آخر بعنوان« :وردة
متفتحة ن���وارة ف��ي بحر رم��ال
ال��ع��رب��ي��ة «ال��ب��ل��دان العربية»
«يتحدث ماكس رايش بالتفاصيل
ع��ن التعليم ف��ي الكويت وبناء

مدارس كثيرة للبنات أيضا وقد
قام مع صديقه رولف بزيارة عدة
م��دارس بالقرب من سور املدينة
واألحياء األخرى وأستغرب بأنه
توجد مدارس للبنات في الكويت.
ويقول كم متنيت ان تكون مدارس
أوروب��ا مثل م��دارس الكويت من
كافة النواحي .لم يتواني سلطان
الكويت ف��ي ال��س��ن��وات األخيرة
منذ أن حقق حقل برجان عائدات
النفط مباليني الدوالرات في بذل
امل�لاي�ين م��ن اج��ل تعليم شعبه
ال��ق��راءة والكتابة .وم���اذا حقق
األمير وشقيقه الشيخ فهد في
وق��ت قصير يستحق االع��ج��اب
والتقدير .يحصل كل من الطالب
والطالبات على مالبس مدرسية
ووس���ائ���ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ك��ت��اب��ة
والكتب مجانا وباالضافة إلى
ذلك يتناولون وجبة غذائية عند

• طالب املدرسة املباركية

