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للَفجـــــِر  ــٍة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــّم ـــ ـــ ـــ ــه ب ُخـــــطـــــاَك  ـــْل  ــــ ــــ �إحـــمــــ

غايـــــــًة مبــقــلــيــتــنــا  ـــمـــَت  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َر�ـــسَ يــــــاَمــــــْن 

ــــ ــــَك �لــــ�ــــســــو�ِعــــِد فـــــانـــــرى �ل ــــل ـــــّمـــــرَت عـــــن ت �ـــــسَ

�ملــــنى فــــيــــَك  تـــعـــّلـــَقـــْت  ـــر�ِق  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــع �ل ـــــــَن  �ب يــــا 

ـــــسٍ ـــــاِر� ف ــــَة  ــــول ــــس � �لـــــتـــــدبـــــِر  ــــَت يف  ــــل ــــسُ � ـــــم  ك

فكـــــــم �أّمــــتِــــنــــا  فــــخــــِر  ـــُد  ــــ ــــ ــــ ـــو�ِع ـــس ـــ� �ل تــــلــــَك 

مب�ســــرٍة  ـــاأً  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــب ـــَع ُم ُخــــــطــــــاَك  �إحـــــــِمـــــــْل 

ـــــنـــــا  �أر�ـــــس ـــــــارِة  �حلـــــــ�ـــــــس �أر�ــــــــــــــــسِ  يف  �خلـــــــــــُر 

ـــرى  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــكــــ ــــ ــــا �ل ــــه ــــت ــــال ـــــــت ذب ـــــــاذ�ق ــــــُن م ــــــع �ل

ـــِدهـــا ـــه ـــ�ـــسُ ــــِط �لـــــــعـــــــر�ِق ب ــــف ــــــْت عــــلــــى ن َحــــــَر�ــــــسَ

ـــــــــــروَة مــــوطــــٍن  ــــْت بــــاحلــــفــــــــــــــِر ث ــــف ــــسَ ــــكــــ� ــــَت ــــس و��

ـــعـــ�ـــِر �ل ــــــــِو  دن ـــَك يف  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاَح ـــن َج ـــــ�ـــــسْ  و�خـــــفِ

�لـــدهـــــــــــــــــــــــِر ـــا�ـــسِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ري تــــنــــامــــى يف  وغــــــــــد�ً 

�ل�ُســــــمِر ـــوِد  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــزن �ل خــــــِر  يف  ــــــــــــد�ُع  �إب

�لُعــمــِر ــِن  ـــ ـــ ــي ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس � يف  ـــاٍت  ـــ�ـــرف ـــت ـــس مـــ�

�لفكــــــِر  فـــــــــــيـــــــ�ـــسَ  لـــــ�أفـــــكـــــاِر  وَمـــــَنـــــحـــــَت 

ـــــون �لـــبـِــئـــــــــــــــــــــــــــِر ـــــط ـــــن ُب ــــــوز�ً م َوَهــــــــَبــــــــْت كــــــن

�ل�ســــــِر ــــــــدِء  ب ــــَد  ــــن ع ِكــــفــــاحــــًا  ـــــْد  ـــــ�ـــــسِ و�ق

ــــزٌء مـــــــن قـــــــطـــــــاِف �خلـــــــِر  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ولأنـــــــــــــــَت ُج

ـــدِر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــب �ل يف  ــــــٌة  ــــــال ه ر�فـــــــقـــــــــــتـــهـــا  �إذ  

ـــِر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــس مــــــــن بـــــــعـــــــِد حتــــــــريــــــــٍر لآخـــــــــــــــِر �

ـــِر  ــــ ــــ ـــف ــــد �حل ــــن ــــــــِه �لأعـــــــــــــــــــــــــــــد�ء ع ُدفـِـــــــنــــــــو� ب

محمد راغب عطیوي
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اليخفى على اأحد اإن اأهم عن�سر من عنا�سر التخطيط ال�سرتاتيجي هو اال�ستقرار واال�ستقرار 
تعنیھ الكلمة من معنى وعلى جميع االأ�سعدة االجتماعية ، االإقت�سادية وال�سيا�سية وعلى  بكل ما 
م���ن ذل���ك فان ع���دم اال�ستق���رار �سي���وؤدي اىل �سياع وت�ست���ت اجله���ود وتعرث اخلطط  العكس
وبعرثته���ا وهذه املتغريات مهمة ج���دًا يف اإتخاذ القرار ال�سائب من خ���ال التحليل املنطقي 
وحت�س����ني الفر����ص وحتليل املخاطر والت�س���دي للتحديات التي تواجه  لنق���اط الق���وة
اخلط���ط الت���ي ت�سعها القيادة العليا من خ���ال الروؤيا والر�سالة الت���ي تر�سمها وتتبناها تلك 
القي���ادة وو�سع االأه���داف واخلطط الكفيلة بتنفيذها فكان من اأوىل اأولويات وزارة النفط هو 
تعظي���م اخلزين الغازي من خال اإ�ستك�س���اف  مناطق ال�سحراء الغربية للعراق واإ�ستك�ساف 
 ��� ���� واإنتاج ال�������نفط الثقيل يف املناطق ال�مالية الغربية وبالتحديد حمافظة نينوى ملا 
املناط���ق من اإ�ستقرار على جميع االأ�سع���دة فما كان للذراع اال�ستك�سايف لوزارة النفط املتمثل 
ب�سرك���ة اال�ستك�ساف���ات النفطية اأن تتبنى هذا التوجيه وتبن���ي خططها ال�سرتاتيجية لتحقيق 
ه���ذا الهدف املن�سود فقامت ال�سركة بو�سع خططها اخلم�سية مبنية على درا�س�������������ة واقعية 
متمثل���ة بامل�سوح���ات الزلزالية ثنائي���ة وثاثية االأبع���اد واإعداد درا�سات منهجي���ة مبنية على 
� ومزاوجة نتائج املعاجلات والتفا�س���ري لتلك امل�سوحات وو�سع  اأ�سا����ص نتائج امل�سوح���ات اأعا
اخلط���ط اخلم�سية لربامج احلفر اال�ستك�سايف والتقييم���ي والرتكيز ب�سكل خا�ص على احلفر 
اال�ستك�س���ايف العمي���ق م�ستهدفًا املكام���ن  العميقة ذات االحتم���االت الغازي���ة العالية املتمثلة 
با�ستك�س���اف مكامن الدهر القدمي ال�سيلوري )عكا����ص ( واالأورودفي�سي )خابور( يف مناطق 
ال�سحراء الغربية واجلنوبية الغريبة من العراق والذي زاد من اإحتمالياتها الغازية اكت�ساف 
حقل عكاس الغازي يف املنطقة الغربية للعراق وكذلك االحتماليات الغازية يف املناطق ال�سمالية 

الغربية من اململكة العربية ال�سعودية واملناطق ال�سرقية من �سوريا واالأردن .
ويف ه���ذا ال�سدد فق���د قامت �سركة اال�ستك�ساف���ات النفطية بتهيئة واإع���داد م�ستلزمات هذا 
التوج���ه م���ن خال ت�سكي���ل فرقة �سابعة توجه���ت اىل حمافظة نينوى الج���راء عمليات امل�سح 
الزلزايل ثاثي االأبعاد حلقلي ق�سب وجوان كما  قامت �سركتنا بتهيئة واإعداد خطط ل�سراء 
م�ستلزم���ات فرقتني اأخريتني ) الثامنة والتا�سعة ( واإع���داد  خطط ل�سراء م�ستلزمات هاتني 
الفرقت���ني  متمثلة بجهازت�سجيل حدي���ث ومتطور وهزازات حديثة تت���واءم مع متطلبات عمل 
هاتين الفرقت���ني ال�سته���داف املكامن  العميقة يف مناطق ال�سح���راء الغربية ذات االحتماالت 

الغازية العالية .
واهلل ويل التوفيق

التخطيط ال�سرتاتيجي
واال�ستقرار

ن�شوان حممد نوري
رئي�س جمل�س االدارة

والضعف   

شھدتھ ھذه

ه
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زار االأ�شتاذ ثامر عبا�س الغ�شبان نائب رئي�س الوزراء  / وزير النفط  يف منت�شف 
مت��وز املا�ش��ي �شرك��ة االإ�شتك�شاف��ات النفطية �شمن ج��والت �شيادت��ه امليدانية 
ل�شركات القطاع النفطي  , وابتداأ زيارته بعقد لقاء مع الكوادر املتقدمة لل�شركة 
وعل��ى راأ�شهم االأ�شت��اذ ن�شوان حممد نوري املدير الع��ام لل�شركة وال�شادة  وكالء 

املدير العام ومدراء الهيئات واالأق�شام ..

  كتب / عبا�س عبد اجلبار ابراهيم         

زيارة السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة /وزير النفط إىل شركة اإلستكشافات النفطية 

األستاذ ثامر عباس الغضبان نائب رئيس الوزراء
 لشؤون الطاقة وزير النفط يزور شركة اإلستكشافات النفطية 

لإلطالع على اإلجنازات الكبرية املتحققة فيها

ملف العدد
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وقد اأ�ساد ال�سيد الوزير مبا حتقق من اإجنازات 
منت�سبي ال�سركة مثنيًا على  االإدارة احلكيمة 
وحر�سهم  منت�سبيها  وتفاعل  ال�سركة  لقيادة 
اخلطط  وتنفيذ  الواجبات  اأداء  على  البالغ 
وقال   . عالية  وك��ف��اءة  دق��ة  بكل  امل��ر���س��وم��ة 
ال�سيد نائب رئي�ص الوزراء / وزير النفط يف 
معر�ص حديثه خال االجتماع الذي عقد يف 

قاعة نينوى )�سركة اال�ستك�سافات النفطية( 
النفط  ل�سركة  االرت��ك��ازي��ة  البنى  من  كانت 
يف  الكبري  ال��دور  لها  وكان  العراقية  الوطنية 
الهيدروكربونية  والتواجدات  الزلزايل  امل�سح 
ان  يجب  كما  النفطية  االحتياطيات  وزي��ادة 
باجتاه  الرافدين  وادي  حو�ص  خ��ارج  ننطلق 

ال�سحراء الغربية 

عمليات  على  املحرتم  الوزير  ال�سيد  اأكد  كما 
اأنه  حيث  ال��غ��از  واإن��ت��اج  ال��غ��از  اال�ستك�ساف 
الوقت  يف  الغاز  اإنتاج  يف  كبري  نق�ص  هناك 
الذي هناك طلب عاملي كبري على الغاز احلر 

.
العاملني  كفاءة  مب�ستوى  االإرتقاء  جمال  ويف 
على  ال��وزي��ر  ال�سيد  اك��د  النفطي  بالقطاع 

ملف العدد

. ألن االستكشاف ھو المغامرة
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�سرورة تطوير قدرات العاملني بوزارة النفط 
باللغة االإنكليزية و�سد النق�ص باالخت�سا�سات 
ال�ساندة مثل الرتجمة القانونية اأو اإخت�سا�ص 
النفط  اإخت�سا�سات  اأو  القانوين  املحا�سب 

االخرى.
 بعد ذلك اإ�ستمع ال�سيد الوزير اىل اإيجاز قدمه 
روؤو�ساء الفرق الزلزالية ال�ست عرب مناظرة 
الزلزالية كما  الفرق  ن�ساطات  تلفزيونية عن 
اإ�ستمع ال�سيد الوزير اىل اإيجاز قدمه ال�سادة 

روؤو�ساء الت�سكيات يف ال�سركة .
مدير  وكيل  رفعت  ب�سار  ال�سيد  اإب��ت��داأ  حيث 
ه���ي���اأة ال��ع��م��ل احل��ق��ل��ي ب��ا���س��ت��ع��را���ص اأه���م 
ال�سركات  ل�سالح  الزلزالية  الفرق  اإجنازات 
النفطية االأجنبية العاملة يف العراق والربامج 
مت  وال��ت��ي  اال�ستك�سافية  ال��رق��ع  يف  امل��ن��ف��ذة 
واالبعاد  بالبعدين  امل�سح  بطريقتي  م�سحها 
كوادرها  عرب  الهياأة  بان  قال  كما   ، الثاث 
العاملة وجلت ميدانًا جديدًا كان حكرًا على 
ال�سركات االأجنبية من خال املبا�سرة بكتابة  
الربامج االلكرتونية املتخ�س�سة بعمل الفرق 
بالفرق  العاملني  ال�سباب  قبل  من  الزلزالية 
م�ستوى  اىل  االرتقاء  اىل  بها  الكفاءة  و�سلت 
باآالف  امل�سرتاة  االأجنبية  الربامج  من  اعلى 

الدوالرات .
وخال  للمواد  ال�سرورية  احل��اج��ة  اإن  كما 
من  لا�ستفادة  التفكري  اىل  اجلاأتنا  العمل 
خال  م��ن  امل�ستهلكة  التخ�س�سية  امل����واد 
ور�ص  بعمل  قمنا  حيث  ليها  احلياة  اع��ادة 
االلكرتونية  ال��ك��ارت��ات  لت�سليح  الكرتونية 
املعطوبة)FD( حيث بلغ املبلغ املوفر  بحدود 
احلياة  باعادة  قمنا  كما   ) دوالر  الف   700(
اىل )1000تري�ص ( موفرين بذلك مبلغ و�سل 
مواد  توفري  خال  ومن  دوالر   ) )مليون  اىل 

م�سرتاة من ال�سوق املحلية وباأ�سعار زهيدة .
�سيدان  جا�سب  �سمري  ال�سيد  حت��دث  كما   
عن  املعلومات  وتقنية  املعاجلة  هياأة  مدير 
مهمة  اأق�سام  ثاثة  ت�سم  التي  الهياأة  ن�ساط 
اأجنزت  الهياأة  اأن  مو�سحًا  ال�سركة  عمل  يف 
تعترب  التي  )املرئيات(  قاعة  واع��داد  ن�سب 

من التقنيات املتقدمة يف عوامل اال�ستك�سافات 
متقدمة  دول  اإال  المتتلكها  وال��ت��ي  النفطية 

معدودة . 
كما حتدث ال�سادة جميل را�سي كمونة   مدير 
وال�سيد  واجل��ي��وف��ي��زي��اء  اجليولوجيا  ه��ي��اأة 
املواد  ق�سم  مدير  اب��راه��ي��م    خليل  ف���رزدق 
وامل�سرتيات عن ن�ساطات ت�سكياتهم ، وكان 
اآخر املتحدثني ال�سيد اأثري كرمي قربان مدير 
لل�سيد  �سرح  الذي  بال�سركة  القانوين  الق�سم 
الن�ساط  �سمن  م�ساريع  خم�سة  اأه��م  الوزير 
اأولها  وك��ان  لل�سركة  واالجتماعي  االن�ساين 
ال�سركة  ان�ساء جممع �سكني ملنت�سبي  م�سروع 
اأر�ص  قطعة  على  �سيقام  ال��ذي  الوزيرية  يف 
متلكها ال�سركة م�ساحتها بحدود )11( دومن 
�سكنية(  ي�سم بحدود )1000اىل 1400�سقة 
 ) مربع  مرت  120و140  )100و  ومب�ساحات 
وقد  مميزة  عامة  �سيكون  وال��ذي  �سقة  لكل 
عقب اال�ستاذ ن�سوان حممد نوري املدير العام 
املجمع  ان  ال��وزي��ر  لل�سيد  مو�سحًا  لل�سركة 
االر���ص  حت��ت  ط��واب��ق  ي�سم  متميز  �سيكون 
وا�سواق  م��والت  وط��واب��ق  لل�سيارات  كموقف 
بارتفاعات ت�سل اىل )20(  و�سيبنى  جتارية 
قاً للعمارة الواحدة بنظام )تاور( ثم عاود  طاب
 الثاين وهو م�سروع ان�ساء 

على  اأي�سا  الوزيرية  يف  لل�سركة  حديثة  بناية 
قطعة ار�ص يجري العمل على ا�ستماكها وهو 
الثالث م�سروع  م�سروع قدمي جديد وامل�سروع 
املادة  وفق  للمختربات  جديدة  بناية  ان�ساء 
)26( من عقود جوالت الرتاخي�ص البرتولية  
البحث  ح�ساب  يف  املتجمعة  االم����وال  وم��ن 

والتطوير .
وامل�سروع الرابع هو م�سروع متليك دور املجمع 
واخلام�ص  للمنت�سبني  النهروان  يف  ال�سكني 
يف  للمنت�سبني  ارا���س��ي  قطع  ت��وزي��ع  م�سروع 
النهروان ومن االرا�سي التي متتلكها ال�سركة 
البالغة )817( دومن حيث اأو�سح بان ال�سركة 
قطعة   )1397(  2014 ع��ام  وزع��ت  ان  �سبق 
ملنت�سبي ال�سركة. بعد ذلك توجه ال�سيد نائب 
ثامر  اال���س��ت��اذ  النفط  وزي��ر  ال����وزراء  رئي�ص 
ن�سوان  اال�ستاذ  ي�ساحبه  الغ�سبان  عبا�ص 
حممد نوري املدير العام لل�سركة لزيارة قاعة 
)املرئيات ( وهي من التقنيات احلديثة التي 
حيث  املا�سي  العام  خال  ال�سركة  امتلكتها 
جيولوجيني  رئي�ص  ح�سن  �ساالر  ال�سيد  قدم 
يف ال�سركة �سرحًا مف�سًا عن فائدة القاعة 
االعمال  اجن��از  اإخت�سار  يف  الكبري  ودوره��ا 
اجليولوجية لل�سركة وقدم �سرحًا موجزًا عن 

منوذج حقل النا�سرية .

ملف العدد

إ

السید أثیر شرح المشروع
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الفرق  كل  من  وملمو�سًا  وا�سحًا  تقدمًا  هناك  اأن  وجدت 
بتقنيات  م�ساريع  تنفذ  اأن  اإ�ستطاعت  التي  الزلزالية 
البعدين واالبعاد الثاثة ل�سركات النفط العاملية بالعراق 
من  راقية  قيا�سية  زمنية  وبفرتات  عالية  جناح  وبن�سب 
بهذه  ح��دا  مما  والفني  العلمي  وامل�ستوى  اجل��ودة  ناحية 
الفرق  ل��ه��ذه  �سكر  كتب  ت��وج��ه  ان  االجنبية  ال�����س��رك��ات 
موقعي  من  واأنا  املتقدم  وللكادر  العام  وللمدير  لقياداتها 
اأثني على هذه النجاحات وابارك لهم هذا  كوزير النفط 
والعلمي  الفني  اجلانب  اىل  ا�ستمعت  كذلك  البناء  العمل 
االن�ساين  باجلانب  ال�سركة  ادارة  واهتمامات  واالداري 
املتطورة  الغرفة  اىل  انتقلنا  ثم  للمنت�سبني  واالجتماعي 
وهي ماي�سمى بقاعة )املرئيات ( اي ننظر اىل التفا�سري 
الثاثة  باالبعاد  االر���ص  بباطن  اجليولوجية  والرتاكيب 
اىل  بالن�سبة  امن��ا  ج��دًا  حديثة  لي�ست  هي  التقنية  وه��ذه 
�سركة اال�ستك�سافات النفطية كان حلمًا لها اأن تدخل هذه 
التقنيات التي متكن اجليولوجي واجليوفيزيائي من النظر 
بامعان وبدقة عالية ومن ثم حتديد مواقع االآبار وامتدادات 
اأبعد من احلدود  الرتاكيب واي�سًا امتدادات املكامن اىل 
يعطي  مما  الطباقية  باملكامن  ماي�سمى  اىل  الرتكيبية 
بعدًا كبريًا ووا�سعا الن تكون لدينا احتماالت نفطية اكرب 
بكثري مما هو معرو�ص حلد االآن مابني احلقول الرتكيبية 
املعروفة ومن االمثلة الوا�سحة جدًا هو امتدادات املكامن 
للرتكيب  الرتكيبية  احلدود  من  بعيدًا  النا�سرية  حقل  يف 
عمل  على  واأثني  وجيد  ممتاز  عمل  باحلقيقة  هذا  ذات��ه 
االمام  اىل  مي�سي  اأن  يف  املتقدم  والكادر  ال�سركة  قيادة 

يف ان تتقدم �سركة اال�ستك�سافات النفطية يف اعمالها ويف 
م�ستويات ادائها واأي�سًا راأيت  اأن هناك ن�ساطًا دوؤوبًا واي�سًا 
واالداري  املايل  االداء  ال�سائدة يف  الن�ساطات  متقدمًا يف 
واملواد وامل�سرتيات والن�ساطات االأخرى ال�سرورية يف ذات  
الوقت كما تناق�سنا يف اإحتياجات ال�سركة �سواء كان على 
م�ستوى التمويل او على امل�ستويات االأخرى ومن بينها تطوير 
الكادر الذي ينتمي اىل هذه ال�سركة الكبرية والعماقة اأنا 
�سخ�سيًا متفائل جدًا بناء على مااعرفه من م�ساألتني اوال 
ال�سناعة النفطية العراقية ت�سهد تو�سعات و�سوف ت�سهد 
اىل  اإ�سافة  الرتاخي�ص  جوالت  اىل  ا�سافة  اأخ��رى  قفزة 
ما�سهدته جوالت الرتاخي�ص من زيادة قدراتنا االنتاجية 
وزير  لدى  وا�سحة  اولوية  ، هناك  اال�ستك�سافية  وقدراتنا 
اىل  باال�ستك�ساف  تذهب  اأن  هو  النفط  ووزارة  النفط 
اعماق ال�سحراء الغريبة حيث هناك واعدية كبرية وجود 
عكا�ص  حقل  مثل  القدمي  الدهر  �سخور  يف  احل��ر  الغاز 
ورمبا اأكرب من ذلك وهذه حاجة مبنية على حاجة الفرق 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  لتوفريه  الغاز  من  املزيد  اىل 
االخرى  ال�سناعات  واىل  البرتوكيمياوية  وال�سناعات 
وكذلك اال�ستهاك املنزيل ومن املحروق من الغاز �سديق 
البيئة واأي�سًا يحرر لنا الكثري من االعتماد على وقود اآخر 
واأي�سًا ميكننا من اأن نكون معتمدين بالكامل على اأنف�سنا 

يف جمال ا�ستهاك الطاقة .
مقر  يف  ونحن  العام  واملدير  ال�سركة  ك��ادر  اىل  حتياتي 
الوزارة وزيرًا وقيادة داخل الوزارة داعمني لهذه ال�سركة 

ونتمنى لهم كل خري وتقدم (.

)االستاذ ثامر عباس الغضبان نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط خيص 

جملة املستكشف حبديث خاص(

)ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم ، اأقف اليوم  
يف اأحد اأروقة �سركة 

اال�ستك�سافات النفطية 
العراقية فهذه ال�سركة 

العريقة والتي تعترب من 
اأوىل ثمرات �سركة النفط 

الوطنية العراقية وكنت 
يف عقود ما�سية وبداية 

حياتي الوظيفية واأنا 
�ساب على متا�ص مبا�سر 
مع الن�ساط اجليولوجي 

واال�ستك�سايف الناجت 
من اأعمال هذه ال�سركة 

واأي�سًا داومت فيها وملدة 
�سنة واحدة يف عام 

1992_1993 واأطلعت 
مع ال�سيد املدير العام 

والتقيت بالكادر املتقدم 
يف هذه ال�سركة وقد 

�سرين ما�سمعته وراأيته 
من عرو�ص وحوارات..

ملف العدد

االستاذ ثامر عباس الغضبان نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط
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زار اال�ستاذ فيا�ص ح�سن نعمة وكيل وزارة النفط 
ل�سوؤون اال�ستخراج يف الن�سف االول من �سهر متوز 
لاطاع   النفطية  اال�ستك�سافات  �سركة  املا�سي 
يف  املت�سارعة  ن�ساطاتها   على  ميدانيا  والوقوف 
مقدمة  يف   وك��ان  كبرية   نوعية  طفرات  حتقيق 
املدير  ن���وري   حممد  ن�سوان  ال�سيد  م�ستقبليه 
العام لل�سركة وال�سادة املعاونون والكادر املتقدم  
بال�سركة وعقد حال و�سوله لقاء مو�سعًا يف قاعة 

نينوى  يف ال�سركة ح�سره االأ�ستاذ ن�سوان حممد 
نوري  املدير العام لل�سركة واال�ستاذ حممود عبد 
االمري املدير العام لدائرة  الدرا�سات والتخطيط 
يف  املتقدم   والكادر  املعاونون  وال�سادة  واملتابعة 
اللقاء   بداية  الوكيل  يف  ال�سيد  وتعرف   ال�سركة 
تعرف  كما  املتقدم   ال��ك��ادر  م��ن  احل�سور  على 
على  ال�سادة روؤو�ساء  الفرق الزلزالية  من خال 
املناظرة التلفزيونية ومن ثم بداأ اال�ستاذ فيا�ص 

ح�سن نعمة وكيل الوزارة خماطبا  احل�سور : ان 
وكلنا  لل�سركة  الثانية  الزيارة  هي  الزيارة  هذه 
طموح  ان ن�سهد  كل يوم تقدم وتطور  وا�سح  يف 
لوزارة  ا�سا�سية   قاعدة  هي  التي  ال�سركة   هذه 
واحلقول   املكامن   مو�سوع  يف  وخا�سة  النفط  
وماحتتويه من طاقات متوفرة  وثابتة  من النفط 
تناف�ص   الزمن  ويف  مع  �سباق   ونحن يف  والغاز  
مع دول اجلوار  اأ�سافة اىل ذلك  هذه القدرات  

االستاذ فياض حسن نعمة وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج 
يزور شركة االستكشافات النفطية 

للوقوف على االعمال النوعية املتميزة اليت حققتها الشركة 
  كتب / عبا�س عبد اجلبار ابراهيم         
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والطاقات  املوجودة  حتت اأعني واأنظار  املراقبني 
�سركة  جهود   من  تنطلق  ه��ذه  وك��ل  ال�سيا�سني 
�سيا�سة   كانت  فلذلك  النفطية  اال�ستك�سافات 
وزارة النفط يف مقدمتها  ال�سيد الوزير  الرتكيز 
على برامج  ا�ستك�ساف الغاز لوجود نق�ص �سديد 
يف انتاج الغاز  يف العراق لرفد  ال�سبكة الوطنية  
النتاج الكهرباء  ولتوليد اكرب كمية من الكهرباء 
اتفاقية يف  بعقد  العراق  بطاقة نظيفة  وقد قام 
اال�سامية  اجلمهورية   مع  االخ��رية   ال�سنوات  
االي��ران��ي��ة  الإ���س��ت��رياد  ال��غ��از  وه��ذه م��ن دواعي 
�سرورنا  ان تكون هناك  عاقات اقت�سادية بني  
االقت�ساد  لكن هذا �سعف يف  امل��ج��اورة   ال��دول 
العراقي حيث اننا  نريد ان يكون العراق م�سدرًا 

النفطية   للم�ستقات 

���

يف امل�ستقبل 
يكون العراق م�سدراً 

حيث ان العراق ميتلك طاقات هائلة من النفط 
وال��غ��از  وامل��ع��ادن  حيث ان ه��ذه اجلهود ترتكز 
ب�سكل ا�سا�سي على  �سركة اال�ستك�سافات النفطية 
الإظهار هذه الطاقات املوجودة يف العراق فلذلك 
نحن نريد ان نركز على اربع فقرات اولها برنامج 

الغاز  على  يرتكز  مقدمته  ويف  ا�ستك�سايف طموح 
اال�ستك�سايف  احلفر  ال��ث��اين   الربنامج  وثانيها  
وامل�سي به  ب�سكل قوي  وثالثها  اأن هذه اخلطوات  
لن تتم اال بعد  ان نطور قدراتنا الذاتية يف �سركة 
العراق  م�ستوى  على  النفطية  اال�ستك�سافات 
وهذا  الزلزالية  البيانات  معاجلة  م�ستوى  وعلى 
ركيزته  القدرات  الب�سرية كاملهند�ص والفيزياوي 
قدرات  تطوير  فيجب  والقانوين  واالقت�سادي 
والفنية    الهند�سية   قدراتهم   وتطوير   اجلميع  

التي  والقيادية  يف �سبيل  حتقيق هذه االهداف 
ذكرتها ومن برامج ذكرتها  حيث  انني ح�سلت 
يف  املا�سية   الع�سر�سنوات  قبل  معلومات   على 
الوكيل  كمونة  جميل  اال�ستاذ  القاها   حما�سرة 
الثاين ملدير عام ال�سركة وجود اكرث من ) 500 ( 
تركيب جيولوجي غري مدرو�سه  حيث كل مازادت  
احتياطات  العراق املكمنية يعزز من مكانتنا يف 
)االأوبك ( ويعزز من طاقاتنا الت�سديرية ..الأن 
العراق ياأتي يف املرتبة  الثانية يف االأوبك  وناأمل 
الت�سديرية   اأن ت�سل طاقتنا  تعاىل  �ساء اهلل  ان 
اىل اأكرث من ) 4 ( مليون برميل  التي و�سلناها 
حيث   املا�سي   ال�سهر  كرد�ستان  اإقليم  اإنتاج  مع 
اإنتاجنا  و�سل نحن وكرد�ستان اىل ) 5 (  مليون 
برميل  يوميا  حيث ان برناجمنا ناأمل ان ي�سل  
اىل ) 6 ( او ) 7 (  مايني برميل يوميًا وهذه  
النفطية   اال�ستك�سافات  �سركة  من  تبداأً  اجلهود  

مبوؤازرة  ومعاونة  الدوائر  االأخرى .
ن�ساأل اهلل ان يوفقكم  ان توا�سلون هذه اجلهود 
وبجهود  ذات��ي��ة   وب��ج��ه��ود   خمتلفة  ب��اأ���س��ال��ي��ب 
العاملية  ومطلوب  دائما  ال�سركات  م�سرتكة  مع 
�سبيل   يف  متقدمة   تكنولوجيا   على  نح�سل  اأن 
معرفة   يف  و�سريعة   دقيقة  نتائجنا   تكون  ان 
االأحتياطيات  من النفط والغاز  املتوفرة  يف ربوع 

وان
اقتصادیاً دولیاً
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العراق  احلبيب  .
ثم عقب ال�سيد ن�سوان حممد نوري  املدير العام 
ل�سركة اال�ستك�سافات النفطية على كلمة  ال�سيد 
الوكيل  قائًا : ب�سراحة  كلمتكم و�سعت  النقاط 
على احلروف  حيث �سلطتم ال�سوء  على  تطوير 
�سيتحدث   واالآن  ال��ق��درات   وت��ط��وي��ر  ال�سركة  

التف�سيلية   الن�ساطات   عن  امل��دراء 
احلقلي   العمل  ه��ي��اأة   عن  فلم  عر�ص   مت  حيث 
ون�ساطاتها  اأعقبه  ال�سيد عبا�ص حممد علي مدير 
هياأة العمل احلقلي  متحدثًا عن منجزات الهياأة   
لغاية حزيران 2019  مو�سحًا ان الفرق الزلزالية  
تعمل  يف بيئات خمتلفة  �سحراوية  وزراعية  و 
معداتنا من اأحدث  ال�سركات العاملية نحن دائمًا 
التقنيات  احدث  على  احل�سول  على  حري�سون 
الثاث  باالبعاد  تعمل  فرق  خم�سة  حيث  العاملية 
)3D( وواحدة تعمل  بالبعدين ) 2D( اإ�سافة 
ايل فرقة م�سح ال�سرع و�سعبة عمليات احلفر يف 
موقع ال�سركة بالربج�سية و�سعبة عمليات مي�سان 
ال�سابعة  الفرقة  لت�سكيل  جهودنا  حزمنا  وحاليًا 
وم��ن االآل��ي��ات وامل��ع��دات امل��وج��ودة وم��ن املناورة 
اخلطط  ون�سع  االأجهزة   لبع�ص  الفنية  بالقطع 
لت�سكيل الفرقتني ) 8 و9( لتنفيذ برامج اجلهد 
الوطني وبرامج لل�سركات االأجنبية حيث بلغ عدد 
الربامج املنفذة ل�سالح ال�سركات االأجنبية )12( 
برنامج و�سيا�ستنا دائمًا املنجز بفرقنا اأكرث من 
االإجناز 111% وقمنا  ن�سبة  املخطط حيث كانت 
الربامج  بت�سميم  وبداأنا  االإنتاج  كلف  بتقلي�ص 
حيث و�سلنا ايل ع�سرة براجميات وكذلك تنفيذ 
ال�سيانة الوقائية للحفاظ على ال�سيارات للفرق 
بالكامل  تنفيذه  مت  املخزنية  ال�سيطرة  وبرنامج 
املخزين  الربنامج  �سمن  امل��واد  على  واحل�سول 
منت�سب   )1800( الهياأة  منت�سبي  ع��دد  ويبلغ 
ولدينا برنامج عن حركة القوى العاملة واأماكن 
بعد  الديناميت  ت��وف��ري  يف  وجنحنا  ت��واج��ده��م 
ور�ص  وعملنا  ما�سية  �سنوات  لعدة  ؤ  �سرا تعذر 
الكرتونية الإعادة احلياة للمواد امل�سطوبة ومتكنا 

من توفري مئات االالف من الدوالرات .
وقد اثنى ال�سيد الوكيل على جهود الهياأة وفرقها 
عملها  يف  العالية  والدقة  تطورها  يف  الزالزالية 

مثل  االأجنبية  ال�سركات  ا�ستح�سان  نالت  التي 
تنفيذ  الرو�سية عند  العاملية  اأويل(  )لوك  �سركة 
من  الرغم  على   2018 عام   10/ بلوك  برنامج 
من  فني  دع��م  اي  على  حينها  نح�سل  مل  اأن��ن��ا 
 )4( توفري  من  متكنا  حيث  االأجنبية  ال�سركات 
مليون دوالركما قمنا باأن�ساء مهبط للطائرات يف 
كل فرقة  زلزالية ، ثم جاء الدور لاأ�ستاذ جميل 
واجليوفيزياء  اجليولوجيا  ه��ي��اأة  مدير  كمونة 
تاأ�س�ست  التي  الهياأة  ن�ساط  ع��ن  حت��دث  ال��ذي 
هيئتي  اأن���دم���اج  خ���ال  م��ن   2019/4/4 ي���وم 
اجليولوجيا بهياأة املعاجلة والتفا�سري وحتدث يف 
اأندماج ق�سمي اجليولوجيا اال�ستك�سافية مع ق�سم 
الدرا�سات  ق�سم   ( م�ستحدث   بق�سم  التفا�سري 
الرئي�سية    امل��ه��ام  ع��ن  وحت��دث   ) اال�ستك�سافية 
ن�ساطات  وع���ن  امل��ط��ل��وب��ة  وال���ربام���ج  ل��ل��ق�����س��م  

ال�سيطرة اجليولوجية .
وقد عقب ال�سيد املدير العام عن التوجه احلايل 
للدرا�سات  امل�سرتكة  بني اجليولوجيا   والتفا�سري  
الأخت�سار الزمن والو�سول  اىل النتائج  املتقدمة  

وبال�سرعة املمكنة .
حديثه  كمونة   را�سي  جميل  اال�ستاذ  ع��اود   ثم 
خال   بئر   )  23( حلفر   خطة  و�سعنا   : قائًا 
بئر  حفر  �سمنها  من  املقبلة  اخلم�سة  ال�سنوات  
احلفر  خطة  �سمن  عكا�ص   وحقل    1  / االنبار 

اال�ستك�سايف  بعمق 4000 مرت .

ليكون   متطور   خمتربات   مركز  ان�ساء   وكذلك 
الأول مرة يف العراق .

و �� خمتربات 
لل�سيد علي ح�سني علوان  مدير  ال��دور  ثم  جاء 
اجليولوجيا  هياأة  يف  التقيمية  اجليولوجيا  ق�سم 
الق�سم  ن�ساطات  ع��ن  متحدثًا  واجل��ي��وف��ي��زي��اء 
ال�سيد  حت��دث  ذل��ك  بعد   ، امل�ستقبلية  وخططه 
وتقنية  امل��ع��اجل��ة  ه��ي��اأة  م��دي��ر  ج��ا���س��ب  �سمري 
املعلومات الذي اعطى نبذة  عن ت�سكيات الهياأة 
ومن االأق�سام : ق�سم تقنية املعلومات واالت�ساالت  

وق�سم احلا�سبة وق�سم املعاجلة .
كما حتدث عن االجناز الكبري الذي حققته الهياأة   

ساء قاعة املرئيات والأول مرة  بالعراق و با
االإ�ستغناء  بهدف    )  VDI  ( ون�سب منظومة 
خال   م��ن  العمل   يكون  ان   ) الكي�سات   ( ع��ن 
املاو�ص  وحتقيق  نقل  ب��ورد  مع  والكي  ال�سا�سة  

تقييم احلوافز الكرتونيا  و
االأعمامات  من خال  منظومة  

) �سري فولدر ( 
وجاء الدور  لل�سيد الدكتور اأ�سامة روؤوف ح�سني  
مدير هياأة التخطيط  الذي اأو�سح  باأن التخطيط  
التخطيط  االأ�سا�ص لكل االأعمال ومهام هياأة  هو 
وم�سوؤولياتها الكبرية  ودورها  بالغ ومهم  وعلى 
راأ�سه و�سع اخلطط االأنتاجية  والتدريب والتطوير 

ال�سركة   ملنت�سبي 
وكيل  ال�سيد  وعقب  ال��زل��زايل  امل�سح  وت��ق��اري��ر  

بإیجاز

اقلیمیة

إنشاءنشـ

إستخدام تقنیة نشر
إالیمیل الداخلي

وإعداد التقاریر المتنوعة

ئھ

ء
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ال��وزارة  على حديثه  قائًا : يجب الرتكيز على 
تنمية قدرات الكوادر القيادية  باللغة االنكليزية 
والتفاو�ص  واملفاو�سات ولغتها من خال  دورات 
اأ���س��ه��ر وب��اخل�����س��و���ص  يف  م��ن �سهر اىل ث��اث��ة 

املهارات القيادية  .
وع���اود ال��دك��ت��ور ا���س��ام��ة  ح��دي��ث��ه  و���س��رح  اآلية  
تطوير اللغة  االأنكليزية  ملنت�سبي ال�سركة  جميعا  
وتعاقدت  �سركتنا مع معهد ) كلوبال (  لتطوير 
اريع  ال�سركة   اللغة  
يف اجلوانب  االأجتماعية  واالأن�سانية  لتوفري  راحة  
املجمع  ان�ساء   �سمنها  وم��ن  وعائلته  املنت�سب 
بهذا   املنفذة  واخلطوات  الوزيرية   يف  ال�سكني 
اخل�سو�ص  وبناية ال�سركة  اجلديدة  يف الوزيرية 
وكذلك اأن�أن�ساء بناية جديدة  للمختربات  وم�سروع 

متليك  دور النهروان  للمنت�سبني  
قطع ارا�سي  �سكنية ملنت�سبي ال�سركة .

خلف   ح�سنني   ال�سيد  املتحدثني   اآخ��ر   وك��ان    
مدير الق�سم املايل  قائًا يف عام 2018 مت اعداد 
ولتفادي   املالية   ق�سم  الأع��م��ال   تقوميية   خطة 
ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة وت�سحيح  م��اح��ظ��ات  دي���وان 

لل�سركة   املالية   باالأعمال  اجلوهرية   االأخطاء  
وخ�سو�سا املوجودات  ومعاجلة اخللل يف معادلة  

اإحت�ساب االأندثار  . 
ال�سيد الوكيل على جهود  اأثنى   اللقاء  ويف نهاية 
واأدارت��ه��م    ل��ه��م   متمنيًا  بال�سركة   ال��ع��ام��ل��ني  

التوفيق .
االس��تاذ في��اض حس��ن نعم��ة وكي��ل وزارة 
النفط لش��ؤون االس��تخراج خي��ص )جملة 

املستكشف العراقي ( بتصريح  صحفي
فيا�ص  اال�ستاذ  لل�سركة  خ�ص  زيارته   نهاية   يف 
ح�سن نعمة وكيل                      ل�سوؤون اال�ستخراج 
ان  اليوم  )نت�سرف   : فيه   ق��ال  خا�ص  بت�سريح 
اال�ستك�سافات  �سركة  م��ع  ال��ل��ق��اء   ه��ذا  نح�سر 
لل�سركة   العام  املدير  ال�سيد  بح�سور   النفطية  
وال�سادة  ال��درا���س��ات   دائ��رة  ع��ام  مدير  وال�سيد 
ال�سادة  لنا  �سرح  وقد  املتقدم   والكادر  املعاونني  
لن�ساطات  االأ�سا�سية   املهمة  الفعاليات   امل��دراء  
فعاليات  على  والرتكيز   النفطية 
فعاليات  واي�سًا  القطر   عموم  يف  اال�ستك�ساف 

احلفر 

حتققت يف هذه ال�سركة خ�سو�سا يف زيادة  عدد 
العمل  ونوعية  العمل  وات�ساع  الزلزالية   الفرق 
جمال  يف  العاملية  النفطية  ال�سركات   مع  خا�سة 
امل�سح باالأبعاد )2D ( و) 3D(  والتوا�سل بني 
الفرق الزلزالية  وكانت  رائعة جدًا  ناأمل ان �ساء 
اهلل  يف اخلطط و الربامج القادمة ان يتم الرتكيز 
على عدد اكرب  من الرقع   وخا�سة  
التي تت�سمن  وجود الغاز  والعراق باأم�ص  احلاجة 

اىل هذه
للح�سول  الغربية   ال�سحراء  يف  سافات  با
من  وما�ساهدته  وال��غ��از   النفط  يف  نتائج   على 

الكادر املتقدم  يف ال�سركة مدعاة للفخر وا
ويتحدون   واحل��ف��ر  النائية   امل��واق��ع  يف  وعملهم 
لوجود  للحروب  تعر�ست  التي  االأم��اك��ن  وخا�سة 
منفلقات ومقذوفات حربية يف هذه املناطق وتعمل 
الفرق وكوادرها  ليًا  ونهارًا وخا�سة يف ال�سحاري 

ويف االأهوار واجلبال  واملناطق احلدودية  وب
يتم  اأن  ن��اأم��ل   اجلهد   ه��ذا  اأثمن  ال��وزي��ر  ال�سيد 
من  بالبعدين   درا�ستها   مت  التي  الرقع  درا���س��ة 

درا�ستها  باالأبعاد الثاثة .

اإلنكلیزیة كما تحدث عن مشـ 

وأخیراً توزیع 

الـــوزارة

اإلستكشافات

اإلستكشافي إضافة الى اإلنجازات التي

اإلستكشافیة

لقیام اإلحتیاطیات من الغاز وخطط 

إلستكشـ

إلعتزاز

إسم
و

ا

ء

ء

ء

ء
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بلوك )10( وذلك مل�سح  حيث مت اجناز 
99 باملئة ومل يرتك �سوى 8 نقاط النها يف  ،99
اأماكن �سعبة  وقبل �ستة ا�سهر من تاريخ انهاء 

العقد املربم مع �سركة لوك اويل الرو�سية ....
وج��ود احتياط��ي هيدروكربون��ي كب��ري ج��دا 

وهذا يبشر بالرخاء

النفطية  اال�ستك�سافات  �سركة  اقامت  وق��د   
الثانية  الزلزالية  الفرقة  مقر  يف  احتفالية 
ح�سرها   10 بلوك  يف  العمل  انهاء  مبنا�سبة 

بلوك 10 طموحات ...و حتديات ...
 واجنازات ال حمدودة

  اعداد احالم حم�شن كيطان / �شعبة االعالم 

يف االف��ق الالمتناهي حيث ال�شحراء والكثبان الرملية والظروف البيئية القا�شية 
ب��ني حمافظتي ذي قار واملثن��ى  كان البطال �شركة اال�شتك�شافات النفطية العاملني 
يف الفرق��ة الزلزالي��ة الثاني��ة حتدي��ات كبرية واجن��ازات فاقت التوقع��ات يف زمن 

قيا�شي ودقة عالية ..

12
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اال�ستخراج  ل�سوؤون  النفط  وزارة  وكيل  ال�سيد 
الكلمة   يف  وق��ال  نعمة  ح�سن  فيا�ص  االأ�ستاذ 
التي القاها خال االحتفالية :- )ان النتائج 
االأبعاد  الثاثي  امل�سح  عمليات  اأظهرتها  التي 
احتياطي  وج��ود  اإىل  ت�سري  العا�سرة  للرقعة 
هيدروكربوين كبري جدا وهذا يب�سر بالرخاء 
وللعراق  واملثنى  ق��ار  ذي  حمافظتي  الب��ن��اء 
�سارك  من  لكل  اجلهود  وب��ارك  عامة  ب�سور 
املخاطر  رغم  قيا�سي  بوقت  العمل  اإجن��از  يف 

وال�سعوبات(.
مدير  نوري  حممد  ن�سوان  ال�سيد  ا�ساد  فيما 
باجلهود  النفطية  اال�ستك�سافات  �سركة  عام 
وبالدور  الفرقة  العاملني يف  قبل  املبذولة من 
واملثنى  ق��ار  ذي  حمافظتي  ملجال�ص  الكبري 
و�سيوخ الع�سائر واجلهد اجلاد للقوات االأمنية 
يف  العاملني  �ساندوا  الذين  امل��دين  وال��دف��اع 
الفرقة الزلزالية الثانية مما �ساعد يف حتقيق 

هذا االإجناز الكبري.
ه��ذا املنج��ز االقتص��ادي م��ن ش��أنه ان يتيح 

فرص العمل ويقضي على البطالة
بارك ال�سيد علي وارد مدير عام �سركة نفط 
التي  واملثابرة  اال�ستثنائية  اجلهود  ق��ار  ذي 
اجنزت العمل بدقة ووقت قيا�سي لتقدم هذا 
املحافظتني  البناء  املهم  االقت�سادي  املنجز 
والذي من �ساأنه ان يتيح فر�ص العمل ويق�سي 
على البطالة ،وقد قدم ممثل �سركة لوك اويل 

ح�سن  فيا�ص  الوكيل  لل�سيد  والتقدير  ال�سكر 
نعمة ولاأ�ستاذ ن�سوان حممد نوري مدير عام 
�سركة اال�ستك�سافات وملجال�ص حمافظتي ذي 
االمنية  والقوات  الع�سائر  و�سيوخ  واملثنى  قار 
الفرقة  يف  العاملني  جلميع  و  املدين  والدفاع 
عن  معربا  ا�ستثناء  ب��دون  الثانية  الزلزالية 
علمية  ك��ف��اءات  مع  للعمل  و�سعادته  امتنانه 

وعملية متفوقة .  
رئي�ص   عبود  ه��ادي  حيدر  ال�سيد  حت��دث  كما 
اهلل  بعون  ق��ائ��ًا:  الثانية  الزلزالية  الفرقة 
ت�سجيل  مت    2019  /  7/  14 يوم  ففي  وقوته 
ثاثي   الزلزايل  امل�سح  م�سروع  يف  نقطة  اخر 
االبعاد  لربنامج بلوك 10 املنفذ ل�سالح �سركة 
لوك اويل الرو�سية وبذلك مت انهاء العمل يف 
امل�ساريع  اكرب  من  يعترب  ال��ذي  امل�سروع  هذا 
النفطية  اال�ستك�سافات  �سركة  نفذتها  التي 
ل�سالح ال�سركات االجنبية حيث مت تنفيذ هذا 
امل�سروع بزمن قيا�سي قبل املدة املحددة ب�ستة 
رغم  كبرية  ارباحاً عالية حمققاً  وبدقة  ا�سهر 
ال�سعوبات التي واجهت العاملني اثناء تنفيذ 
هنالك  ان  اىل  .جتدر   روع  امل�س
لبقية  االب��ع��اد(  )ثنائي  اخ��ر  زل���زايل  م�سح 
ثنائي   الزلزايل   فامل�سح  املنطقة  بلوك 10
الزلزالية  الفرقة  تنفذه  االبعاد  بلوك 10  

الثالثة وقد بدء العمل االإنتاجي به يف   20 /  
 وامل�سروع     زال قيد التنفيذ .

2018 / 2

االشارة ھنا

ما
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زار ال�سيد وكيل         ل�سوؤون اال�ستخراج اال�ستاذ فيا�ص ح�سن نعمة وبرفقته 
مدير عام �سركة اال�ستك�سافات النفطية ن�سوان حممد نوري موقع الفرقة الزلزالية 
 )2D( االوىل العاملة يف حمافظتي ذي قار واملثنى م�سروع �سمال – �سرق النا�سرية
التي حققتها  املنجزات  اخر  املتقدمة لاطاع على  والكوادر  الفرقة  رئي�ص  بح�سور 

ماكات الفرقة من امل�سوحات الزلزالية . 

األستاذ فياض حسن نعمة 

 يزور الفرقة الزلزالية االوىل

اخبار ال�شركة

وكیل الوزارة لشؤون االستخراج

 

الوزارة
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تقدميي  ع���ر����ص  ال�����زي�����ارة  خ�����ال   ومت 
اعمال  ي��و���س��ح   )Presentation(
وحدات الفرقة وال�سعوبات التي مت جتاوزها 
�سهرية       اىل  ن�سبة اجناز  للو�سول اىل 
والنوعية  االإنتاجية  وخمطط   %  150
مت  كذلك  عليها  احل�سول  مت  التي  املمتازة 
عر�ص االجنازات املتميزة داخل الفرقة منها 
اإن�ساء الور�سة الفنية وما حققته من عائدات 
لل�سركة وعمل منوذج كرفان ي�ساهي  مالية 
االدامة  وعملية  املحلية  االأ�سواق  يف  امل�سنع 
مواد بنقل  اخلا�ص  احلقلي  الرينو   ملعدات 

الت�سجيل . 
وعرب ال�سيد وكيل الوزارة عن �سكره وامتنانه 
ملا قدمته ماكات الفرقة من جهود مميزة 
بالنظام  �سيادته  وا�ساد  نوعها  من  وفريدة 
ال�����س��رك��ة م��ن ت�سجيل  ب��ه داخ����ل  امل��ع��م��ول 
وفح�ص للمعلومات امل�سجلة و�سرورة تعميم 

هذا النظام على بقية ال�سركات النفطية. 
الوكيل ب�سرورة مفاحتة �سركة  ال�سيد  واكد 
امل�ساريع النفطية لتعزيز ر�سيد الفرقة من 
على  املعابر  لعمل  ت�ستخدم  التي  االأنابيب 
القنوات النهرية لت�سهيل عمل معدات امل�سح 
الفرقة  معدات  ب��اإدام��ة  باال�ستمرار  ووج��ه 
و�سح  كذلك  عملها  دميومة  على  للحفاظ 
عاملية  �سركات  على  االن��ف��ت��اح  �سيتم  اأن��ه 
ر�سينة لزيادة خربة الكادر الفني و �سرورة 
زج املاكات الفنية بدورات متقدمة دورات 
االإنكليزية  اللغة  ودورات  امل�ساريع  اإدارة 
واحل�سول على �سهادات عاملية معرتف بها. 
من جانبه اعرب مدير عام ال�سركة اال�ستاذ 
ن�����س��وان حم��م��د ن���وري ع��ن اب��ت��ه��اج��ه بهذه 
الفرقة  ماكات  بها  حظسيت  التي  ال��زي��ارة 
املعنوي  الدافع  باعتبارها  االوىل  الزلزالية 
الذي يدعم عمليات االنتاج ويعطي احلافز 
االف�سل  تقدمي  يف  العاملني  جلميع  الكبري 
واكد املدير العام ان هذه الزيارات امليدانية 
من قبل ال�سيد الوكيل �ست�ستمر خال الفرتة 
يف  العاملة  الزلزالية  فرقنا  املقبلة  

معظم مناطق العراق . 

اخبار ال�شركة

االستكشافات النفطية 
تسهم يف تطوير طلبة اجلامعات 

العراقية

ال���دورات  اق��ام��ة  يف  النفطية  اال�ستك�سافات  �سركة  ن�ساطات  �سمن 
التدريبية لطلبة اجلامعات العلمية العراقية للم�ساهمة يف رفع امل�ستوى 
ال�سركة  ماكات  وامكانيات  خ��ربات  من  واال�ستفادة  للطلبة  العلمي 
الكرخ1/كلية  /جامعة  الثالثة  املرحلة  لطلبة  تدريبية  دورة  اإقامة  مت 
التح�س�ص النائي واجليوفيزياء قدمها مدير ق�سم اجليولوجيا التقييمية 
اال�ستاذ علي ح�سني علوان والتي ا�ستمرت على مدى ثاثني يومًا يف مقر 

ال�سركة .
واهم  ال�سركة  عمل  ع��ن  عامة  مقدمة  االوىل  املحا�سرة  وت�سمنت 
من  الطاب  ا�ستفادة  وكيفية  اق�سامها  بجميع  توؤديها  التي  الفعاليات 
اجليولوجيا  هياأة  يف  اال�ساتذة  �سيقدمها  التي  وال��دورات  املحا�سرات 

واجليوفيزياء.
اإدارة   من  بتوجيه  العراقية   اجلامعات  بطلبة  االإهتمام  ه��ذا  وياأتي 
ال�سركة العليا ويقع �سمن   التعاون  امل�سرتك مع اجلامعات العلمية 
والتقنية العراقية وتداول  الدرا�سات والبحوث وخمتلف االإخت�سا�سات  
العلمية والبحثية بني الطرفني  الأغرا�ص  التطوير التقني والتكنولوجي  
والذي من �ساأنه  اأن يرفع الكفاءات  العلمية لدى العاملني  يف ال�سركة . 

إطار

تصل

ولجمیع
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امل�ساكل والتحديات ال�سعبة التي تثقل كاهل 
العاملني والظروف الطارئة التي تقف عائقًا 
يتغري  احل��ال  ول��ك��ّن  العمل   م�سرية  الك��م��ال 
النفطية  اال�ستك�سافات  �سركة  ماكات  عند 
واال�سرار  االإب��داع  على  ق��درة  من  متتلكه  ملا 
الذي ت�ساعد على حل العقبات  و العقل املدبر 
وجتعل امل�ستحيل ممكنًا فاليوم نرى ما�سنعته 

الزلزالية  الفرقة  يف  احلفر  �سعبة  ماكات 
واعادتها  ب��رم��ائ��ي��ة  ت�سليح  م��ن  ال��راب��ع��ة 
على  االدليل  ماهو  �سعبة  ظ��روف  يف  للعمل 
االمكانيات الذاتية الكبرية والعقول اخلاقة 
التي طاملا حتدت ال�سعوبات ومل تعرف معنى 
هذا  وياأتي  العملية  قوامي�سها  اال�ست�سام يف 
التي  ال�سركة   اإدارة  توجهات  �سمن  العمل 
القدرات  واإ���س��ن��اد   ودع��م  تنمية  على  داأب��ت 

اإخت�سار   اىل  ترمي  التي  واجلهود   الذاتية  
عجلة  دع��م  يف  وت�ساهم  والنفقات   اجلهود 
�ساهمت  وق��د  االأم���ام   نحو  والتقدم   العمل 
ال�سركة يف اإعداد العاملني يف الفرق الزلزالية  
وتطورهم  فنيا  من خال الدورات التطويرية  
فتحية   . والفنية ويف خمتلف  
الأبطال الفرقة الزلزالية الرابعة  واىل مزيًد 

من العطاء .   

العمل الزلزالي يتحدى الصعوبات

اخبار ال�شركة

 إن العمل الزلزالي في معظم مناطق العراق یواجھ الكثیر من

اإلختصاصات
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توا�سًا مع خطط االإدارة العليا لل�سركة ونهجها 
تاأهيل  ال��ذات��ي��ة يف  اجل��ه��ود  على  االإع��ت��م��اد  يف 
تخفيف  يف  للم�ساهمة  ال�سركة  واآليات  معدات 
التكاليف، واإميانًا بتقدمي العطاء االأكرث واالأمثل 
الفرقة  يف  الت�سجيل  ور���س��ة  اأجن���زت  بالعمل 
ال�سيد  من  وتوجيه  مبتابعة  الثالثة  الزلزالية 
مدير هياأة العمل احلقلي وال�سيد رئي�ص الفرقة 
فنيًا  عمًا  التك�سوب  وح��دة  م�سوؤول  وال�سيد 
متميزًا يعد مفخرة ت�ساف اإىل �سجل واأر�سيف 

االأعمال الكبرية يف ال�سركة باعادتها)1000 
مما  للعمل  امل�سطوبات  من  الف   )Trace
 750 مايعادل  اأي  دوالر  ال��ف   625 مبلغ  يوفر 

مليون دينار عراقي .  
واإ�ساح   Trace ت�سابك    فك  مت  حيث 
واعادتها  ت�سابكها   تفكيك  بعد  منها  التالف 
للعمل باإعادة ت�سميم وتركيب اأغلبها من جديد 
من  جلبها  بعد   SGT10 بجهاز  وفح�سها 

خمزن امل�سطوبات يف موقع النهروان

فتحية الأبطال �سركتنا على هذا االإجناز والذي 
من خاله  مت اإ�سافة اإيرادات    مالية لل�سركة 
عدة  �سبقتها   فقد  االأوىل   امل��رة  لي�ست  وه��ي 
فرتة  بني  الزلزالية   الفرق  بقية  يف  مبادرات  
واأخرى  يتم فيها اإعادة  �سيانة  بع�ص  االآليات 
باإ�ستخدام   ال��ع��م��ل  اىل  واإع��ادت��ه��ا  وامل���ع���دات 
اإ�ستريادها   اىل  اللجوء  دون  الذاتية  اجلهود  
ي�ساهم يف  املحلية  مما  االأ�سواق  اأو جلبها من 

توفري مبالغ مالية هائلة لل�سركة  .

االستكشافات النفطية ...
جبهود ذاتية إعادة مواد بقيمة 750 مليون دينار إىل العمل

اخبار ال�شركة
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تعقيبًا على شكر وتقدير
 شركة لوك اويل الروسية 

كتاب  الرو�سية  اأوي��ل  لوك  �سركة  مدير  وجه 
�سكر وتقدير اىل معايل نائب رئي�ص الوزراء 
ثامر  اال�ستاذ  النفط  وزي��ر  الطاقة  ل�سوؤون 
�سركة  عام  مدير  وال�سيد  الغ�سبان  عبا�ص 
اال�ستك�سافات النفطية اال�ستاذ ن�سوان حممد 
وجهودهم  ال��احم��دود  دعمهم  على  ن��وري 
ثاثي   10 بلوك  برنامج  اكمال  يف  املبذولة 
لوك  امل��ث��ن��ى.وق��دم��ت  حمافظة  يف  االب��ع��اد 
الفرقة  ماكات  اىل  والتقدير  ال�سكر  اوي��ل 
اال�ستثنائية  جهودهم  على  الثانية  الزلزالية 
 10 – ب��ل��وك  برنامج  يف  عملها  امت���ام  يف 
ثاثي االبعاد  بوقت قيا�سي وقبل �ستة اأ�سهر 
من الوقت املحدد ، ا�سافة اىل ا�ستخدامها 
اف�سل املهارات والتقنيات احلديثة وتطبيقها 
والبيئة  وال�سامة  ال�سحة  ملتطلبات  املثايل 
ع����ام �سركة  م���دي���ر  اأع�����رب  .م����ن ج��ان��ب��ه 
نوري  حممد  ن�سوان  النفطية  اال�ستك�سافات 
عن �سروره ملا حتظسى به ال�سركة من تقدير 
ومكانة بني ال�سركات النفطية العماقة وقال 
�سركتنا   تلفت  ان   ج��دًا  الطبيعي  من  اأنه 
نتيجة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ك���ربى  اأن���ظ���ار 
ماتقدمه خربات وكفاءات ماكاتها يف جمال 
امل�سح الزلزايل من اجنازات تفوق التوقعات 
بالرغم  امل�ستحيل  معنى  ت��ع��رف  مل  وال��ت��ي 
مماتواجهه من عقبات يف برامج العمل واأكد 
ال�سركة م�ستمرة يف تقدمي  اأن ماكات  على 
بذات  م�سريًا  العاملية  اىل  للو�سول  االف�سل 
الوقت اىل الدعم الاحمدود من قبل معايل 
ال�سيد وزير النفط  الذي له الثقل االكرب  يف 
النفطي  والقطاع  اال�ستك�سايف  العمل  تطوير 
ب�سورة عامة .ومن اجلدير بالذكران الفرق 
اال�ستك�سافات  ل�سركة  التابعة  ال��زل��زال��ي��ة 
العراق  مناطق  معظم  يف  تعمل  النفطية  
وت�ستخدم احدث االجهزة املتطورة عامليًا يف 
جمال امل�سوحات الزلزالية بحثًا عن الذهب

 

 اال�سود .
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الواعدية اهليدروكربونية للعصر 
اجلوراسي يف جنوب العراق      
اال�ستك�سافية  الدرا�سات  ق�سم   / واجليوفيزياء  اجليولوجيا  هياأة  اأقامت 
جنوب  يف  اجلورا�سي  للع�سر  الهيدروكاربونية  )الواعدية  عن  حما�سرة 
العراق) يف قاعة املرئيات )3D( قدمها االأ�ستاذ ح�سني �سويل عودة مدير 
ومنت�سبي  ال�سعب  مدراء  من  عدد  وح�سرها  اال�ستك�سافية  الدرا�سات  ق�سم 
الق�سم  ويف �سوء النتائج اجليدة التي اظهرها احلفر اال�ستك�سايف  لبئر 1- 
�سلمان واعتمادًا على تكامل معلوماته مع معلومات االآبار املحفورة �سابقًا مثل 
اىل  و�سواًل  االآب��ار  معلومات  وبقية  دي��وان. 72-ورميلة   -1  . �سماوة   -1 اآبار 

�سرق العراق وداخل احلدود  االأيرانية  يف بئر KSK - 1 .ك�سلو-1 
مت حتديد امل�سائد الطباقية الأعلى اجلورا�سي والذي يتمثل بتكوين النجمة 
ذو املوا�سفات املكمنية اجليدة  وتاأتي هذه املحا�سرة ا�ستجابًة لتوجهات هياأة 

اجليولوجيا واجليوفيزياء ل�سرورة   كافة  منت�سبينا 
الفنية وبقية الهياأة لغر�ص تطوير 

يف العمل    . ويف النية  عقد ور�سة عمل مع �سركة نفط الب�سرة  حول املكامن 
العميقة يف جنوب العراق .  

خالل جولته امليدانية يف حمافظة املوصل 
مدير عام االستكشافات النفطية 

)نينوى واعدة بالرتاكيب اهليدروكربونية 
ثامر  النفط  وزي��ر  الطاقة  ل�سوؤون  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  معايل  توجيهات  �سوء  يف 
ومن  الزلزايل  امل�سح  بعمليات  العراق  مناطق  خمتلف  ب�سمول  الغ�سبان  عبا�ص 
منطلق دعم االقت�ساد الوطني وحت�سني الواقع املعي�سي جلميع املحافظات زار وفد 
نوري  ن�سوان حممد  العام  املدير  ال�سيد  النفطية برئا�سة  من �سركة اال�ستك�سافات 
حمافظة نينوى لاطاع على الواقع االمني وامكانية تفعيل الن�ساط اال�ستك�سايف يف 
املحافظة .والتقى الوفد الذي �سم كل من ال�سيد مدير هياأة العمل احلقلي وروؤ�ساء 
الفرق الزلزالية ومدراء االق�سام يف ال�سركة بال�سيد حمافظ نينوى من�سور املرعيد 
وال�سيد قائد عمليات نينوى ومدير �سركة نفط ال�سمال ، وناق�ص الطرفان كيفية و�سع 
اخلطط  للبدء بتنفيذ عمليات امل�سح الزلزايل ثاثي االبعاد حلقول )ق�سب وجاوان 
، �سا�سان وعان( التي تعترب واعدة بوجود تراكيب هيدروكربونية .وقال مدير عام 
�سركة اال�ستك�سافات النفطية ن�سوان حممد نوري " ان حمافظة نينوى من املناطق 
الزلزايل الجل  امل�سح  بعمليات  لذا يجب �سمولها  الهيدروكربونية  باملوارد  الواعدة 

االقت�ساد  ودعم  البطالة  على  والق�ساء  املحافظة  الهايل  املعي�سي  الواقع  حت�سني 
الوطني خ�سو�سًا بعد ما عانته من �سطوة ع�سابات داع�ص االرهابية واكد املدير 
تها جاهزة وم�ستعدة لتنفيذ الن�ساط  العام على ان ماكات ال�سركة بكافة اخت�سا�
نينوى من�سور املرعيد  ال�سيد حمافظ  اال�ستك�سايف يف اقرب وقت .من جهته قال 
النفطية  ال�سناعة  تطوير  يف  النفط  وزارة  مبادرة  ال�سيف  الوفد  مع  بحث  " انه 
واال�ستفادة من اخلزين النفطي للمحافظة الذي �سي�سهم يف خلق فر�ص عمل البناء 
املحافظة ويدعم االقت�ساد الوطني واكد املرعيد على تقدمي الدعم الازم وحماية 

الفرق الزلزالية التي �ستنفذ عمليات امل�سح الزلزايل اىل حني اجناز فعالياتها.

ورشة عمل  يف قسم السيطرة  النوعية     
/�سعبة  النوعية  ال�سيطرة  ق�سم  عقد 
واجليوفيزيائية  اجليولوجية  الدرا�سات 
ور�سة عمل بح�سور مدير ق�سم ال�سيطرة 
من  وع��دد  كاظم  حيدر  اال�ستاذ  النوعية 
الور�سة  وت�سمنت   . املخت�سة  ال��ك��وادر 
جيوفيزيائية   – ج��ي��ول��وج��ي��ة  درا����س���ة 

)قرة  لرتكيب  الثاثي  الع�سر  لتكوينات 
والنتائج  االهداف  مناق�سة  كما مت   ) تبة 
ل��ل��درا���س��ة وم��ن��اق�����س��ة حتديث  امل��ت��وق��ع��ة 
مواقع  للحقل وحتديد  الرتكيبية  ال�سورة 
حلفر اآبار ا�ستك�سافية حيث انه يقع �سمن 
منطقة احتماالت هايدروكاربونية عالية.

باإلختصاصاتإحاطة

إمكانیاتھم الذاتیة ولرفع مستوى اإلبداع

ا
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ن�سوان  اال�ستاذ  العام  املدير  ال�سيد  اج��رى 
ن����وري ب��رف��ق��ة ال�����س��ي��د م��دي��ر هياأة  حم��م��د 
الفرقة  �سملت  ميدانية  جولة  احلقلي  العمل 
جمنون  حقل  يف  العاملة  الرابعة  الزلزالية 
م�ستجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ل��اط��اع  ال��ن��ف��ط��ي 
حيث  الزلزالية  امل�سوحات  عمل  وت��ط��ورات 
اطلع على االعمال يف احلقل وناق�ص مع اإدارة 

الرابعة  الفرقة  ورئا�سة  احلقلي  العمل  هياأة 
امكانية زيادة االنتاج وحت�سني النوعية . 

مطواًل  اجتماعًا  العام  املدير  ال�سيد  وعقد 
�سم كل من ال�سيد مدير هياأة العمل احلقلي 
يف  العاملة  الزلزالية  الفرق  روؤ�ساء  وال�سادة 
معظم مناطق العراق  ومدير ق�سم املعاجلة 
مناق�سة  مت  حيث   ، ال�سركة  اع��ام  وم��دي��ر 

على  والعمل  تواجههم  التي  املعوقات  جميع 
ايجاد احللول املنا�سبة لها  .

  وا�ستعر�ص ال�سيد مدير هياأة العمل احلقلي 
املو�سوعة  الر�سينة  خال االجتماع اخلطط 
برجميات  من  اجنزته  وم��ا  الهياأة  قبل  من 
�ستحققه  وم��ا  الزلزالية  الفرق  عمل  ت�سهل 
مل�ساريع  متميزة  اجن����ازات  م��ن  ماكاتها 

خالل جولته امليدانية 
مدير عام الشركة : حتسني النوعية وزيادة االنتاج 

هدفنا ومالكاتنا التعرف املستحيل
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زلزالية قيد التنفيذ ، م�سريًا اىل ان الفرقة 
الزلزالية ال�سابعة جاهزة متامًا من الناحية 
خميمها  ان�ساء  �سيتم  و  وامل��ع��دات  الب�سرية 
هياأة  مدير  ال�سيد  واأكد   . املقبل  االأ�سبوع  يف 
ان  " على  حديثه  معر�ص  يف  احلقلي  العمل 
ماكات الفرقة الزلزالية ال�سابعة على اهبة 
اال�ستعداد لتنفيذ عمليات امل�سح الزلزايل يف 

حمافظة           .
" ان  العام  املدير  ال�سيد  او�سح    من جهته 
واالدارات  العليا  ل��اإدارة  امليدانية  اجل��والت 
و  العمل  م��ن  قريبة  االدارة  جتعل  االخ���رى 
والعمل  املثابرة  روح  فيهم  وتبث  العاملني 

اجلاد م�سريًا اىل ان ال�سركة بفرقها الزلزالية 
يف  للعمل  توؤهلها  وخ���ربات  ك��ف��اءات  متتلك 
وان  العراق  وخ��ارج  داخ��ل  امل�ساريع  اأ�سعب 
ماكات ال�سركة لديها جتربة يف هذا املجال 
اآلية  اتخاذ  على  ،واأك��د  امل�ستحيل   والتعرف 
اإنتاجية  جديدة لعمل الفرق الزلزالية جتعل 

الفرق ت�ساهي الفرق االجنبية .
اأن تكون    وقدم ال�سيد املدير العام توجيهاته في
ا�سماء الفرق الزلزالية ح�سب نوع العمل كاأن 
تكون)برمائية او زراعية زلزالية( واأكد على 
وذوي  ال�سهادات  حملة  ا�ستقطاب  �سرورة 
الفرق  يف  للعمل  املطلوبة  االخت�سا�سات 

الزلزالية كاأجراء يوميني . 
  من جانبه اكد ال�سيد رئي�ص الفرقة الزلزالية 
اأن   " ال�سركة  عام  مدير  ال�سيد  اىل  االوىل 
ماكات الفرقة تبذل ق�سارى جهدها الجناز 
اإليها  الزلزالية يف امل�سروع املوكل  امل�سوحات 
املوعد  من  اأ�سهر   6 وقبل  املقبلة  االأي���ام  يف 

املحدد  .
  وت�سمنت اجلولة امليدانية لل�سيد املدير العام 
لاطاع  اخلام�سة  الزلزالية  الفرقة  زي��ارة 
اعجابه  واب��دى  الفرقة  يف  العمل  �سري  على 
باجلهود الذاتية ملاكاتها فيما يخ�ص خميم 

الفرقة وعلى ما مت اجنازة يف العمل .

نینوى
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ال�سركات  احد  مع  املربم  للعقد  اإ�ستكمااًل 
لتاأهيل  اأنظمة اجلودة  باإدارة  املتخ�س�سة 
   ISO اجل��دي��دة  املوا�سفة  على  �سركتنا 
اإدارة  بنظام  اخلا�سة   45001:2018
ثاث  تنفيذ  مت  املهنية  وال�سامة  ال�سحة 

29-
م��ن  للفرتة  تعريفية  حم��ا���س��رات 

االول  اليوم  خ�س�ص   2019  /7/  31
بال�سيد  متمثلة  لل�سركة  العليا  ل����اإدارة 
و  الوكاء  وال�سادة  املحرتم  العام  املدير 
خ�س�ص  ال��ث��اين  وال��ي��وم  الهيئات  م���دراء 
الثالث  اليوم  اأما  االأق�سام  م��دراء  لل�سادة 

فكان ملدراء ال�سعب 
تطبيق  مناق�سة  امل��ح��ا���س��رات  وت�سمنت 
االأداء واملراجعة حيث  االإج��راءات وقيا�ص 
مت االإتفاق على اأن تكون اآلية االإ�سراف من 
قبل فريق التاأهيل على تطبيق االإجراءات 
االأق���ل  ع��ل��ى  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارة  تنفيذ  وه���و 
الفرق  مواقع  من  موقع  لكل  واح��دة  م��رة 
ال�سركة  مركز  وم��وق��ع  ال�ستة  الزلزالية 
لعملية  االأداء  قيا�ص  الزيارة  هذه  يف  ويتم 
الزيارة  نهاية  يف  تقرير  واإ�سدار  التطبيق 
عملي  تطبيق  تنفيذ  على  االإت��ف��اق  مت  كما 

لعملية تدقيق داخل ال�سركة من قبل فريق 
اال�ستك�سافات  �سركة  الداخلي يف  التدقيق 
من  التاأهيل  ف��ري��ق  وب��اإ���س��راف  النفطية 
اجلودة  اأنظمة  الإدارة  املتعاقدة  ال�سركة 
ومبا يتوافق ومعايري عملية تدقيق خارجي 
ملنح ال�سهادة كذلك مت االإتفاق على تنفيذ 
من  مراجعة   لعملية  عملي  تطبيق 
وال�سامة  وال�سحة  اجل���ودة  ق�سم  قبل 
النفطية  االإ�ستك�سافات  �سركة  يف  والبيئة 
وباإ�سراف فريق التاأهيل لل�سركة املتعاقدة 

الإدارة انظمة اجلودة.

استكمااًل لتأهيل شركتنا للحصول على مواصفة
 ISO  45001:2018 

اداریة
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ال�سيد  م��ن  ك��ل  ال���ذي �سم  ال��وف��د  وال��ت��ق��ى 
الفرقة  وادارة  احلقلي  العمل  هياأة  مدير 
من  وع��دد  االع��ام  �سعبة  ومدير  ال�سابعة 
االنبار  حمافظ  بال�سيد  االخت�سا�ص  ذوي 
م�ست�سار  وبح�سور  الدليمي   فرحان  علي 
امل��ح��اف��ظ ل�����س��وؤون ال��ط��اق��ة وال�����س��ي��د نائب 
املحافظ لل�سوؤون االدارية وال�سيد  قائممقام 
ال�سيافة  دار  م��ق��ر  يف  وذل����ك  ال��رط��ب��ة 
باملحافظة  .. وقال ال�سيد املحافظ انه بحث 
االإ�ستثمارية  الفر�ص  ال�سيف،  ال��وف��د  م��ع 
املتاحة يف القطاع النفطي ب�سحراء االنبار 
التي  وامل��ن��اط��ق  الطبيعية  ب��امل��وارد  الغنية 
على  موؤكداً   ا�ستك�سافية  جهود  اىل  حتتاج 
جدا  جيد  املحافظة  يف  االمني  الو�سع  ان 
واملنطقة مهياأة ال�ستقبال ال�سركات النفطية 
الباحثة عن النفط واملحافظة م�ستعدة على 
امل�سروع  هذا  المت��ام  االمني  الدعم  تقدمي 
ال�سيد  واثنى  �سنتني  مل��دة  �سي�ستمر  ال��ذي 
املحافظ على الدور الكبري ملدير عام �سركة 
ال�سباقة  ومبادراته  النفطية  اال�ستك�سافات 
لتغطية املحافظة بالعمليات اال�ستك�سافية .  

من جانبه او�سح ال�سيد مدير عام ال�سركة 
ن�سوان حممد نوري ان حمافظة االنبار من 
يف  كثرية  خ��ريات  حتمل  التي  املحافظات 
املتوفرة  االولية  املعلومات  وح�سب  باطنها 
مكامن  ع��ل��ى  حت��ت��وي  امل��ن��ط��ق��ة  ان  ل��دي��ن��ا 

ال�سروري جدا و�سعها �سمن عمليات امل�سح 
الزلزايل واكد على ان هذا امل�سروع �سي�سهم 
يف ت�سغيل االيدي العاملة من ابناء املحافظة 
البطالة  على  بالق�ساء  اال���س��ه��ام  وك��ذل��ك 

ودعم االقت�ساد الوطني . 

تنفيذا لتوجيهات معايل نائب رئي�س الوزراء ل�شوؤون الطاقة وزير النفط ثامر عبا�س الغ�شبان بت�شكيل 
فرق��ة زلزالي��ة �شابعة تعمل يف ال�شح��راء الغربية ملحافظة االنب��ار  .زار وفد من �شرك��ة اال�شتك�شافات 
النفطي��ة برئا�شة ال�شيد املدير العام اال�شت��اذ ن�شوان حممد نوري مبنى حمافظة االنبار الجل مناق�شة 
الب��دء باملراح��ل االوىل  لعمليات امل�شح الزل��زايل يف منطقة الرطبة التي تعترب واع��دة بوجود مكامن 

هيدروكربونية واالطالع على الو�شع االمني يف املحافظة لتامني عمل الفرق الزلزالية .

يف املستقبل القريب ...

مدير عام االستكشافات النفطية :
 املسح الزلزالي حملافظة االنبار سيحرك عجلة االقتصاد 

الوطين ويسهم يف القضاء على البطالة 

االنبار حتت جمهر العمليات االستكشافية 

ھیــدروكربونیة ھــائلة لــذا من
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تحديات الحفر االستكشايف العميق... 
وطموحات املستكشف...

لقد عمدت هياأة امل�ست�سارين يف جمل�ص الوزراء 
اع���داد  اىل  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ن��ف��ط  ووزارة  امل��وق��ر 
الكفيلة  امل�ستقبلية  اخلطط  و�سع  و  الدرا�سات 
لعلميات  امل�ساحبة  الغازية  امل��وارد  با�ستغال 
الغاز  موارد  تعظيم  عن  ف�سا  النفطي  االنتاج 

للطاقة و�سديق للبيئة.  احلر كونه م�سدر كفو
ان اخليارات املتاحة لتعظيم املوارد الغازية يف 
اال�سلوبني  كا  او  احد  تبني  يتم من خا  بلدنا 

التاليني: 
اال�شل��وب االول:تفعي����ل اح����د التزامات احلد 
االدنى ل�سروط التعاقد لعقود جوالت الرتاخي�ص 
البرتولي����ة والتي تت�سم����ن حفر بئ����ر ا�ستك�سايف 
عمي����ق ي�سته����دف املكام����ن العميق����ة لاحق����اب 
اجليولوجي����ة االق����دم م����ن احلق����ب الطبا�سريي 
يف مناط����ق احلقول النفطية يف جن����وب و و�سط 
الع����راق م�ستفيدي����ن من التق����دم التقني وخربة 

ال�سركات العاملية يف هذا املجال.
اال���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة  امل����ج����ازف����ة  ع�����وام�����ل  ان 
هذا  بتبني   )Exploration Risk(
بئر  ح��ف��ر  وان  متدنية  ت��ك��ون  ت��ك��اد  اال���س��ل��وب 
احتمالية  ذو  للغاز  منتج  عميق  ا�ستك�سايف 
حيث  جيولوجية،  نظر  وجهة  من  عالية  جن��اح 
احتواء  على  اجليولوجي  اال�ستقراء  منطق  يدل 
بدال  غالبة  ب�سورة  غاز  على  العميقة  املكامن 

   علي حمزة هجوج / رئي�س جيولوجيني / ق�شم االإتفاقيات والعقود البرتولية 

الحفر االستكشايف العميق وتعظيم املوارد الغازية

ان معطيات اجلهود اال�ستك�سافية 
التقيمية دلت على ان 70% من 
احتياطيات الغاز الطبيعي يف 

العراق هي غازات م�ساحبة للنفط 
يف احلقول العماقة والكبرية 

املنتجة واملكت�سفة يف جنوب 
العراق، بينما 20% من هذه املوارد 

هي غازات غري م�ساحبة �سمن 
حقول ذات حمتوى نفطي قليل 

ن�سبيًا. وان ن�سبة 10% فقط من 
هذه املوارد هي حقول غاز حر 

متمثلة بالطيات الرتكيبية املحدبة 
يف �سمال �سرق العراق.

ء

ل
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العميقة  الهيدروكربونية  فاملكامن  النفط.  عن 
اعماق  بالغاز وهي على  تكون قد زودت  ان  اما 
منها(  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى  )او  احل��ال��ي��ة  ان��ط��م��اره��ا 
لهذه  املجهز  امل�سدري  ال�سخر  فان  وبالتايل 
املكامن على اعماق انطمار عالية اي�سًا اي �سمن 
وبذلك  املكثفات  وبع�ص  الغازات  توليد  نافذة 
ان  او  ال�سائل.  النفط  لتوليد  احتمالية  توجد  ال 
الهيدوركاربونات ال�سائلة )ورمبا الغازية اي�سًا( 
جتمعت �سمن امل�سيدة يف �سخور املكمن عندما 
كانت على اعماق ا�سحل من اعماق انطمارها 
احلالية وبالتايل فان تزايد عمق انطمارها مع 
الزمن ادى اىل تك�سرها حراريًا وبالتايل حتول 

النفوط اىل غازات وخملفات بتيومينة.
 )Geohazard( اجليولوجية  املخاطر  ان 
العميق  اال�ستك�سايف  احلفر  عمليات  يف  عالية 
مع  وال�سغوط  احل��رارة  زيادة  اهمها  من  والتي 
دورًا  اجليولوجية  العوامل  كما   االعماق 
كبريا يف تدين موا�سفات الغاز املنتج من خال 
الهيدروجني  كربيتيد  ثنائي  غاز  على  احتوائة 
يف  انتاجه  خماطر  زي��ادة  وبالتايل   )H2S(
مكامن  �سمن  الغازية  الرتاكمات  احتجاز  حال 
جريية يعلوها �سخور غطاء تبخريية او تتداخل 

معها.
ان تزايد احلرارة وال�سغط مع العمق وجمابهة 
كربيتيد  غ����از  الن��ب��ع��اث  امل���ازم���ة  امل��خ��اط��ر 
الهيدروجني ا�سافة اىل ت�سميم البطانة وطبيعة 
ابراج احلفر )HPHT( التي يتطلبها حفر 
كلف  تزايد  اىل  ادت  العميق  اال�ستك�سايف  البئر 
عملية احلفر لت�سل اىل خم�سة او �ستة ا�سعاف 
كلف حفر البئر ذو االعماق التقليدية املتعارف 
عليها يف جنوب العراق )اقل من 4500-4000 

( م تقريبًا.
االأ�شل��وب الث��اين: ان ه����ذه االم����ور جمتمع����ة  
واال�سعار املنخف�سة ن�سبيًا يف �سوق النفط والغاز 
عامليًا ق����ادت وزارة النفط وذراعها اال�ستك�سايف 
اىل  النفطي����ة  اال�ستك�ساف����ات  ب�سرك����ة  املتمث����ل 
تبن����ي اال�سلوب الث����اين من خال و�س����ع �سيا�سة 
ا�ستك�سافي����ة لتحا�سي ما ورد اعاه من حتديات 
فني����ة وبيئي����ة ومالي����ة، تتمث����ل ه����ذه ال�سيا�س����ة 

با�ستك�س����اف مكامن الدهر الق����دمي يف املناطق 
ال�سا�سعة والوا�سعة لل�سحراء الغربية واجلنوبية 
الغربي����ة من العراق، حيث اثب����ت اكت�ساف حقل 
عكا�����ص الغ����ازي وجود النظام الب����رتويل وزيادة 
الواعدي����ة الهيدروكاربونية ملناطق غرب العراق 
بع����د ان كان����ت متدني����ة االحتمالي����ة ا�سافة اىل 
نتائ����ج ا�ستهداف مكامن حقب����ة احلياة القدمية 

يف �سوريا واململكة العربية ال�سعودية.
ان االنقطاع الرت�سيبي و تعرية املقطع الطباقي 
بواكري  وحتى  االعلى  الطبا�سريي  بواكري  من 
اعماق  ق��رب  اىل  ادى  القدمية  احل��ي��اة  حقبة 
اخلابور  و  ال�����س��ل��وري  ع��ك��ا���ص  مكمني  ت��واج��د 
االوردوف���ي�������س���ي مم���ا ي��ع��ن��ي حت��ا���س��ي ظ���روف 
ان  اىل  ا�سافة  العالية،  وال�سغوط  احل���رارة 
مكامن الدهر القدمي املكت�سفة قد تر�سبت  يف 
اي�سًا  يعني  مما  الفتاتية  الرتاكمات  �سواحل 
انخفا�ص  وبالتايل  التبخريية  التتابعات  غياب 
الهيدروجني وانعدام  ن�سبة تواجد غاز كربيتيد 

ال�سغوط العالية. 
الغربية  ال�سحراء  ا�ستك�ساف  عمليات  وتتطلب 
ت�سجيل  يف  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���س��ت��خ��دام 
ومعاجلة بيانات  امل�سح الزلزايل لغر�ص حت�سني 
ن�سبة اال�سارة اىل ال�سو�ساء، ا�سافة اىل تبني 

الطية  من  النفطية  امل�سيدة  �سكل  تغري  مفهوم 
املحدبة املاألوف يف مناطق �سرق العراق القريبة 
ال�سكل  اىل  الت�سادمية  االجهادات  مناطق  من 
ي�سعب  الذي  الرتكيبي   - الطباقي  او  الطباقي 
املقاطع  ع��ل��ى  االح���ي���ان مت��ي��ي��زه  م��ن  ك��ث��ري  يف 

الزلزالية. 
جولة  اع��ان  عن  املقبلة  االي��ام  �ست�سفر  ورمب��ا 
تراخي�ص خا�سة ال�ستك�ساف وتقييم االحتمالية 
الغازية يف منطقة ال�سحراء الغربية واجلنوبية 
العاملية  ال�سركات  مع  العمل  وبالتايل  الغربية 
عن�سر  وتقليل  الوا�سعة  املنطقة  ه��ذه  لتقييم 
عنا�سر  جماح  وكبح  اال�ستك�سافية  املجازفة 
يف   )Uncertainty( امل��وث��وق��ي��ة  ع���دم 
املوؤملة  الهيدروكربوين  اخلزين  حجوم  ح�ساب 
والنجاج  التجاري  النجاح  احتماليات  وم��دى 
للحفر  اجليولوجي  بالنجاج  ا�سوًة  االقت�سادي 

اال�ستك�سايف.    
التي تعمل على  تاأ�سي�ص �سركة غاز الب�سرة  ان 
التي  امل�ساحب  الغاز  كميات  وا�ستغال  جمع 
موفقة من  اوىل  �سابقا هي خطوة  كانت حترق 
الدارة  متكاملة  وطنية  �سرتاتيجية  خ��ط��وات 
�سوؤون الطاقة ومنها ا�ستك�ساف وا�ستثمار موارد 

الغاز الطبيعي ب�ستى انواعه.

وتلعب
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اللحظة  هو  البرتويل  النظام  درا�سة  يف  املهمة  املفاهيم  من 
احلرجة )Critical Moment( والتي تعني وقت او زمن 
تولد الـهيدروكربونات وهجرتها وجتمعها �سمن امل�سائد املتكونة 
يف زمن ي�سبق زمن تولدها والتي يتحقق حدوثها عندما تكون 
 Transformation(  %  90 اإىل   50 من  التحول  ن�سبة 
يف  الع�سوية  امل��واد  حتويل  بن�سبة  تعرف  والتي   ،  )ratio
ال�سخور امل�سدرية اإىل هيدروكربونات وذلك بتاثري التغري يف 
درجات احلرارة مع العمق فيوؤدي اىل الن�سوج احلراري للمواد 
انعكا�سية  ازدياد درجة  ي�ستدل عليه من خال  الذي  الع�سوية 
احل�سول  املمكن  من  التي  املعطيات  من  والكثري  الفرتينايت 
 PetroMoD عليها عند بناء موديل با�ستخدام الربنامج 

.Software
مراحل حتول املواد الع�شوية اإىل هيدروكربونات:

من  التحول  يف  رئي�سية  م��راح��ل  بثاث  الع�سوية  امل���واد  مت��ر 
الكريوجني اىل هيدروكاربونات وهي: 

  Diagenesis 1- مرحلة العمليات التحويرية
 Catagenesis 2-  مرحلة العمليات االنحدارية

 Metagenesis 3- مرحلة العمليات التحويلية
النظام البرتويل حلقل دمية )بئر دمية-1(:

 1Dموديل( دمي��ة  حلقل  البرتويل  للنظام  موديل  اع��داد  مت 

برنامج  اىل   1- دمي���ة  ببئر  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ادخ��ال   
املخرتقة  التكوينات  )ا���س��م��اء  وت�سمل    PertoMoD
العمر  ال�سخارية،  تكوين،  كل  �سمك  التكوينات،  هذه  اع��ايل 
اجليولوجي، فرتات الرت�سيب وفرتات التعرية او عدم الرت�سيب، 
ن�سبة  غطائية،  ام  مكمنية  ام  م�سدرية  هي  هل  الوحدات  نوع 
 )HI( ون�سبة موؤ�سر الهيدروجني )TOC( املحتوى الع�سوي
ال�سطح  من  لكل  احلرارة  درجة  امل�سدرية،  ال�سخور  لوحدات 

والتكوينات يف حال توفرها وكذلك درجة حرارة قعر البئر.
وا�ستخدام  الربنامج  اىل  ال��ذك��ر  انفة  البيانات  ادخ���ال  بعد 
منطقة  موقع  حتديد  بعد  لها   الازمة  واحل�سابات  املعادالت 
الدرا�سة يتم احل�سول على جمموعة من املرت�سمات والتي ميكن 
من خالها تف�سري املوا�سفات اجليوكيميائية لوحدات ال�سخور 
ي�ستدل  من  لتي  الن�وج احلراري ا امل�سدرية من درجة 
انعكا�سية  درجة  ومرت�سم   )1( �سكل  احلراري  التدرج  مرت�سم 
الفرتينايت �سكل )2( وكذلك ن�سبة ن�سوء النفوط التي ي�ستدل 
عليها من مرت�سم ن�سبة التحول )TR( �سكل )3(. ومن خال 
ال�سخور  وح���دات  وتقييم  و�سف  ميكننا  املرت�سمات  تف�سري 
لبئر دمية -1 وعلى  املحفور  املقطع  املوجودة �سمن  امل�سدرية 

النحو التايل:
تكوين نهرعمر 

تحليل  النظام البرتولي لحقل الديمة باستخدام برنامج 
PetroMoD 1D

 PetroMoD ان درا�ش��ة النظام البرتويل با�شتخدام الرباجمي��ات والتي يعترب برنامج
م��ن ابرزها وهو اأح��د الطرق امل�شتخدمة يف تقلي��ل خماطر اال�شتك�شاف م��ن خالل التنبوؤ 
بحج��م الهيدروكاربونات قبل احلفر. باالمكان حتديد الرتاكيب املغلقة وحتديد امل�شائد 
حتت �شطح االأر�س عن طريق تفا�شري امل�شح الزلزايل لكن اختيار موقع احلفر على تركيب 
مغل��ق حتى وان كان بالقرب من حقل منتج للنف��ط اأو الغاز ال ي�شمن وجود �شوائل مماثلة 
ل��ذا ف��ان عملي��ة اال�شتك�شاف االقت�ش��ادي تتطل��ب توقع احتمالي��ة النج��اح بالنظر اإىل 

البيانات املتاحة.

حيدر احمد فالح/جيولوجي  / ق�شم املختربات

علیھا

(
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التدرج احل��راري )تغري درجة احل��رارة مع  من خال مرت�سم 
درجة  ان   تبني   )1( �سكل  اجليولوجي(  الزمن  خال  العمق 
فرتة  يف  مئوية  درج��ة   25 من  ت��رتاوح  نهرعمر  تكوين  ح��رارة 
اجليولوجي  الزمن  خال  باالرتفاع  وتبداأ  اال�سفل  الطبا�سريي 
لت�سجل اعلى حرارة له يف الوقت احلايل والتي تبلغ 50 درجة 
مئوية تقريبا وهذا يعني ان املادة الع�سوية يف هذا التكوين مل 
تدخل نافذة تولد النفط  والتي توؤدي اىل بلوغ درجة انعكا�سية 

0% �سكل )2( التي تعترب   الفرتينايت )Ro( حوايل 40،
اىل  التحول  على  قدرته  وع��دم  الكريوجني  ن�سوج  ع��دم  على 
ن�سبة  مرت�سم  خال  من  وا�سحا  ذلك  ويبدو  هيدروكاربونات 
التحول )TR( �سكل )3( الذي ي�سري اىل عدم وجود اي ن�سبة 
حتول للكريوجني اىل هيدروكربون مما يجعل الكفاءة التوليدية 

لهذا التكوين �سعيفة.
تكوين الزبري

تقريبا يف  التكوين بني 20 درج��ة مئوية  ت��رتاوح درج��ة ح��رارة 
اجليولوجي  الزمن  خال  باالرتفاع  وتبداأ  الطبا�سريي  الع�سر 
�سكل )1( وبدرجة انعكا�سية  ( درجة  اىل حدود )60-55
ان  يعني  وهذا   )2( �سكل   %0 ،45 حوايل   )Ro( الفرتينايت 
التحويرية  العمليات  مرحلة  يف  التكوين  يف  الع�سوية  امل��ادة 
لتدخل  كافية  بدرجة  تن�سج  مل  انها  اي   )Diagenesis(
 )TR( حت��ول  ن�سبة  متابعة  خ��ال  وم��ن   ، النفط  تولد  نطاق 
عدم  ياحظ   )3( �سكل   ، الهيدروكاربون  اىل  الع�سوية  املادة 
التوليدية  الكفاءة  للكريوجني مما يجعل  ن�سبة حتول  اي  وجود 

للتكوين �سعيفة.
تكوين ال�شلي

يتبني   )1( �سكل  احل��راري  التدرج  مرت�سم  متابعة  خال  من 
ودرجة  مئوية  درجة   80 حوايل  تبلغ  التكوين  حرارة  درجة  ان 
0% �سكل )2( مما  انعكا�سية الفرتينايت )Ro( اكرث من 60،
يعني دخول املادة الع�سوية يف التكوين يف بداية نافذة تولد النفط 
 )Catagenesis( االنحدارية  العمليات  مرحلة  �سمن 
 )3( �سكل   )TR( التحول  ن�سبة  مرت�سم  ي��وؤك��ده  م��ا  وه��ذا 
التكوين  لهذا  التوليدية  الكفاءة  ان  اي   %40 ن�سبته  تبلغ  الذي 

متو�سطة.
يف  امل��وج��ودة  النفوط  ا�سل  ان  اال�ستنتاج  اىل  يقودنا  ه��ذا 
م�سرف،  خ�سيب،  )�سعدي،  دمي��ة  حلقل  املكمنية  ال��وح��دات 
نهرعمر، ميامة( لي�ست من الوحدات امل�سدرية املذكورة )نهر 
عمر و الزبري( لكن هناك م�ساركة من تكوين ال�سلي والتكوينات 
تتميز  والتي  والناوكيليكان  ال�ساركلو  بتكويني  املتمثلة  االعمق 

بغناها باملحتوى الع�سوي وكفاءتها التوليدية اجليدة جدا.

�شكل )1(: ميثل تغري احلرارة مع العمق لبئر دمية -1

�شكل )2(: ميثل تغري درجة انعكا�شية الفرتينايت مع العمق لبئر دمية -1

�شكل )3(: ميثل ن�شبة التحول  Transformation Ratio )TR( لبئر دمية -1

دلیالً

مئویة
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يع���د النق���ل وا�ستخدام املركب���ات العم���ود اال�سا�سي ل�سرك���ة اال�ستك�سافات 
النفطية با�سطول يتاألف من اكرث من 500 مركبة تتحرك يف خمتلف مناطق  
600 ال���ف كيلومرت �سهريا وه���ذا ماي�سكل درجة  الع���راق قاطعة اك���رث 000،

خطورة عالية يتوقع ح�سول حوادث 
خمتلف���ة ولذل���ك �سرع���ت �سرك���ة 
لو�س���ع  النفطي���ة  اال�ستك�ساف���ات 
اجراءات وقواعد �سارمة لالتزام 
بالقي���ادة االمنة وذل���ك من خال 
ا�س���دار تعليم���ات عم���ل و�س���روط 
خا�سة بال�سامة يف الطرق والزام 
جمي���ع ال�سائقني باتباعه���ا  ومنها 
اتباع خطة الرحل���ة وارتداء حزام 
االمان وع���دم ا�ستخ���دام الهواتف 
او اي اجه���زة اخ���رى اثناءالقيادة 

وااللتزام بحدود ال�سرعة .
ا�ساف���ة اىل الرتكي���ز عل���ى تطوير 

�سلوك ال�سائقني من خال برنامج توعية �سامل لل�سائقني بالقيادة الدفاعية 
يدرب فيها ال�سائق على تقنيات القيادة االمنة بهدف تقليل املخاطر .

 ) tracking system( ا�ساف���ة اىل و�س���ع نظ���ام مراقب���ة مركزي���ة
ملراقب���ة �سل���وك ال�سائق���ني وو�س���ع 
االج���راءات الت�سحيحي���ة لتقلي���ل 

احلوادث  .
وم���ن االج���راءات الت���ي تعتمده���ا 
�سرك���ة اال�ستك�ساف���ات النفطية يف 
حتلي���ل املخاط���ر واحلف���اظ عل���ى 

�سائقينا 
_تقلي���ل حرك���ة املركب���ات غ���ري 
ال�سروري���ة من خ���ال و�سع خطة 
عم���ل �سامل���ة ل���كل برنام���ج م�سح 
زل���زايل تت�سم���ن تقيي���م خماط���ر 
امل�سارات واماكن املخيمات الثانوية 

وامل�سارات االمنة .

السالمة يف الطرق 

تع��د اجراءات ال�شالمة يف الطرق ج��زء ال يتجزاأ من قواعد وثوابت �شركة اال�شت�شكافات النفطية 
ولذل��ك و�شع��ت �شرك��ة اال�شتك�شاف��ات النفطية خطة خ��الل ال�شنت��ني االخريتني لتطوي��ر برنامج 
القي��ادة االمنة وال�شالمة يف الطرق وذلك لتقلي��ل احلوادث وكجزء من التزام �شركة اال�شتك�شافات 

النفطية يف التنمية امل�شتدامة من خالل برامج تدريبية لن�شر ثقافة ال�شالمة يف املجتمع .

اعداد : �شعبة االعالم

28
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ملعي���ار  اجلدي���دة  الن�سخ���ة  تع���د 
هام���ًا  اجن���ازًا   ISO14001:2015
و�ستع���زز مكانة االإدارة البيئي���ة يف املوؤ�س�سات. 
وم���ن التغ���ريات الت���ي تط���ّرق له���ا االإ�س���دار 
اجلدي���د هي التاأكيد على اأن ا�ستدامة االأعمال 
وا�ستمراري���ة التط���ور اأ�سبحت���ا جوه���ر عم���ل 
املوؤ�س�س���ة االأمر ال���ذي �سيقارب م���ن توجهات 

ال�س���ركات االإ�سرتاتيجي���ة م���ع اأنظم���ة االإدارة 
البيئية .باالإ�سافة لذلك فاإنه يزيد من الرتكيز 

على اأداء االأعمال ب�سكل �سديق للبيئة . 
اإن �سم���ان ا�ستمراري���ة التط���ور والنم���و ب�سكل 
يحرتم البيئ���ة ويرعاها لاأجي���ال القادمة هو 
م�سوؤولية جماعية تقع على عاتق كل املوؤ�س�سات 

وال�سركات وحتى املجتمعات .

 QHSE
يف �سرك���ة اال�ستك�ساف���ات النفطي���ة بتحدي���ث نظام 
اإىل   ISO14001:2004 م���ن  البيئ���ة  اإدارة 

ISO14001:2015
ت�ستند ه���ذه املوا�سفة اىل اآلية منهجية معرفة باإ�سم 
ارب���ع  تت�سم���ن  والت���ي   )Deming Cycle(
)PDCA( وميكن و�سف )PDCA( مراح���ل

على النحو التايل 
Plan  : حتدي���د االأه���داف والعملي���ات الازم���ة 

لتحقيق النتائج وفقا ل�سيا�سة املنظمة البيئية 
Do  : تنفي���ذ العملي���ات مبوج���ب اخلط���ط الت���ي 

و�سعت .
Check : ر�س���د وقيا����ص العملي���ات باملقارن���ة مع 
ال�سيا�سة البيئي���ة واالأهداف والغاي���ات والت�سريعات 
ع���ن  تقري���ر  وتق���دمي  االحتياج���ات  م���ن  وغريه���ا 

النتائج 
اأداء  لتح�سني  م�ستم���رة  اإج���راءات  اتخ���اذ   :  Act

نظام االإدارة البيئية .

متطلب���ات     وف���ق  البيئ���ة  ادارة  نظ���ام  وان 
)ISO14001:2015  (  يت�سمن 

1- املجال 
2- املراجع القيا�سية 

3- التعاريف وامل�سطلحات 
4- �سياق املنظمة 

5- القيادة 
6- التخطيط 

7- الدعم 
8- العمليات 

9- تقييم االأداء 
10- التح�سني 

ISO14001:2015 تطبيق نظام
 يف شركة االستكشافات النفطية

إعداد/ مهند�س /  �شرى جبار ح�شني /ق�شم اجلودة وال�شحة وال�شالمة والبيئة

قام قسم الجودة والصحة والسالمة
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 ������س�����م�����ن ال��������������������دورات ال����ت���������س����ح����ل����ي����ة ن�����ح�����و االع�����ل�����ى
هذا  لنهاية   )  Shallowing upward sub cycle(
بيئة )Inner Ramp ( ترت�سب فوق  الر�سوبي، �سمن  الطور 
قاعدة من احلجر اجلريي ذات اال�سناد الطيني لت�سكل النوع الثاين 
من الوحدات الر�سوبية، تر�سبت يف ظروف االغمار البحري، والتي 
الكل�سية  ال�سخور  ن�سبة  وتزداد  الكل�سية  املن�سة  معظم  على  متتد 
 Outer( اخل��ارج��ي  ال��رف  بيئة  باجتاه  الطيني  اال�سناد  ذات 
Ramp(، لذا فان مقطع تكوين اليمامة يتالف من دورات تر�سيبية 
نحو  ويتطور  كتيم  دورة من حجر جريي طيني  تتكون كل  متتعددة 
 YB1 YB2 ،YB3، االعلى اىل حجر جريي  حبيبي م�سامي  )
YC1 ( نتيجية للتغريات الن�سبية مل�ستوى �سطح   and YC2
جزءا  احلبيبية  الكل�سية  ال�سخور  تعترب  التجل�ص،  ومعدالت  البحر 
مهما وهدفا مكمنيًا ا�ستك�سافيا، حيث ثبت وجود الهيدروكاربونات 

يف هذه االنطقة �سمن احلقول يف و�سط وجنوب العراق.
الطباقية الزلزالية

الزلزالية  املقاطع  على  ت�سخي�سها  مت  التي  الطباقية  الظواهر 
-Late Tithonian – Valangi العمر  )لر�سوبيات 

االوىل  الر�سوبية  الدورة  ثانويتان،  ر�سوبيتان  دورتان  وجود   )ian
االغمار  ط��ور  ر�سوبيات  ظهور  بداية  عند  ال�سفلى  حدودها  تبد 

البحري فوق تكوين القطنية يف ا�سفل تكوين ال�سلي �سمن ر�سوبيات 
منط �سطح االعتاء )Onlapping manner (، وقد انتهت 
Maximum Floo )بربوز �سطح اق�سى اغماري بحري 
ر�سوبيات  نهايات  خال  من  �سخ�ص  الذي   ،)   Surface
 ،)Progradational manner منط ال�سحنات املتقدمة )
بر�سوبيات  تتمثل  ال�سطح   هذا  تعلو  التي  الر�سوبية  ال�سحنات  وان 
 Highstand conditions( ظروف �سطح البحر العايل

( والتي عادة ما تتوج بربوز �سطح تك�سف او انقطاع تر�سيبي .
�سطح  ظ��روف  بر�سوبيات  ا�ستهلت  التي  الثانية  الر�سوبية  ال��دورة 
تكوين  الع��ل��ى  التك�سف  �سطح  ب���ربوز  وان��ت��ه��ت  ال��ب��ح��ري  اغ��م��اري 
يف  �ساهمت  واملتقدمة  املرتاجعة  الر�سوبية  ال�سحنات  اليمامة، 
بني  الزلزايل  املقطع  على  ت�سخي�سها  ومت  طباقية،  م�سائد  ت�سكل 
بئري )AAm-4 & EAA-1 ( كما يف ال�سكل )1( وهي ) 
�سمن ا�سفل تكوين الرطاوي واالخرى �سمن اجلزء العلوي لتكوين 
وان   ،))  Yamama _ B2( املكمنية  الوحدة  ويف  اليمامة 
هاتني امل�سيدتني متثان اف�سل امل�سائد الطباقية وذلك للم�ساحة 
 Ramp( الكبرية لهما نتيجة ميل من�سة تكوين اليمامة املعتدل
الوحدة  �سمن  تقع  اخرى  طباقية  م�سائد  وجود  مع   ،)  type

 .) Y-C1( املكمنية

املصائد الطباقية ودورها يف زيادة
 الخزين الهيدروكربوني 

التاريــــخ الرتسيبي لدورة رسوبيات العصر الكريتاسي
)Late Tithonian – Valanginian (  

درا�شة تكوين اليمامة من حيث نوع التكد�س الطبقي والتطور العمودي واالفقي, واالخذ 
بنظ��ر االعتب��ار العوام��ل البنيوية الت��ي تتحكم يف ن�ش��اأت احلو�س الر�شوب��ي منذ بداية 
الع�ش��ر الطبا�ش��ريي املبك��ر, وان عملي��ات الرت�شيب التي ج��رت على اجل��روف الكل�شية  ) 
carbonate shelf ( ذات طبيع��ة دوري��ة تتالف م��ن نوعني من الوحدات الر�شوبية 
تتمث��ل بالوحدات احلبيبية )االهداف املكمنية( التي ترت�شب خالل ظروف �شطح البحر 

..) Highstand conditions( العايل

   ح�شني �شويل عودة / ر.جيولوجيني اقدم

ing

أ
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  )أ( دورة رسوبيات العمر )Late Tithonian – Valanginian ( على املقطع الزلزالي
 حيث امكن تحديدالعديد من املصائد الطباقية ضمن الدورتان الرسوبيتان الثانوية.

  )ب(  املصائــــد الطباقية بني حقلي )ابوعامود وابوعامود الشرقي( والتي تشكل 
)Ramp type(  إمتدادات كبرية نتيجة امليول املعتدلة للمنصة املنحدرة

)أ(

)ب(

 شكل )1(
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شكل رقم )2(
 توزيع البيئات الرتسيبية على االنطقة املكمنية والوحدات الحاجزية لتكوين اليمامة

شكل رقم )3( 
توزيع املسامية على تكوين اليمامة يف املوديل الجيولوجي لالنطقة

 املكمنية والوحدات الحاجزية

توزيع اخل�شائ�س ال�شخارية والبرتوفيزيائية على 
املوديل الرتكيبي 

اليمامة  تكوين  وح��دات  على  الر�سوبية  البيئات  توزيع  يتم 
اجليولوجي  امل��ودي��ل  يف  اظ��ه��رت  وال��ت��ي   ،)2( رق��م  �سكل 
توزيع  يتم  ثم  ومن  احلاجزية،  والوحدات  املكمنية  لانطقة 

اخل�سائ�ص البرتوفيزيائية )كامل�سامية( على كل خايا من 
االعتبار  بنظر  االخ��ذ  مع  و  ،)3( اجليولوجي     دیل  املو
نفوط  جتمع  يو�سح  وال��ذي  الر�سوبية،  البيئات  خ�سائ�ص 
تكوين اليمامة يف اعلى قبة حقل ابو عامود �سمن امل�سيدة 

الرتكيبية.

شكل رقم
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 م���ن خ�����ال  ال���درا����س���ة ال��ب��رتوغ��راف��ي��ة
لدورة   )Petrographic study(
ر�سوبيات العمر اعاه وال�سرائح ال�سخرية 
 Aj-1 ، Aj-3 ، Aj-6 ، Aj-8 لابار )،
 ،)Aj-10Aj-12 ، and Aj-13
اظهر التحليل ال�سحني ان التتابع  الطباقي 
لتكوين الفرات يتالف من ) �سحنة احلجر 
اجلريي  احلجر  �سحنة   ، الطيني  اجل��ريي 
الواكي ، �سحنة احلجر اجلريي املر�سو�ص 
من  احلبيبي(.  اجل���ريي  احل��ج��ر  و�سحنة 
الدرا�سات  البرتوغرافية،  الدرا�سة  خال 
ومعلومات  اجليولوجية  التقارير  ال�سابقة، 
اح�سائي  حتليل  اج��راء  مت  االب��ار  جم�سات 
با�ستخدام   )  Petrel  ( برنامج  �سمن 
 Neural Network and( تطبيق
 ) Train Estimation Model
لتكوين  الر�سوبية  البيئات  تق�سيم  امكن 
)ال�سح�ساحية،  بيئات  ثاث  اىل  الفرات 
املنحدر وامل�ستنقع( اما تكوين ال�سرييكاكني 
فانه ميثل ر�سوبيات مركز احلو�ص الر�سوبي، 

واملكافئ احلو�سي العميق لتكوين الفرات. 

لر�سوبيات  ج��ي��ول��وج��ي  م��ودي��ل  اع����داد  مت 
حقل  يف   )Aquitanian( ال��ع��م��ر 
 Wilson ( عجيل ومقارنتها بتق�سيمات
حيث  الر�سوبية  للبيئات   )   schame
 and FZ-6( متثلت باالنطقة ال�سحنية
FZ-9(،  ومن خال  ، FZ-8 ،FZ-7
بناء املوديل الر�سوبي بني نوع من�سة تكوين 
 ،)Rimmed Platform( �الفرات ب
يف  ال�سرييكاكني  تكوين  غياب  لوحظ  كما 
 )Aj-13 & Aj-14  ( اب��ار مثل  عدة 

النها متثل ر�سوبيات حافة املن�سة .

البرتوفيزيائية  اخل���وا����ص  درا����س���ة  مت��ت 
با�ستخدام  ال��ب��ئ��ري��ة  وت��ف�����س��ريامل��ج�����س��ات 
�سمن   )Geoframe(منظومة
 )petro view plus ت��ط��ب��ي��ق   
من  ال�سجيل  حجم  قيم  ح�ساب  مت  حيث 
 Gamma ray(كاما اأ���س��ع��ة  جم�����ص 
جم�سات  م���ن  امل�����س��ام��ي��ة  وق��ي��م   )log
جم�ص   )Neutron log(النيرتون
واملج�ص   )Density Log(الكثافة
خال  وم��ن   ،  )Sonic log(ال�سوتي
املتقاطعة  املج�سات  مرت�سمات  ا�ستخدام 

بناء موديل جيولوجي مكمني ثالثي االبعاد 
Aquitanian لرسوبيات العمر الـ

أطاريح أستكشافية..

تلخ�ش��ت الدرا�ش��ة احلالي��ة ببن��اء مودي��ل جيولوج��ي مكمني ثالث��ي االبع��اد لر�شوبي��ات العمر 
)Aquitanian( واملتمثل بتكوينات )الفرات, ال�شرييكاكني والذيبان( يف حقل عجيل النفطي, 
وميث��ل حقل عجيل انغالق تركيب��ي باجتاه �شمال غرب ���  جنوب �ش��رق. تتاألف الدورة الر�شوبية 
م��ن احلجر اجلريي)احلبيب��ات الهيكلية واحلبيبات غري الهيكلية( واحلج��ر اجلريي الدولومايتي 

والدولومايت وظهور بع�س �شخور االنهايدرايت.

    مهند ح�شن حممد /جيولوجي/  هياأة اجليولوجيا 

 

���τ�������Πϋ���Σ���Η�ή����������Δμ�����ΐ�γήΗ�έ�τΗ��ο�����Τγ��Β�γήΗ�ςτΨ� 
خمطط تر�سيبي �سحني يو�سح تطور تر�سيب املن�سة ملكمن الفرات يف حقل عجيل النفطي 
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نيرتون  الكثافة-  ملج�سي  التقاطع  )مرت�سم 
 M-N( ( و) مرت�سم FDC -CNL(
ومطابقتها  التكوين  ليثولوجية  ال�ستنباط 
البرتوغرافية  الدرا�سة  مع  وا�ستخدامها 
وذلك للتعرف الدقيق على نوعية ال�سخارية 
حيث اظهرت هيمنة ر�سوبيات .
االبعاد  ثاثي  اجليولوجي  املوديل  بناء  مت 
املوديل   ، الرتكيبي  املوديل  يت�سمن  وال��ذي 
البيئي ) ال�سحني( والبرتوفيزيائي ) موديل 
امل�سامية والت�سبع املائي( با�ستخدام برنامج 
تكوين  نطاق  بناء  بعدها  مت   )Petrel(
والبالغة  طبقات  لعدة  وتق�سيمه  ال��ف��رات 
التغاير  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد   )60( ع��دده��ا 
ادق  على  للوقوف  والبرتوفيزيائي  ال�سحني 

التفا�سيل ومعرفتها .
من خال املوديل البيئي ) ال�سحني ( لوحظ 
ال�سحنات  يف  ي��رتك��ز  ال��ه��ي��دروك��ارب��ون  ان 
مع   )Shoal( ال�سح�ساحية  البيئية 
االخرى  البيئات  ان  االعتبار  بنظر  االخ��ذ 
وذلك  متفاوته  بن�سب  لكن  اي�سا  ح��اوي��ة 
يف  امل��وؤث��رة  التحويرية  العمليات  ب�سبب 

�سخور التكوين.
بني قيم  نتائج  اظ��ه��ر  امل�سامي  امل��ودي��ل    
امل�سامية  قيم  اعلى  ك��ان  )0.3-0(حيث 
الفعالة �سمن ر�سوبيات البيئة ال�سح�ساحية 
) shoal( ، اما موديل الت�سبع املائي فهو 
متوافق مع املوديل امل�سامي واي�سا مع نتائج 

الفح�ص والتف�سري ملج�سات االبار.
 ام���ك���ن حت���دي���د ح���دي���ن ف��ا���س��ل��ني بني 
ابار  اظ��ه��رت  حيث  وامل���اء  النفط  ال��غ��از، 
مثل  غ��از  فح�ص  نتائج   )  crest(القبة
 )Aj-1 ، Aj-2 ، Aj-3 ، Aj-4 (ابار
  )Aj-5 (   وابار اظهرت غاز- نفط مثل
اما بئر Aj-36 اظهر فح�ص نفط �سمن 
 Aj-13  ( البئرين   . املفحو�سة  الفرتات 
ماء  نتائج فح�ص  اأظهرا   )   & Aj-14

فقط. 

 

�τ�������Πϋ���Σ����Ε�ή����������Δ��Ύδ������Ω�� 

 

�τ�������Πϋ���Σ����Ε�ή����������Δ��Ύδ������Ω�� 
 

�τ�������Πϋ���Σ����Ε�ή������������Ύ����ϊΒθΘ�����Ω�� 

الدولومایت
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حضارة وادي الرافدين وغرية 
املستكشف العراقي

محمد راغب عطيوي 
مدير شعبة اإلعالم 

احمر  خط  النفطي  امل�ستك�سف  ع��رف  يف  االث��ار  ا�سبحت  كله  ه��ذا  اج��ل  من 
واأية   ، الذرائع واحلجج   كانت  فوقه مهما  العبور من  وال  به  امل�سا�ص  ، الميكن 
ذريعة او حجة تلك التي جتيز هدم التاأريخ وحمو بناء االجداد وتخريب ح�سارة 
فعلت  كما  عام  االف  ع�سرة  عن  يزيد  ملا  التاريخ  اعماق  يف  جذورها  امتدت 
ع�سابات داع�ص يف �سباط عام 2015 عندما هاجمت متحف املو�سل وحطمت 
املجنح  الثور  متثاال  دمروه  ما  ابرز  وكان  بثمن  التقدر  التي  حمتوياته  و�سرقت 

بوا�سطة املعاول 
ذلك كله ا�ستطاع ابناء العراق ان يعيدوا اجماده وح�سارته وعملوا على ان ياأخذ 
مكانه احل�ساري والتاأريخي وجت�سد ذلك عندما اعلنت منظمة االمم املتحدة 
الرتاث  مواقع  �سمن  االثرية  بابل  مدينة  اإدراج   ) اليون�سكو   ( والعلوم  للثقافة 
ال�سعب  قوت  عن  البحث  يف  التنح�سر  اليوم  اال�ستك�سافية  معركتنا   . العاملية 
اأجندة جنود اال�ستك�ساف  وتاأمني �سبل عي�سه فقط بل ان خلف  وم�سدر رزقه 
غايات اخرى ، اأبرزها التنقيب عن كنزنا املفقود والبحث عن تاأريخنا املندثر 
، ومتى ماعرثنا عليه مبوازاة  الرثوات االأخرى فاإن االأ�سبقية للتاأريخ والرتاث 

واالإرث .  
وطنية  وغرية  اإن�ساين  ح�ص  هي  العراقي  امل�ستك�سف  ميتلكها  التي  الثقافة  ان 
التاأريخ  هذا  وله  غريه  عن  اليتميز  وكيف   ، االن�سان  بني  من  غريه  عن  ميزته 
الغني والرث الزاخر بكل ما يده�ص وي�سر والذي حت�سده عليه �سعوب االر�ص يف 

كل اأرجاء املعمورة .
لا�سف مااليفقهه الكثري ان عمل امل�ستك�سف لي�ص البحث عن النفط فقط بل 
ا�ستك�ساف باطن االر�ص وماحتويه من ثروات ، واأبرزها اآثار الوجود االن�ساين 
عن  املا�سية  بحثه  عقود  خال  امل�ستك�سف  متكن  ولقد   ، الغابرة  االزم��ان  يف 
واآثار  العثور على مدن قائمة حتت االر�ص وقاع وح�سون  خزائن االر�ص من 
 ) الرافدين  باد   ( رح��اب  ب��داأ يف  قد  اخلليقة  اأن ع�سر  اىل  ت�سري  ودالئ��ل   ،
ابن  وان   الب�سيطة  �سار على ظهر  اول من  ( هو  ال�سواد  اأر�ص   ( ان�سان  وان 
مابني النهرين  اول من طرق بعقله اأبواب العلم واالدب وان البابلي واال�سوري 
واالكدي وال�سومري هم من اأوجدوا اول قانون ار�سي حكم بني النا�ص بالق�سط 

والعدل واالن�ساف .
اإن ثقافة امل�ستك�سف العراقي ، وحر�ص من يقف خلفه من موؤ�س�سات ومديريات 
و�سركات ووزارات الزمت حتى ال�سركات االجنبية وم�ستك�سفيها التقيد باإياء 
عندما  كانت  مادية  ثروة  اأية  عن  البحث  واإيقاف  بل  عظمى  خ�سو�سية  االآثار 

تتقاطع مع اإرثنا اأ�سري االر�ص .
وانها  الثالث  رافدنا  هي  االآث��ار  باأن  تتمثل  العراقي  امل�ستك�سف  معادلة  وتبقى 
نفطنا الدائم وهي خلية النحل التي يفوق �سهدها طعم املال والنقد وانها الكنز 
ولغرية  احتدث  الرافدين  وادي  ح�سارة  عن  والي�سداأ  واليفنى  الين�سب  الذي 

امل�ستك�سف اأ�سف .

ب��ات التاأري��خ يف ع��رف  ال�شعوب اأهم م��ن املال , واأ�شح��ت احل�ش��ارة  النهر الدائم 
اجلريان , واالآثار اأم�شت تعادل كنوز االر�س ثمنًافهي ذهبنا اال�شفر واال�شود وهي 
م�ش��در الطاق��ة الروحي  , وم�شف��اة العقل ومن�شة حتمل الفك��ر واالدب و�شريان 

احلياةو�شالح العلم والرقي والتقدم يف مواجهة اجلهل واالنحطاط والتخلف .

وآالت الحفر وتمت سرقة الكثیر من اآلثار المھمة وتھریبھا ورغم
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هذا  يف  العاملية  املعطيات  على  نطلع  �سوف  وهنا 
النفط  مل�ستقبل  املتفائلة  النظر  ووجهات  املجال 
اأ�سا�سية  ووجهة النظر املعاك�سة من خال حماور 
للتحليل  االأ�سا�سية  البيانات  ت�سكل  انها  اعتقد 
يراه  الذي  الراي  تبني  الكرمي  للقاريء  واترك 

منا�سبا وفق املعطيات.

املحور االأول: االإنتاج العاملي للنفط 
مليون   100 ب��ح��دود  للنفط  العاملي  االإن��ت��اج  يبلغ 
برميل يوميا وخال الع�سر �سنوات االأخرية حدث 
اأمران يف غاية االأهمية لكل متابع االأول هو القفزة 
كندا  يف  ال�سخري  النفط  انتاج  يف  حتققت  التي 
ليزداد االحتياطي الكندي من 39 مليار برميل اىل 
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مثل العراق واإيران وقد جنح املنتجون خال هذه 
الفرتة من جتاوز العقبة االأ�سا�سية املتمثلة بارتفاع 
تكاليف انتاج الربميل لينخف�ص من 70 دوالرا اىل 

40 دوالر مع رغبة ال�سركات العاملية باالإنتاج حتى 
الزيادة  الثاين  واالمر  قليل.  الربح  كان هام�ص  لو 
احلا�سلة يف انتاج الواليات املتحدة االمريكية حيث  
2مليون برميل يوميا  و�سل انتاجها اىل اأكرث من 21
من النفط ال�سخري يف ايار 2019 مع وجود 8500 
بئر غري مكتملة والتي من املمكن ان ترفع االإنتاج 
مليون برميل اإ�سايف مع اال�ستحواذ على 98 باملئة 
من زيادة انتاج النفط ال�سخري يف العامل خال 
2018 باالإ�سافة اىل ت�سارع وترية الت�سدير الذي 
رفع احلظر عنه لي�سل اىل 3 مايني برميل يوميا 
اىل  منا�سب  كونه  الثقيل  اخل��ام  با�سترياد  وتقوم 
امل�سايف االمريكية امل�سممة لهكذا نوع من النفوط 
النفط  ب��ني  ال�سعري  ال��ف��ارق  ف��ائ��دت��ني  حمققني 
امل�سدر وامل�ستورد و احلفاظ على ت�سغيل امل�سايف 
ال�سعودي  النفط  ���س��ادرات  وان  ه��ذا  االمريكية 
انخف�ست اىل اقل من مليون برميل يوميا وهذا مل 

يحدث منذ �سبعينيات القرن املن�سرم وهذا يفتح 
باب التكهنات عن م�ستقبل ال�سرق االأو�سط وعدم 
�سراعات  يف  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  دخ��ول 
باملنطقة غري مدفوعة الثمن باالإ�سافة اىل توقعات 
يف  الطوىل  اليد  ال�سيني  للتنني  يكون  بان  اأخ��رى 
ال�سرق االأو�سط وهذا ما ميكن الأي متابع ان يلتم�سه 
ال�سينية  لل�سركات  الكبرية  الفعاليات  خال  من 
م�ستوى  على  بل  فقط  االإن��ت��اج  م�ستوى  على  لي�ص 
اال�ستك�ساف ولعل فوز �سركة بي جي بي ال�سينية 
االإم���ارات على  زل��زايل يف دول��ة  باأكرب عقد م�سح 
1 مليار  م�ساحة  53  الف كيلو مرت مربع وبكلفة 5
دوالر مثال على ذلك واليخفى على اأي مطلع دور 

ال�سركات ال�سينية يف العراق. 
يف  للنفط  م�ستهلك  اأكرب  فان  تقدم  ما  خال  من 
الذاتي  االكتفاء  نحو  ثابتة  بخطى  يتقدم  العامل 
وتقليل اال�ستهاك يف حني ان الرهان االأكرب للدول 

هل ستكون نهاية حقبة النفط أقرب من املتوقع؟ 
تكهنات مستقبلية

لرمبا يعترب عنوان املقال �شادًما للبع�س ومتوقًعا للبع�س االخر يف 
ظل التكهنات امل�شتمرة والتوقعات عن نهاية حقبة النفط الذهبية 
يف الع��امل وهنا ينق�شم اخل��رباء واملتابعني بني داعم اىل النظرية 
الت��ي تتبن��ى افول الذه��ب االأ�ش��ود وب��ني املتفائل ج��دا مب�شتقبل 
النف��ط عاملي��ا ولكل م��ن الطرف��ني اأ�شباب��ه املقنعة وبيانات��ه التي 

ت�شاعده يف التحليل للو�شول اىل تبني القناعة التي يحملها. 

  او�س ريا�س
م.فيزيائي 

 ق�شم املتابعة 

,
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االقت�ساديات  هو  اأوب��ك  ومنظمة  للنفط  املنتجة 
الدول  واقت�ساديات  والهند  كال�سني  العماقة 
ال�سكانية  الزيادة  باالإ�سافة اىل  العامل  النامية يف 
ان  املتوقع  من  حيث   2025 ع��ام  بحلول  املتوقعة 
يكون التعداد العاملي بحدود 8   ثمانية مليار ن�سمة 
وهذا  ن�سمة  مليار   9 2 اىل   2050 عام  يف  ت��زداد 
الفارق �سيدفع باجتاه زيادة يف الطلب على النفط 

وامدادات الطاقة. 
املحور الثاين العقوبات االإيرانية وم�شاكل 

فنزويال وليبيا:
االمريكية  العقوبات  ت�سكل  ان  املتوقع  من  كان      
على اجلمهورية االإ�سامية يف اإيران ومنع ت�سدير 
العاملية مما دفع  ال�سوق  ازمة يف  االإي��راين  النفط 
بع�ص الدول اخلليجية بتبني زيادة االإنتاج لتعوي�ص 
النفط االإيراين والذي اعتربه امل�سوؤولون يف طهران 
وعدم  العقوبات  رغ��م  ولكن  ح��رب  اع��ان  مبثابة 
التعوي�ص مل ترتفع االأ�سعار يقابلها من طرف اخر 
تخفي�ص اأوبك لاإنتاج للحفاظ على اأ�سعار النفط 
املعرو�ص  وف��رة  على  يدل  �سيء  على  دل  ان  وه��ذا 
يف االأ�سواق العاملية مع وجود نق�ص يف االمدادات 
الداخلية  االأو�ساع  ب�سبب  فنزويا  قبل  من  اأي�سا 
واأزمة الكهرباء والتي من املتوقع ان تكون معدالت 
االإنتاج مليون برميل او اكرث قليا مع الو�سع غري 

امل�ستقر يف ليبيا التي بداأت تتعافى يف االإنتاج .

املحور الثالث تطور و�شائل النقل:
امل��و���س��وع اجل��زء االأه���م يف      لرمبا ي�سكل ه��ذا 

االقت�ساد توين �سيبا االأ�ستاذ يف جامعة �ستانفورد 
للفرتة  املتحدة  ال��والي��ات  يف  النقل  م�ستقبل  عن 
القادمة  ال��ف��رتة  ان  يبني  وال���ذي   2030-2020
والتي  القيادة  ذاتية  لل�سيارات  امل�ستقبل  �سيكون 
الفارق  اىل  باالإ�سافة  الكهربائية  بالطاقة  تعمل 
مل  وال��ذي  الكهربائية  ال�سيارات  ل�سالح  ال�سعري 
االإنتاج  كلفة  ماتزال  حيث  ال�ساعة  هذه  اىل  يتم 
لهذا النوع من ال�سيارات مرتفعة نوعا ما ولكن يف 
طريقها اىل االنخفا�ص ومن املتوقع ان ي�سل �سعر 
ال�سيارة يف 2025  اىل حدود 20 الف دوالر وهذا 
االحفوري  الوقود  ل�سيارات  كبرية  م�سكلة  ي�سكل 

والأهمية هذا املو�سوع نحتاج اىل متابعة املعطيات 
العاملية بهذا االجتاه ونلخ�سها بنقاط :

-ان و�سائط النقل يف العامل ت�سكل ما مقداره 45 
باملئة من اال�ستهاك العاملي للنفط.

-ازدياد عدد ال�سيارات الكهربائية يف العامل لي�سل 
حوايل  النفطية  ال�سوق  اأفقد  �سيارة  مليون   3 اىل 
اعداد  يف  الزيادة  وه��ذه  يوميا  برميل  أل��ف  ا  400
االأخرية  الثاثة  االأعوام  خال  ح�سلت  ال�سيارات 
التي  الهجينة  ال�سيارات  اعداد  ازدياد  عن  ف�سا 

تعمل بالوقود والكهرباء.
ال�سيارات  بيع  منع  عن  وفرن�سا  بريطانيا  -اإعان 
كان  �سواء  وحده  الداخلي  االحرتاق  على  املعتمدة 
عام  بحلول  بنزين  اأو  دي��زل  حم��رك��ات  م��ن  ذل��ك 
2040 ومن املتوقع اأن تتبعهما اأملانيا قريبا. و�سبقت 
هولندا اجلميع باالإعان عن وقف اإنتاج ال�سيارات 
البرتولية على حدود عام 2025. كما اأعلنت �سركة 
اإنتاجها على ال�سيارات  اأنها ب�سدد ق�سر  »فولفو« 

الكهربائية والهجينة بداية من عام 2019.
امل�سجلة  اجل��دي��دة  ال�����س��ي��ارات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   40-
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ك��ان��ت م��ن النوع  ال��روي��ج يف  يف 
�سحن  حمطة  اأول  الرويج  وافتتحت  الكهربائي. 
نف�سه  الوقت  يف  �سيارة   28 �سحن  ميكنها  �سريع 

خال ن�سف �ساعة.
يف  اال�سرتاتيجية  مدير  رامي���ان  اأن��ت��وين  -���س��رح 
تتغري  �سوف  ال�سناعة  اأن  موتورز«  »جرال  �سركة 
اأكرث  املقبلة  الع�سر  ال�سنوات  ت�سكيلها خال  ويعاد 

ل اخلم�سني عام املا�سية. مما تطورت خا

تكون  اأن  ت�سرتط  -ال�سني 
من  امل��ائ��ة  يف  ثمانية  ن�سبة 

من  بداية  هجينة  اأو  كهربائية  ال�سيارات  واردات 
العام املقبل ترتفع اإىل 12 يف املائة يف عام 2020. 
�سيارة  مليون  اإىل  ال�سناعة حتتاج  اأن  يعني  وهذا 
اأن حتافظ على معدالت  اإذا كانت تريد  كهربائية 

الت�سدير احلالية اإىل ال�سني.
ا�ستخدام  الإنهاء  خططا  احلكومة  ت�سع  الهند   -
�سيارات االحرتاق الداخلي والتحول اإىل الكهرباء 
تنفذ  و���س��وف   .2032 ع��ام  م��ن  ب��داي��ة  والهجينة 
احل��ك��وم��ة ذل��ك ع��رب ع��دة و���س��ائ��ل م��ن احلوافز 
وو�سع قيود على ال�سيارات البرتولية وتعميم نظم 
اقت�ساديات  ان  الح��ظ  ال�سيارات.  يف  امل�ساركة 
ال�سيارات  اىل  تتجه  والهند  ال�سني  مثل  عظمى 
النقل لذلك على  الكهربائية واعتمادها يف جمال 

اأوبك اإياء هذا املو�سوع اأهمية كربى.
�سركات  اأن   2019 ع���ام  يف  امل��وؤ���س��رات  -ت��ظ��ه��ر 
�سخمة  ا�ستثمارات  تنفذ  قد  العاملية  ال�سيارات 
قيمتها  تبلغ  الكهربائية  وال�سيارات  البطاريات  يف 
االجمالية حاليا حوايل 90 مليار دوالر واأنها اآخذة 
يف النمو، ويجري �سخ تلك االأموال يف قطاع حمدود 
ال يتجاوز الواحد باملئة من حجم مبيعات ال�سيارات 
البالغ 90 مليون �سيارة �سنويا.ت�سمل اال�ستثمارات 
يف ال�سيارات الكهربائية التي جرى االإعان عنها 
حتى االآن ما ال يقل عن 19 مليار دوالر من �سركات 
ل�سناعة ال�سيارات يف الواليات املتحدة و21 مليار 

دوالر يف ال�سني و52 مليار دوالر يف اأملانيا.
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ال�سركات  بع�ص  تويل  اأع��اه  تقدم  ما  خال  ومن 
النفطية العماقة مثل اك�سون موبيل وبي بي هذا 
العاملي  للواقع  قراءتهم  اأهمية من خال  املو�سوع 
تبقى  �سوف  اال�ستهاك  معدالت  بان  واعتقادهم 
عن  التعوي�ص  و�سيتم  احلالية  م�ستوياتها  على 
وقود ال�سيارات بازدياد عدد ال�ساحنات التي تنقل 
وكذلك  العاملي  ال�سكان  عدد  ازدي��اد  مع  الب�سائع 
النقل اجلوي  ال��ط��ائ��رات الأغ��را���ص  ازدي���اد ع��دد 
ونقل امل�سافرين وهنا تعلن �سركة ت�سا االمريكية 
 800 مل�سافة  ت�سري  ان  ت�ستطيع  للنقل  �ساحنة  عن 
مما  دوالر  األ��ف   150 وب�سعر  �سحنة لكل  كيلومرت 

يتيح افاقا جديدة للنقل.

املحور الرابع الطاقة النظيفة
 او البديلة:

اىل  العاملي  التوجه  اليوم  اأح��د  على  يخفى  ال      
كم�سدر  ال�ستغالها  والبديلة  النظيفة  الطاقات 
بديل عن النفط وهنا تاأتي الطاقة ال�سم�سية وطاقة 
التوجه جعل �سركة مثل بي  الرياح واالمواج وهذا 
بي بان ت�سخر 10 باملئة من مواردها بهذا االجتاه 
وذلك الن املتوقع ان تغطي الطاقة املتجددة حوايل 
باالإ�سافة اىل  باملئة من م�سادر الطاقة عامليا    8
الطاقة  من  الكهرباء  الإنتاج  دول��ة  من  اأك��رث  توجه 
ذلك  على  مثال  هي  االم���ارات  ولرمبا  ال�سم�سية 
حيث تنتج ما جمموعه 1178 ميغا واط من الطاقة 
الكهربائية من اخلايا ال�سم�سية بعد افتتاح حمطة 

جديدة بقدرة 1000 ميغا واط .

املحور اخلام�س موقع ال�شركات النفطية 
عامليا:

طفرة  حدثت  املا�سية  اأع���وام  الع�سرة  خ��ال      
دفع  والتكنولوجيا مما  االت�ساالت  كبرية يف عامل 
التطور  اىل  اجل��ان��ب  بهذا  تعنى  التي  ال�سركات 
عر�سها  ع��ن  النفطية  ال�سركات  مزيحة  والنمو 
و�سام�سوجن  وابل  �سركات مثل كوكل  احتلت  بحيث 
ال�سدارة ولتكون �سركة مثل اك�سون موبيل باملرتبة 
كربى  على  ترتبع  كانت  ان  بعد  عامليا  التا�سعة 
اخلم�ص  طويلة.خال  لفرتة  العامل  يف  ال�سركات 
اأ�سعار  هبوط  بعد  وخ�سو�سا  ال�سابقة  �سنوات 
النفط العاملية عانت �سركات اخلدمات كثريا مما 
دمج  او  فيها  العاملني  تقليل عدد  اىل  اغلبها  دعا 
اأكرث من �سركة وافا�ص بع�سها وعلى �سبيل املثال 
ال احل�سر قامت �سركة �سلمربجري باإغاق الذراع 
للم�سوحات  الزلزالية  الفرق  من  لها  اال�ستك�سايف 
الربية والبحرية وعر�ص تقنياتها احل�سرية �سابقا 
كتقنية Q-Land اىل البيع باالإ�سافة اىل هبوط 
اأ�سعار اأ�سهمها يف البور�سة العاملية من 101 دوالر 
لل�سهم الواحد يف �سنة 2014 اىل 37 دوالر يف اب 
2019 وكذلك احلال ل�سركة     CGG  الفرن�سية 
حيث تعاين من م�ساكل مالية وهبطت قيمة ا�سهم 
 2 اىل  لي�سل   2014 �سنة  يف  دوالر   5 من  ال�سركة 

دوالر تقريبا يف اب 2019.

اخلال�شة:
 من خال ما تقدم فان جميع التوقعات والتكهنات 
موؤيديها  م��در���س��ة  لكل  ا�سلفت  وك��م��ا  م��ط��روح��ة 
وزير  مبقولة  اال�ست�سهاد  ميكن  وهنا  ومعار�سيها 
القرن  �سبعينيات  يف  ال�سابق  ال�سعودي  النفط 

املن�سرم احمد زكي اليماين 
نق�ص  ب�����س��ب��ب  ي��ن��ت��ه��ي  احل���ج���ري مل  )ال��ع�����س��ر 
احلجارة( فهل �سينتهي ع�سر النفط قبل ن�سوبه 
وهل املعطيات احلالية تدل على اقرتاب هذا اليوم 
العاملي  الطلب  ذروة  ان  ال�سائد  االعتقاد  ان  ام 
وح�سب  املو�سوع  هذا  2040.ان  عام  يف  �ستتحقق 
التقنية  العوامل  فيه  تتحكم  ال  ال�سخ�سي  راأي��ي 
ال�سيا�سية  العوامل  تدخل  امنا  وتطورها  والعلمية 
واالقت�سادية لتعقد امل�سهد وهنا يربز ت�ساوؤل مهم 
ماذا لو هبطت اأ�سعار النفط اىل 25 دوالر ح�سب 
تاأثريها  هو  وما  2025؟  عام  يف  البع�ص  توقعات 
خا�ص  ب�سكل  العراقي  االقت�سادي  ال��واق��ع  على 
لكون العراق بلد ال�سلعة الواحدة وهو النفط وماهو 
انخفا�ص  ح��ال  يف  االأمريكي  ال��دوالر  على  تاأثريه 
انخفا�ص  يعني  وه��ذا  عامليا  النفط  على  الطلب 
انهيار  وبالتايل  االأم��ري��ك��ي  ال���دوالر  على  الطلب 

اقت�ساديات كثرية حول العامل. 
كل ما علينا هو النظر اىل امل�ستقبل القريب وو�سع 
اأي  ا�ستباقية يف حال حتقق ما يتخوف منه  حلول 

بلد نفطي يف العامل. 
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ق�سم اجليولوجيا عام 1954وتخرج  العلوم  كلية  دخل 
هي  الق�سم  ه��ذا  يف  دورت���ه  وك��ان��ت   1958 ع��ام  منها 

ال���ع���راق.   يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  االوىل  ال����دورة 
يف  تعمل  كانت  التي   IPC ال��ع��راق  نفط  �سركة  يف 
ال�سركة  هذه  يف  وا�ستمر  بكركوك  كركر  بابا  منطقة 
العديد  م��ع  وت���درب  عمل  حيث   ،1974 ال��ع��ام  حتى 
يف  ال��ع��راق.   يف  العاملني  االجانب  اجليولوجيني  من 
االنكليز  اجليولوجيني  فيها  يعمل  ك��ان  التي  الفرتة 
داننكتون  امثال  العراق  طباقية  ا�س�ص  و�سعوا  الذين 
�سركة  يف  ليعمل  بغداد  اىل  ذلك  بعد  وغريهم.انتقل 
اال�ستك�سافات  )ق�سم   INOC الوطنية  النفط 
وهو  النفطي  اال�ستك�سايف  العمل  يف  وتدرج  النفطية( 
من اخلرباء البارزين يف �سركة النفط الوطنية الذين 
احلقول  تو�سيع  يف  دور  اال�ستك�سافية  الأعمالهم  كانت 
دور  له  وكان  فيها.  العمل  يف  براعته  واثبت  النفطية 
اجلدد  اجليولوجيني  من  العديد  وتدريب  أ  يف 
املهنة.   ورواد  العراقيني  اجليولوجيني  اوائل  من  وهو 
اجليولوجية  وال��درا���س��ات  االبحاث  من  العديد  لديه 
عن  غ��زي��رة  معلومات  يحمل  ك��ان  حيث  والنفطية، 

جيولوجيا النفط.  
املجال  يف  ا�ستمربالعمل    .1980 العام  يف  العراق  يف 
الدوؤوب  العمل  اربعون عاما ق�ساها يف  النفطي طيلة 
بها  ي�سهد  وامانة  ونزاهة  وكفاءة  ومهنية  حرفية  بكل 
جميع العاملني يف املجال النفطي يف العراق.  وكان له 
ح�سور متميز يف اجلمعية اجليولوجية العراقية ونقابة 
اجليولوجيني العراقيني، حيث كان يح�سر وي�سارك يف 
اغلب املوؤمترات والندوات اجليولوجية ونقا�ساته كانت 

اجليولوجيا  رواد  من  يعد  ان��ه  كما  ومفيدة.،  مثمرة 
االثرية يف العراق. ويف ال�سنوات االخرية من عمله يف 
�سركة اال�ستك�سافات النفطية عمل على اعداد درا�سات 
خا�سة باحلقول النفطية يف و�سط العراق وربط ن�ساأتها 
   Neotectonics مع احلركات التكتونية احلديثة
احيل على التقاعد عام 1996 بناء على طلبه.  ومن 
ومنها  االردن  العراق عام 1997 اىل  �سافر خارج  ثم 
وفاته  حتى  هناك  وا�ستقر  )اوك��ان��د(  نيوزلندا  اىل 

)رحمه اهلل( بتاريخ 17 فرباير 2013 ودفن هناك. 
 اهتم اي�سا مبو�سوع الربط بني نظم ال�سبكات النهرية 
ال�سطحية احلديثة وتطور الرتاكيب اجليولوجية حتت 
امل�سائد  تواجد  باحتماالت  ذلك  وعاقة  ال�سطحية 

النفطية . 
 له موؤلفات منها:

وال�سرق  ل��ل��ع��راق  النفط  جيولوجيا  يف  ال��وج��ي��ز   .1
االو�سط" عام 1992 

2. نافذة جديدة على تاريخ الفراتني يف ن�سوء الدالئل 

اجليولوجية واملكت�سفات االثرية"عام 1993 .
اأخرى  واب��ح��اث  املعلقة  اجلنائن  ح��ول  بحث  ول��دي��ه 
بذكاء حاد وعقلية راجحة،  ومقاالت عديدة.   ميتاز 
وكان له )رحمه اهلل( ح�سورا اعاميا مميزا وخا�سة 
الدباغ.   كامل  املرحوم  مع  للجميع  العلم  برنامج  يف 
ي�سفه بع�ص زمائه وا�سدقائه ومن �سمع عنه قائًا: 
العراق  رج���االت  م��ن  ك��ان  ال�ساكني  جعفر  االأ���س��ت��اذ 
العراق  اأغنى  ورع��ا  اإن�سانا  وك��ان  الكرماء  االأ���س��اء 
باإرث علمي غني مبواده وكان مثال يقتدى به ونفتخر 
�سبورا  ع�ساميا  وك��ان  به  ال��ع��راق  ويفتخر  مبعرفته 
انتماء حقيقيا  الطاهرة  لرتبته  وينتمي  العراق  يحب 
ولذا كان حقا جنما �ساطعا يف �سماء العراق" "عاملا 
�سبابه  واأفنى  بعلمه  العلم  رفد  جليا  ومربيا  فا�سا 
لتنه�ص  املعرفه  �ساح  حتمل  ا واإنتاج  تربية  يف 

بالعراق العظيم" 
من  فريد  فا�سا  وعاملًا  ب��ارًا  عراقيًا  اإبنًا  انه   .. نعم 

نوعه وقل نظريه بني اأقرانه.

االستاذ املرحوم جعفر أحمد خلف الساكني
من اعالم شركة االستشكافات النفطية وشركة النفط الوطنية

ولد اال�شتاذ جعفر ال�شاكني عام 1934 يف منطقة )املهدية( املحلة البغدادية القدمية. 
در���س االبتدائي��ة يف مدر�ش��ة املهدي��ة لل�شنة االوىل فق��ط حيث تويف وال��ده يف نف�س 
ال�شنة وارحتل مع والدته واخواته الثالثة اىل كركوك واكمل درا�شته االبتدائية يف 
مدر�ش��ة القورية يف كركوك وعاد م��ع عائلته و�شكن منطقة راغبة خاتون باالعظمية 
ببغ��داد حي��ث اكمل الدرا�شة املتو�شطة يف متو�شطة الغربي��ة والدرا�شة االعدادية يف 

االعدادية املركزية ببغداد وا�شتقر مبنطقة املن�شور ببغداد.

االول على ميني ال�شورة يظهر املرحوم الدكتور جعفر ال�شاكني مع كادر �شركة IPC عام 1962

  اأحمد جدوع ر�شا / جيولوجي/هياأة املعاجلة وتقنية املعلومات

تم تعیینھ

تنشئة

صدر قراراً بتعیینھ خبیراً نفطیاً اول

اربعین عام

:قائلینالى

ً

جیال

اً
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اإن االبتكارات حتدث ب�سورة م�ستمرة و�سريعة يف العامل الرقمي، لدرجة 
املتعلمون  يحتاجها  التي  املتطلبات  تلبية  اأج��ل  من  تكافح  اجلامعات  ان 
اليوم، الذين لديهم االإمكانية للو�سول اإىل مقدار هائل من املعلومات ومبا 
ومتنوعة يف خمتلف جماالت  كثرية  معلومات  املتعلمني يح�سلون على  اأن 
احلياة، فاإنهم يتوقعون احل�سول على نف�ص املقدار من تلك املعلومات يف 
البيئات  يف  التعلم  يف�سلون  احلايل  اجليل  من  فاملتعلمون  التعليم  جمال 

الن�سطة، ومعرفة ما يريده                ي�ساعد يف حتقيق اأف�سل النتائج.

اأنواع اأنظمة اإدارة التعلم
ال�سفات  بع�ص  يف  تت�سارك  االأن��ظ��م��ة،  ه��ذه  م��ن  اأ�سكال  ثاثة  هنالك 
واملميزات يف حني حتتوي بع�سها على �سفات مميزة قد جتعلها منا�سبة 
على  القدرة  هي  املهمة  املميزات  ه��ذه  وم��ن   ، امل�ستخدمني  الحتياجات 
 Reusable التعامل مع الكائنات التعليمية القابلة الإعادة اال�ستخدام 
وقبل   ،RLO اخت�سارًا  لها  ي�سار  والتي   Learning Objects
املفهوم ب�سورة  ا�ستعرا�ص هذا  املفيد  الثاثة �سيكون من  االأ�سكال  تناول 

�سريعة لي�ساعدنا على فهم االأفكار التالية ب�سورة اأف�سل.

الكائنات التعليمية القابلة الإعادة اال�شتخدام
Reusable Learning Objects 

الت�سميم  مبو�سوع  املت�سلة  احلديثة  املفاهيم  من  املفهوم  ه��ذا  يعترب 
والذي ظھر في اأواخر القرن   . Instructional Design التعليمي
الع�سرين وهو ي�سري اإىل االأجزاء التي ميكن نقلها واإعادة ا�ستخدامها من 
اأي درو�ص يتم تقدميها ب�سورة رقمية، بحيث ميكن ا�ستخدامها مرة اأخرى 
كجزء من اأي عملية تعليمية يتم االإعداد لها الحقًا، مما يغني عن اإن�ساء 
ويرفع  كلفها  ويخف�ص  الدرو�ص  اإن�ساء  وي�سهل  مرة  كل  كائنات جديدة يف 

من كفاءتها.
قطع  اإىل  حمتوياته  تق�سيم  ميكن  رقمية  ب�سورة  ُيقدم  الذي  الدر�ص  اإن 
وت�سمى  �سابه،  ما  اأو  فيديو  ملفات  اأو  ورا  �سُ تكون  �سغريةchunksقد 
رقمي  م�ستودع  يف  تخزينها  يتم   Objects كائنات  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
اأثناء ت�سميمه  Repository بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم البحث عنها 
هدف  لتحقيق  مبا�سرة  ا�ستخدامها  ب��اإع��ادة  ويقوم  جديد  حمتوى  الأي 

املحتوى اجلديد دون احلاجة لت�سميم كائنات جديدة.

أنظمة إدارة التعلم وأنظمة إدارة املحتوى
املقدمة

يعت��رب التعلي��م اأحد املجاالت التي تاأث��رت بالتقنيات احلديثة, و الت��ي لطاملا ا�شتفادت من 
خمتلف اأ�شكال التطور, ظهر مفهوم التعلم عن بعد Distance Learning حلل امل�شاعب 
الت��ي تواجه بع���س النا�س يف احل�ش��ور للجامعات واإتاح��ة الفر�شة له��م للتعلم عن طريق 
املرا�شالت.اأم��ا اليوم, ف�شبكة االإنرتنت تعترب الو�شيط ب��ني املتعلمني واملوؤ�ش�شات الرتبوية, 

حيث قادت التطورات املتالحقة اإىل بروز اأ�شكال جديدة مل تكن معروفة �شابقًا.

 اعداد : ر�شدي عبد احلميد ملك /ر.مهند�شني اقدم/ ق�شم التخطيط واملتابعة 

�شكل  يو�شح طريقة اال�شتفادة  من الكائنات التعليمية

المتعلمون
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LMS 1 .اأنظمة اإدارة التعلم
 ،Learning Management System هي اخت�سار لعبارة
وهي عبارة عن نظام رقمي م�سمم خ�سي�سًا الإدارة مقررات اإلكرتونية 
واإتاحة عمل تعاوين بني املعلم واملتعلم، حيث يدير هذا النظام كل هذه 
التعلم،  اإدارة  Automation لعمليات  اجلوانب من خال االمتتة  
وت�سمل العمليات عر�ص جدول املواد الدرا�سية وت�سجيل الطاب وطباعة 
الطاب  باأ�سماء  وقائمة  التعليمية  العملية  خمرجات  لتقومي  تقارير 
نتائج  وعر�ص  ال�سهادات  وطباعة  الطاب  درجات  اإدخال  عملية  واإدارة 
االختبارات، فهو نظام ي�ساعد على اإدارة العملية التعليمية. وميكن القول 
 Content املحتوى  باإي�سال  تقوم  التعلم  اإدارة  اأنظمة  اأن  باخت�سار، 
 Authoring املحتوى  تاأليف  اأدوات  امتاكها  دون  املتعلمني  اإىل 
خمت�سًا  نظامًا  لي�ص  التعلم  اإدارة  نظام  فاإن  ال�سكل  وبهذا   ،Tools

باإن�ساء املحتوى وتطويره.

CMS 2 . اأنظمة اإدارة املحتوى
 Content Management System لعبارة  اخت�سار  هي 
وهي تطبيقات ويب Web Application تعطي القدرة مل�ستخدم 
اإدارة حمتوى موقع على  اأو اأكرث )ب�ساحيات ميكن التحكم فيها( على 
�سبكة االإنرتنت دون اأن ميتلك بال�سرورة خربة يف برجمة املوقع، ويق�سد 
باالإدارة اإن�ساء، تعديل، ن�سر واأر�سفة حمتويات موقع على �سبكة االإنرتنت.
هو  املحتوى  اإدارة  اأنظمة  ا�ستخدام  �سبب  فاإن  اأكرث،  ال�سورة  ولتو�سيح 
قدرة جمموعة من امل�ستخدمني على اإدارة اأجزاء خمتلفة ملوقع واحد على 
�سبكة االإنرتنت، مع القدرة على التحكم يف �ساحية و�سول كل م�ستخدم 
م�ستودعات  على  املحتوى  اإدارة  اأنظمة  وحتتوي  له.  املخ�س�ص  للجزء 
رقمية Repository يتم تخزين الكائنات Objects فيها الإعادة 
ا�ستخدامها  الإعادة  الكائنات  اإن�ساء  تدعم  فهي  اأخرى،  ا�ستخدامها مرة 

اأكرث من مرة لت�سهيل اإدارة املحتوى على �سبكة االإنرتنت.

LCMS 3 .اأنظمة اإدارة املحتوى التعليمي
 Learning and Content ل���ع���ب���ارة  اخ���ت�������س���ار  ه����و 
Management System،حيث متنح هذه االأنظمة امل�ستخدمني 
املحتوى  ا�ستخدام  واإع��ادة  واإدارة  وتخزين  وتعديل  اإن�ساء  على  القدرة 
 Repository التعليمي ب�سكل اأكرث فاعلية، ويكون ذلك باإن�ساء م�ستودع
باملحتوى،  Learning Object اخلا�سة  التعليمية  العنا�سر  يحوي 
مبا  ا�ستخدامها  واإع��ادة  وتوزيعها  وجتميعها  فيها  التحكم  ي�سهل  بحيث 

ينا�سب عنا�سر العملية التعليمية.
اإدارة  اأنظمة  بني  جتمع   LCMS التعليمي  املحتوى  اإدارة  اأنظمة  اإن 
هذه  يف  القول  وميكن   ،LMS التعلم  اإدارة  واأنظمة   CMS املحتوى 
الإدارة  متكامًا  نظامًا  اأ�سبح  التعليمي  املحتوى  اإدارة  نظام  اأن  املرحلة 
كا  بني  التكامل  عملية  اإىل   )2( رقم  ال�سكل  وي�سري  التعليمية،  العملية 
التعليمي  املحتوى  اإدارة  نظام  وه��و  اجلديد  ال�سكل  ليقدما  النظامني 

.)CMS+LMS=LCMS(
اإن نظام اإدارة املحتوى CMS يركز على اإن�ساء املحتوى فقط وال يركز 
العملية  اإدارة  على   LMS التعلم  اإدارة  نظام  يركز  بينما  اإدارت��ه،  على 
املحتوى  اإدارة  اأنظمة  جتمع  بينما  املحتوى،  على  الرتكيز  دون  التعليمية 
LCMS اإن�ساء املحتوى واإدارته يف نف�ص الوقت وبالتايل فهي  التعليمي 

جتمع بني مميزات النظامني.
ما الذي تديره اأنظمة اإدارة التعلم )LMS(؟

مُتكننا هذه االأنظمة من:
طالب-  معلم-  مدير-   Manage users امل�ستخدمني:  اإدارة   -

اأخرى
 management of educational التعليمية  امل��ادة  -اإدارة 

.material
التوا�سل   Connection management االت�سال:  – اإدارة 

�شكل )2( 
تو�شيحي الأنظمة 

اإدارة التعلم
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بني املعلم واملتعلم
الواجبات-   Management activities االأن�����س��ط��ة:  -اإدارة 

االختبارات الق�سرية.
LMS ميزات اأنظمة اإدارة التعلم االإلكرتوين

بع�ص  يف  تت�سارك  لكنها  مميزاتها،  وتختلف  التعلم  اإدارة  اأنظمة  تتنوع 
املميزات العامة التي ميكن ح�سرها، وهي كالتايل:

)GUI (Graphical User Interface 1-واجهة ر�سومية
معظم اأنظمة اإدارة التعلم توجد بها واجهة ر�سومية، ت�سهل التعامل معها من 
خال وجود االأزرار وال�سور والقوائم مع قدرة املتعلم على تغيري بع�ص هذه 

اخل�سائ�ص مثل لون الواجهة.
Enrollment 2-الت�سجيل

ميكن اأن تتيح هذه االأنظمة للطاب الت�سجيل يف املقررات ومتابعة تفا�سيل 
الطاب  من  ذلك  يتطلب  قد  االأحيان  بع�ص  ويف  الدرا�سية،  املقررات  �سري 
تقدم مقررات غري  االأنظمة  اإذا كانت هذه  ر�سوم درا�سية  بدفع  يقوموا  اأن 

جمانية.
Customization 3-التخ�سي�ص

التعلم مثل  اإدارة  تتيح هذه اخلا�سية التحكم يف طريقة عمل واجهة نظام 
تغيري اللغة، اأو تغيري الطريقة التي يتم بها تنبيه امل�ستخدم لوجود م�ساركات 
اأو بريد اإلكرتوين، وهذه اخلا�سية مهمة الأن  اأو تلقي ر�سالة خا�سة  جديدة 

امل�ستخدمني املتعددين لهم تف�سيات خمتلفة.
 Help with content وتو�سيله  املحتوى  اإن�ساء  يف  4-امل�ساعدة 

creation
مع  اال�ستخدام،  �سهلة  واجهًة  يوفر  الذي  هو  اجليد  التعلم  اإدارة  نظام  اإن 
وجود اأمثلة اأو طرق ل�سرح كيفية حتميل امللفات وال�سور اأو اإعطاء اختبارات 

للمتعلمني مع تعدد خيارات تو�سيل املحتوى للمتعلم.
 Scheduling and Content املحتوى  واإدارة  5-اجل��دول��ة 

Management
وتعني جدولة املقرر على االأ�سابيع الدرا�سية وحتديد مواعيد ت�سليم الواجبات 

اأو االختبارات اأو االأن�سطة.
Communication 6-التوا�سل

من  واملتعلم،  املعلم  ب��ني  التوا�سل  عملية  االأنظمة  ه��ذه  تدعم  اأن  ميكن 
واإر�سال  بع�سهم،  اأو  الطاب  جلميع  ر�سالة  اإر���س��ال  على  ال��ق��درة  خ��ال 
الطاب  لتذكري  ج��دًا  مفيد  �سيكون  وه��ذا  االإلكرتونية،  للر�سائل  جُم��دوٍل 
مع  اأو  بينهم  فيما  الطاب  يتوا�سل  اأن  وميكن  مثا.  االختبارات  مبواعيد 
النقا�ص  منتديات  اأو   Chat Room للدرد�سة  غرفة  طريق  عن  املعلم 
االت�سال  تق�سيم  ميكن  ذلك  على  وبناًء   Discussion Forums
اإىل متزامن )مبا�سر( synchronous وغري متزامن )غري مبا�سر( 

.asynchronous
Virtual Classroom 7-ال�سفوف االفرتا�سية

ميكن اأن حتتوي هذه االأنظمة على ف�سول افرتا�سية عرب االإنرتنت، وميكن اأن 
ت�سمح للمعلم باإر�سال دعوات للطاب حتى  ين�سموا للف�سل االفرتا�سي.

Social Networking 8- دعم �سبكات التوا�سل االجتماعية
ميكن لهذه االأنظمة اأن تكون متكاملة مع �سبكات التوا�سل االجتماعي، مثل 
التوا�سل  مواقع  عرب  االأنظمة  هذه  داخل  من  حمتوى  م�ساركة  على  القدرة 

.Twitter اأو تويرت Facebook االجتماعي مثل في�سبوك
Reports 9- التقارير

ميكن اأن حتتوي هذه االأنظمة على جمموعة من التقارير التي تتعلق بالطاب 
ت�سديرها  ميكن  بحيث  االختبار  ودرجات  الدرا�سية  واملقررات  ودرجاتهم 
بيانية  ر�سوم  �سكل  على  عر�سها  اأو   Pdf اأو   Excel ملفات  �سكل  على 

فهمها. ي�سهل  ما   Charts
Testing 10- االختبارات

اإن القدرة على اختبار الطاب عن طريق اأنظمة اإدارة التعلم هو اأمر مهم 
ومكمل للعملية التعليمية. وت�ساعد هذه االأنظمة املعلمني على تقدمي اأ�سكاٍل 
متعددة من االختبارات، وقد توفر هذه االأنظمة           جاهزة لاختبارات 

توفر الوقت.
Certification 11- ال�سهادات

باملتعلمني )�سواء  ال�سهادات اخلا�سة  االأنظمة طباعة  اأن تدعم هذه  ميكن 
كانوا طابا اأو موظفي �سركات( اأو طباعة ال�سجل املهاري اأو عدد النقاط 
املكت�سبة من قبل املوظف يف ال�سركة والتي تعك�ص عدد الدورات التي ح�سل 

عليها.
Mobile learning 12- التعلم النقال

بداأ العديد من مزودي اأنظمة اإدارة التعلم باإ�سافة ميزات تدعم ا�ستخدام 
هذه االأنظمة عن طريق الهواتف الذكية، بحيث تعمل هذه االأنظمة بطريقة 
تتنا�سب مع طبيعة اجلهاز امل�ستخدم. ولهذا جند اأن بع�ص ال�سفحات حني 
اإىل ن�سخة املحمول  ت�سفحها من االإنرتنت تعر�ص على امل�ستخدم الذهاب 
لاأجهزة  ماءمة  اأكرث  عر�سها  يكون  بحيث   Mobile Friendly

املتنقلة.
Blended Learning 13- ا�ستخدامها كاأداة للتعلم املدمج

اإتاحة  خال  من  الدرا�سية  املقررات  الإدارة  االأنظمة  هذه  ا�ستخدام  ميكن 
بع�سها عرب �سبكة االإنرتنت اأوناين Online جنبًا اإىل جنب مع التعلم 
وجهًا لوجه Face-to-Face، وهو ما ي�سمى بالتعلم املدمج اأو املخلوط 

اأو الهجني.
Gamification -14

اأنظمة التعلم تعطي القدرة على ا�ستخدام عنا�سر اللعب )النقاط-  بع�ص 
واملكافاآت  احلوافز  بناء   يف  التناف�ص(  التحديات-  امل�ستويات-  االأو�سمة- 
ملوقف تعليمي، مما يجعل الطاب اأكرث اندماجًا مع العملية التعليمية ويرفع 
من م�ستوى الدافعية، فعلى �سبيل املثال متنح بع�ص االأنظمة اأو�سمة للطاب 

حينما يقومون باإجناز مهمة معينة.

نماذجاً
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سلمان قيطان كاظم
 شعبة االعالم

اليختلف اإثنان على مايتمتع به االعالم من قوة �شلطوية بني جميع 
املجتمع��ات العاملية وهذه الق��وة  جعلت منه من�شة �شاروخية تنطلق 
منه��ا فوهات االقالم الالهبة ال�شته��داف كل ماهو �شلبي واأيجابي يف 
املجتم��ع الب�ش��ري ولك��ن ..؟ تبقى تل��ك املن�شة فق��رية اذا مل يعتليها 
االأعالمي��ة  والكف��اءة  اخل��ربة  ذوي  م��ن  احل��رة  االأق��الم  اأ�شح��اب 

واخللفية الثقافية الرثية باملعلومات العامة . 

َمعاشر اخَلرب

اإ�سارة   اال  ما    الب�سيطة  املقدمة  تلك  بعد  مانود احلديث عنه 
عن  يبحثون  مم��ن  االإع��ام��ي��ة  املهنة  على  الفئةالطارئة  اىل 
الت�سويق واالإثارة وال�سهرة جلمع اأكرب عدد من املتابعني عن طريق 
احل�سول على  االخبار واملقاالت واملوا�سيع  )احلارة واملك�سبة ( 
بطريقة )الن�سخ والل�سق(  من اأزقة االنرتنت الوا�سعة وجتيريها 

الأقامهم الفقرية ِحربًا وم�سمونًا.
الفي�ص  موقع  2019ويف  �سنة  معي  ج��رت  حقيقية  ح��ادث��ة  ع��ن 
املعنية  ال�سفحات  متابعة  على  متعودًا  كنت  حيث  حتديدًا  بوك 
 ، املف�سلة  ال�سباحية  قهوتي  ت��ن��اول  بعد  وامل��ق��االت  ب��االأخ��ب��ار 
قامت  ال�سخ�سية  ال�سفحات  اح��دى  ب��وج��ود  بعدها  الأن�سدم 
بن�سخ مقالتي املن�سورة يف �سحيفة العراق اجلديد العدد /824 
عن حادثة العبارة يف حمافظة نينوى  ون�سرها بدم بارد ، اأبرد 
واملثري   . يومًا  الر�سا�سة  ح��رارة  تعرف  مل  بندقية  فوهة  من 
وب��ع��د حمادثته عن  امل��ق��ال ح��رف��ي��ًا...   بن�سخ  ق��ام  ان��ه  ب��االم��ر 
واالخذ  لتوعيته  بل  مقالتي  الأجل حذف  ال   ) املا�سنجر   ( طريق 
 ، املزمن  ال�سخ�سية  نق�ص  ي�سعر مبتازمة  كان  ان  ملعرفة  بيده 
التي تدل  املعروفة )وه�سه �سرتيد  (  الِعبارة  بتلك  فكان جوابه 
احلديث  اردن��ا  لو  نعم  الفقرية  وعقليته  اخلاوية  جمجمته  على 
للعيان  املئات منها كونها وا�سحة  عن مثل هكذا حاالت لوجدنا 
الكثري  حقوق  �سلبت  هذا والتي  زماننا  يف  كبري  ب�سكل  ومنت�سرة 

يتقن فن  فهناك من  ،ولي�ص هذا فقط  والكتاب  االعاميني  من 
اال�سرار على وجوده االعامي ) بال�سدفة ( فرتاه ي�سنع لنف�سه 
هوؤالء  ومثل   ، حرفيًا  امل�سروقة  فل�سفته  الط��اق  وهمية  من�سة 
كبري ا�سى  من  والقلب  العقل  يحمله  ملا  عندهم  الوقوف   يجب 

 جتاههم . 
االآفة   لهذه  اك��رث  للتعر�ص  اليت�سع  وامل��ق��ام  يطول  احل��دي��ث  ان 
احلقيقي  لاعام  الفقري  العمود  وتنخر  تتف�سى  باتت  التي 
الكفاءات املهنية االعامية وتذهب  وت�سلب حقوق الكثريين من 
لذا   . املظلمة  اجلب  غياهب  اىل  واالبداعية  الفكرية  بحقوقهم 
قوانني  بو�سع  وك�سفها  �سلبية  مثل هكذا ظواهر  ردع  نقول يجب 
واملوؤثر  الفاعل  والتعامل  الفكرية  احلقوق  فعلية حلماية  رقابية  
ويجب  الغري  ال�سالبة حلقوق  املزيفة  االعامية  ال�سخ�سيات  مع 
للق�ساء  اجل��ريء   والتحرك  اال�ستفاقة  اخل��رب(  معا�سر  على) 
على  االأقام الطارئة  يف جمال ال�سحافة واالعام اأ�سوة ببقية 
 ) الرابعة  )ال�سلطة  واأخاقايات  مبادئ  مع  تتعامل  التي  الدول 
تعامًا حقيقيًا كونها املن�سة التي ينطلق منها الهدف اال�سمى يف 
نقل احلقائق وانتزاع الوجه املزيف منها ا�سافة اىل انها تعترب 
م�سوؤولة عن ايجاد احللول للكثري من م�ساكل املجتمع اذا وظفت 
باقام جريئة وحرة تت�سدى جلميع تلك امل�ساكل التي يعاين منها 

املجتمع الب�سري .
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ھو

اخالقیات
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اأخطاء  اأغلب م�سببات االنفجار تعزى اىل  اأن 
االإن�سان،  �سنع  م��ن  اأن��ه��ا  اأي  وفنية  اإداري����ة 
فاالإهمال يف مراقبة ال�سغط الداخلي للبئر يف 
ال�سامة  اإج��راءات  و�سعف  ال�سيطرة  وحدات 
انفجار يف  وق��وع  اإىل  بالنتيجة  ي��وؤدي  واالأم��ان 

البئر النفطي بحيث ي�سعب ال�سيطرة عليه.
ال�سيطرة  يخرج عن  الذي  البئر  انفجار  ويعد 
واحدا من اأعلى املخاطر التي تتطلب احل�سول 
املتوقعة  اخل�سارة  لتقليل  تاأمينية  تغطية  على 
متتلك  ر�سينة  ت��اأم��ني  �سركات  ع��ن  والبحث 
ماءة )امكانية مقدرة( مالية متكنها من دفع 
مبلغ التعوي�ص اإذا حتقق اخلطر املوؤمن منه ) 
خطر انفجار البئر(، ويقع على عاتق ال�سركة 
التغطية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م�����س��وؤول��ي��ة  املنقبة 
من   )24( امل��ادة  ماا�سرتطته  هذا  التاأمينية، 
و  امل��ق��اول  على  النفطية  ال��رتاخ��ي�����ص  ع��ق��ود 
وثائق  على  احل�سول  الثانوي  واملقاول  امل�سغل 
التاأمني لتغطية جميع االخطار املحتملة الوقوع 

اثناء تنفيذ امل�ساريع.
وثيقة تاأمني التحكم يف االآبار

وثائق  ال��دول��ي��ة  ال��ت��اأم��ني  اأ����س���واق  ت��وج��د يف 
معينة،  اأخ��ط��ار  لتغطية  ت�ستخدم  منوذجية 

التاأمني  وثيقة  اأو  احلريق  من  التاأمني  كوثيقة 
الهند�سة املدنية  اأخطار  التي تغطي  الهند�سي 
�ساملة  وثائق  وهناك  امليكانيكية  والهند�سة 
بال�سيء  الوثيقة  ت�سمية  يتم  اأو  لكافة االخطار 
بارجة  على  ال��ت��اأم��ني  كوثيقة  تغطيته  امل���راد 
L.S.D.B(( احلفر النموذجية الربيطانية
او وثيقة تاأمني التحكم يف االبار التي اعتمدتها 
ما  اهم  ومن  حديثًا.  الوطنية  التاأمني  �سركة 
الوثائق  الوثيقة عن غريها من  به هذه  متتاز 

هي كاالآتي:-
1- اأن تكون هناك �سركات تاأمني متخ�س�سة 
متتلك املقدرة املالية التي متكنها من دفع مبلغ 
ومبا  منه  املوؤمن  التعوي�ص عند حتقق اخلطر 

يوازي قيمة اخل�سارة املتحققة.
يف  للتحكم  التاأمني  بوثيقة  العمل  يتطلب   -2
متخ�س�سة  مهارات  متتلك  فنية  كوادر  االآبار 

يف جمال النفط والتاأمني معًا  .
�سركات  ال��دويل  التاأمني  �سوق  يف  هناك   -3
ملعيدي التاأمني خمت�سة بالتاأمني على انفجار 

البئر الذي يخرج عن ال�سيطرة.
4- ارتفاع قيمة االق�ساط التي يلتزم املوؤمن له 
)�سركة  املوؤمن  اىل  التنقيب(بدفعها  )�سركة 

التاأمني(.
االخطار املغطاة يف وثيقة التاأمني 

التحكم يف االآبار 
وخروجه عن  البئر  انفجار   عند حتقق خطر 
حتدث  اأخ����رى  اخ��ط��ار  ت�ساحبه  ال�سيطرة 

كنتيجة طبيعية النفجار البئر ومنها:-
اأوال :  التلوث البيئي.

االأخطار  اأه��م  من  واح��د  البيئي  التلوث  يعد 
حالة  خا�سة  النفطية،  ال�سناعة  عن  املنبثقة 
واملن�سات  الربية  احلقول  من  النفط  ت�سرب 
تعر�سها  ع��ن��د  ال��ن��ف��ط  ون���اق���ات  ال��ب��ح��ري��ة 
الذي  البيئي  التلوث  ن�سبة  ان  اال  للحوادث 
يخلفه انفجار البئر الذي يخرج عن ال�سيطرة 
حمتوى  يتدفق  االن��ف��ج��ار  فعند  ج���دًا،  كبري 
زحف  م�سبب  عنيف  ب�سكل  اخل��ارج  اىل  البئر 
وت�سرب النفط اىل املناطق املجاورة وقد يكون 
ت�سبب  وم��زارع  قرى  النفطية  احلقول  بجوار 
ال�سحي  والتلوث  واحليوانات  النباتات  هاك 
فان  حريق  االنفجار  �ساحب  واذا  لاإن�سان 
لذا  الهواء  يلوث  الأنه �سوف  ا�سد  التلوث يكون 
يف  و�سعت  للبرتول  املنتجة  ال��دول  اأغلب  فان 
ات�ساع  للحد من  ومعاجلات  قيودًا  ت�سريعاتها  

التأمني من خطر انفجار البئر 
   ب�شرى ر�شا حممد / م�شاور قانوين اقدم /الدائرة القانونية / وزارة النفط

تت��م عمليات التنقيب والبحث عن النفط من خ��الل املعاينة واأجراء التحليل لطبقات االأر�س يف الرقعة 
الت��ي اأثبت��ت الدرا�شات االأولية ع��ن احتماالت تواجد مكمن نفط��ي اإالآ اأن تلك الدرا�ش��ات ال تعطي اأدلة 
قاطع��ة ع��ن وجود نف��ط اأو غاز يف الرقعة اال�شتك�شافي��ةاإال من خالل اإجراء احلف��ر اال�شتك�شايف لغر�س 
التاأك��د وب�ش��كل نهائي من حجم ونوع االحتياطي النفطي اأو الغ��ازي .واثناء احلفر يتعر�س البئر اأحيانا 
اإىل االنفج��ار ب�شب��ب زيادة ال�شغط اجلويف يف باط��ن االأر�س مما ي�شعب ال�شيط��رة عليه فيندفع حمتوى 
البئ��ر اىل اخل��ارج, اأن عدم التحك��م يف هذا االندفاع ي�شبب دمارًا للمنطق��ة املحيطة بالبئروقد ي�شاحب 

االنفجار حريق يكون من ال�شعب اخماده .
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رقابية  جهات  واأن�ساأت  البيئي  التلوث  دائ��رة 
مدى  ح��ول  واالإ���س��راف  املراقبة  مهمة  تتوىل 
النفطي  للم�سروع  املنفذة  ال�سركة  ال��ت��زام 
�سمن  م��ن  البيئة،والعراق  حماية  ب�سيا�سة 
التلوث  من  للحد  ق��ي��ودًا  و�سعت  التي  ال��دول 
اإذ  النفطية  العمليات  ع��ن  ال��ن��اج��م  البيئي 
العراقي  البيئة  قانون حماية وحت�سني  �سرعت 
اجلهات  األزمت  2009حيث  ل�سنة   )27( رقم 
للرثوات  واال�ستخراج  باال�ستك�ساف  املعنية 
النفط والغاز باتخاذ االإجراءات الكفيلة للحد 
من االأ�سرار واملخاطر التي ترتتب عن عمليات 
اال�ستك�ساف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ 
االحتياطات والتدابري الازمة حلماية االأر�ص 
والهواء واملياه واالأحوا�ص اجلوفية من التلوث 
وال��ت��دم��ري وك��ذل��ك ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري الازمة 
للتخل�ص من املياه امللحية امل�ساحبة ال�ستخراج 
�سكب  منع  بيئيًا  ماأمونة  بطرق  اخلام  النفط 
النفط على �سطح االأر�ص اأوحقنه يف الطبقات 
والزراعية  الب�سرية  لاأغرا�ص  ت�ستخدم  التي 
على ان يتم تزويد وزارة البيئة باملعلومات عن 
اأ�سباب حوادث احلرائق واالنفجارات والن�سح 
وت�سرب النفط اخلام والغاز من فوهات االآبار 

واأنابيب النقل واالإجراءات املتخذة للمعاجلة .
ثانيًا:-اخل�شائر املادية :-

كبرية  مادية  خ�سائر  اإىل  البئر  انفجار  ي��وؤدي 
بالن�سبة للدولة املالكة للنفط وال�سركة املنفذة 
للم�سروع واىل �سركة التاأمني التي تولت التغطية 
يف  بريالفا  بناء  انفجار  كارثة  ولعل  للحقل. 
بحر ال�سمال خري دليل على حجم اخل�سائر يف 
ومدى  االنفجار  �سببها  التي  واال   االأرواح 
االأمريكية  احلكومة  اقت�ساديات  على  تاأثريه 

وعلى �سوق التاأمني.
قيمة اخل�سارة عند  فاأن حتمل  العراق  اأما يف 
االقت�سادي  باملوديل  مرتبط  البئر  انفجار 
مبداأ  يقوم على  الذي  النفطية  لعقود اخلدمة 
حتمل الدولة تكاليف امل�سروع بالكامل بالتايل 
اخل�سارة  تتحمل  فاأنها  االنفجار  وق��ع  ف���اإذا 
وحدهاعلى عك�ص �سيغة عقود اقت�سام االإنتاج 

النفطي وعقد امل�ساركة النفطي .
ثالثًا:- االإ�شابات البدنية :-

وهي االإ�سابات التي يتعر�ص لها العامل يف 
فبالن�سبة  مهامه  تاأدية  والغرياأثناء  احلقل 
للعامل يجب مراعاة نظام ال�سحة وال�سامة 
يف بيئة العمل للحيلولة دون ا�سابات العمل او 

تقليلها  ،وقد ت�سمل االإ�سابة اأ�سخا�ص خارج 
الغري،ويق�سد  عليهم  يطلق  احلقل  نطاق 
لديهم  لي�ص  الذين  االأ�سخا�ص  هم  بالغري 
املقاول  اأو  العمل  رب  م��ع  تعاقدية  عاقة 
�سبيل  وعلى  احلقل  نطاق  خ��ارج  ويكونون 
اأو  باملزارعني  تلحق  التي  االأ���س��رار  املثال 
الفاحني اأو املارة بالقرب من احلقل نتيجة 
باحلريق  اأو  التلوث  ب�سبب  البئر  انفجار 
امل�سوؤولية  مب��وج��ب  هنا  التعوي�ص  وي��ك��ون 
العقد  يف  عاقة  وج��ود  لعدم  التق�سريية 
املربم بني ال�سركة املنقبة و�سركة التاأمني . 

ويطلق عليها التغطية من امل�سوؤولية .
من  يتطلب  اأن���ه  ال��ق��ول  ميكننا  ت��ق��دم  مل��ا 
االلتزام  النفطي  امللف  تدير  التي  اجلهات 
واإتباع  والبيئة  وال�سامة  ال�سحة  بقواعد 
هذا  يف  ال��دول��ي��ة  القيا�سية  ال��ط��رق  اأجن���ع 
ميدانيًا  متخ�س�سة  كوادر  وت�سغيل  املجال 
�سدتها  والتقليل من  وقوع احلوادث  لتجنب 
باالإ�سافة اىل احل�سول على تغطية تاأمينية 
حدة  م��ن  املنقبة  ال�سركة  على  للتخفيف 
انفجار  ع��ن��د ح���دوث  امل��ت��وق��ع��ة  اخل�����س��ارة 

البئر.

موال
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 والكتاب الذي يقع يف 281 �سفحة، ا�ستمل على مقدمة وعر�ص تاريخي للمحرر �سّلط 
ال�سوء فيها على الدرا�سات والتقارير اخلا�سة ب�سركة نفط العراق IPC و�سركة 
نفط املو�سل، وتناول ما ن�سر من بحوث تخ�ص عمر الدهر القدمي )الباليوزوي( 
يف العراق ف�سا عن النظام البرتويل لع�سر الدهر القدمي يف العراق والتي يف 

حيث  حمكمة.  دولية  علمية  جمات  يف  من�سورة  بحوث  ت�سع  يف  تقع  املجمل 
ان هذا الكتاب PaleoIraq باعتقادنا �سامل وغنّي باملعلومات واخلرائط 
الع�سر اجليولوجي  بهذا  واملهتمني  للمخت�سني  االي�ساح  و�سائل  وغريها من 

الذي  الغازي  الهيدروكربونية كالغاز مثل حقل عكاز  بالرثوات  والواعد  املهم 
ينتج من �سخور هذا الع�سر وحقل الري�سة االردين الذي ينتج من �سخور هذا 

الع�سر اي�سا.  و�سدر هذا الكتاب يف �سهر رم�سان املبارك 1439 املوافق ل�سهر 
متوز عام 2018.  يعد علم اجليولوجيا  وجيولوجيا النفط اأحد التخ�س�سات 

التي ت�ساهم يف ا�ستك�ساف النفط والغازوانتاجهما، وبذلك فان هذا الكتاب �سوف 
يغطي اأحد جوانب اال�ستك�ساف النفطي للمكامن املحتملة لع�سر الدهر القدمي. 
لديهم  الذين  للجيولوجيني  خم�س�ص  الكتاب  هذا  فان  االأ�سا�سية  الناحية  ومن 
خربة م�سبقة يف طباقية التتابع وعلم ال�سخور واالنظمة البرتولية والر�سوبيات. 
يحتوي هذا الكتاب على و�سف وحتليل لتتابعات ع�سر الدهر القدمي لجيولوجي 
ما  خ��ال  اكت�سبها  النفط  جم��ال  يف  ر�سينة  وخ��ربة  اّط���اع  �سعة  ل��ه  خمت�ص 
اأربعة عقود؛ يف �سركة نقط ال�سمال منذ العام )1980( واأخرًيا يف حفر  يقارب 
املجات  اأّن  �سك  ال�سمالية.با  النفط  حقول  يف  واالنتاجية  اال�ستك�سافية  االبار 
والدرا�سات املتخ�س�سة غطت مو�سوعات الع�سر القدمي يف موا�سيع اخرى، لكن 
ما  على  االخرين  والباحثني  للمحرر  االوىل  بالدرجة  الرتكيز  الكتاب كان  هذا  يف 
يف  املدرجة  تناولتهاالبحوث  والتي  البرتويل  والنظام  التتابع  بطباقية  متعلق  هو 
 Geology of Iraq الكتاب بجدية واقتدار. فعلى �سبيل املثال، تناول كتاب
خم�س�ص  ف�سل  يف  املحرر  لنف�ص  خم�س�سا  ج��زءا   2006 ع��ام  �سدر  وال��ذي 

من  كانت  هنا  ن�سرت  التي  املعلومات  من  جزءا  وان  كما  القدمي،  الدهر  لع�سر 
Petroleum Geology of Iraq والذي  ن�سر �سمن كتاب  �سمن ما 
�سدر عام 2010 وباالعتماد على ما مت ن�سره للمحرر نف�سه ولباحثني مثل عقراوي 

واجلبوري واخرين.

كتاب العدد 
PALEOIRAQ: Paleozoic Lexicon and 

 Petroleum System of Iraq 

َدَر موؤّخًرا للدكتور عبو�س ح�شني احلديدي )حمررا( عن �شركة النهرين العامة لطباعة وانتاج امل�شتلزمات  �شَ
 PALEOIRAQ:( كت��ابPRDC الرتبوي��ة وبرعاي��ة وزارة النفط ومركز البح��ث والتطوير النفطي
َدَر من بحوث  �شَ ما  ي�شّم جّل  الذي   )Paleozoic Lexicon and Petroleum System of Iraq
كان ق��د كتبه��ا املحرر نف�شه ف�شال عن باحثني من العراق مثل د. عدنان عقراوي )�شركة النفط الرنويجية( 
و ا. د. علي ا�شماعيل اجلبوري )جامعة املو�شل( والباحث اندريو هاربوريAndrew Horbury)�شركة 

.)Cambridge Carbonates Ltd

أحمد جدوع رضا
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العجلة الدوارة .. رمز التقدم 
وتتابع العصور واالزمنة 

ع�سور  بعد  والتكنولوجية  العلمية  الثقافية  امل�سرية  م�سارب  على 
املعرفية  االإ�ستطاعية  النزعة  الناجتة    الفل�سفة  مماحكات  من 
الب�سر  ُجِبَل عليها جن�ص  والتجريبيةالتي  االإ�ستداللية  واالإ�ستق�سائية 
تذليل م�ساعب  الرامية اىل  امللحة  والتي متثل حاجة من احلاجات 
الطبيعة وت�سخريها خلدمة االإن�سان ، لذا فاإن توالد العلوم الناجت عن 
اثبات بع�ص النظريات ودح�ص البع�ص االآخر منها مل ياأِت بال�سدفة  بل 
جاء نتيجة حتمية ال�ستقراء وا�ستنباط ومتابعة املكنونات ب�سرب اأغوار 
الطبيعة من خال داأب الفا�سفة على حماولة اكت�ساف ماهية الكون 
وتطويعها  العنا�سر  هذه  مع  التعامل  وكيفية  عنا�سر  من  ومايحتويه 
وو�سعها حتت هيمنة االإن�سان مبا حتويه من ثروات ومفردات اأخرى 

وهبها اخلالق عز وجل لاإن�سان.
مع  تتناغم  فل�سفية  لهند�سة  يخ�سع  علم  لكل  الطبيعي  االإط��ار  اإن 
اأن تكون مرهونًة  الواقعية للمرحلة الزمنية ومن ال�سروري  ال�سورة 
ال�سعور  يرمم  فعليًا  منتجًا  منها  ليكون  والعقلي  الروحي  باالإ�سباع 
البحث  بوابة  واالإ�ستق�ساء وغلق  البحث  املتنامي من مرحلة  بالتعب 
االأولية واأر�سفتها ور�سفها �سمن البديهيات االآنية اخلا�سعة للعمليات 
ثورة  اإن  واالإ�ستمرارية  املواكبة  مفهوم  �سمن  التكميلية  التجريبية 
كان  العلوم  النبثاق  ابتدائي  كاأمنوذج  النه�سة  ع�سر  يف  العلوم  منو 
التطور واالإ�ستغال يف مناخ علمي ينه�ص  الهيمنة على واقع  لها ملحة 
واقع  على  وتطبيقات  مفردات  اإليه من  ومااآل  الزمني  املفهوم  بواقع 
احلركة االنتاجية املطلوبة يف هذا الع�سر مع االإ�ستمرار والدميومة 
بهذا الن�سق من الثورات العلمية التي بداأت وت�سل�سلت يف هذه احلقبة 
يف  وانت�ساراتها  املتتالية  مبعطياتها  م�ستمرة  ومازالت  ومابعدها 
ومقابلة  املتزايدة  الع�سر  ومتطلبات  الطبيعية  املحددات  مواجهات 
البحثية  ال��ت��ج��ارب  وتعاقب  ت���رادف  �سمن  تظهر  التي  التباينات 

االإ�ست�سام  وعدم  املجتمعية  الرتاكيب  على  انعكا�ساتها  وا�ستنباط 
لدائرة االإنتظار .

رابطًا  اأ�سبحت  املجتمعات  حلاجات  العلمي  التطور  اأ�ستجابة  اإن 
الا�ستغناء عنه يف بنية هذه املجتمعات فانبثاق العلوم وتطورها اليعني 
اإىل  واالإ�سافة  للتقدم  ترمي  التي  والبحوث  التجارب  مطاف  نهاية 
فهار�ص هذه العلوم جناحات اأخرى ونظريات جديدة ، بل اأنها خطوة 
انعكا�سات  لت�سمل  العلمي  التقدم  اأعلى مراتب  اإىل  والو�سول  للت�سلق 
التطور يف كل الدرا�سات االأخرى �سواء اأكانت فنية اأو اأدبية اأو تربوية 

الخ من الن�ساطات احليوية االأخرى وتغذيتها باملعلومات املكت�سفة . 
املتمثلة  البداية  نقطة  من  والعلمي  الفكري  االإن��ط��اق  �سياغة  اإن 
واإج���راءات  مقت�سيات  لتواكب  جليها  يفرت�ص  وال���روؤى  بالنظريات 
ولتنمية  املتطورة  للمراحل  مفتاحًا  االإنطاقة  تكون  لكي  م�ستمرة 
وهذا  املعريف  االإرواء  بعد  حتى  الدائمة  مباحقتها  املعريف  التعط�ص 
ف  ماداأب عليه اأكرث الفا�سفة على مر ال�سنني فبماحقاتهم ملا و�سِ
بالوهم وال�سراب يف ذلك الوقت اأ�سبح حقيقة جلية وبديهية خا�سعة 
ملجريات حتقيقية علمية م�ستمرة فثمار بحوثهم البد اأن يكون لها بذور 
واإحتياجاتها  الزمنية  البنية  لتدعم  للعمل  �ساحلة  اأر���ص  يف  تغر�ص 
�سمن هيكلية ديناميكية مر�سحة لتغيري ت�سل�سل ابجدياتها مبا يائم 
نظام التطور احلا�سل يف العلم والتكنولوجيا والتقنيات االأخرى على 

م�ستوى العامل الذي يكثف من اآلياته وتقنياته املعرفية. 
كفة  �ساهته  االإيجابي  ثقله  بكل  العلمي  التطور  اأن  املوؤ�سف  وم��ن 
التطور  اأحلق  فقد  كافة  ومواردها  الطبيعة  على  ال�سلبية  التاأثريات 
العلمي وال�سناعي تلوثًا يف البيئة وقو�ص بع�ص معطياته ملا حققه من 
اجلو  العوادم يف  باإطاق  واجتماعية متثلت  بيئية  وتهديدات  كوارث 

واندالع  احلروب بني بلدان العامل.

همزة وصل

مؤيد علي حمود 
شعبة االعالم

لع��ل من اأول بواكري االخرتاع��ات باجتاه النه�ش��ة العلمية كان �شنع 
العجلة الدوارة . واملفارقة اللطيفة اأنها ترمز للتقدم وتتابع الع�شور 
واالأزمن��ة ورمبا �ش��ّكل �شنع العجل��ة حافزًا م�شاف��ًا لتفجري الطاقات 

الفكرية التي األقت ب�شيائها ..
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اال�ستك�سافات  �سركة  يف  املهمة  الهيئات  من  املعلومات  وتقنية  املعاجلة  هياأة  تعد 

واق�سام  هيئات  لكافة  الفني  واال���س��ن��اد  ال��دع��م  بتقدمي  الهياأة  قيام  ع��ن  ف�سا 
ال�سركة )اأنظمة تطبيقية وحا�سبات و�سبكات( وتهياأة املعلومات الإجناز الدرا�سات 
اجليولوجية واجليوفيزيائية ولكل من هذه االق�سام مهام يقوم باإجنازها ولت�سليط 
اال�ستاذ  الهياأة  مدير  بال�سيد  التقينا  املعلومات  وتقنية  املعاجلة  هياأة  على  ال�سوء 
اخلبري �سمري جا�سب �سيدان الذي حدثنا قائاً  : " تاأ�س�ست هياأة املعاجلة وتقنية 
املعلومات عام 2008 وعند التاأ�سي�ص كان ا�سمها هياأة تقنية املعلومات و تتكون من 
ق�سمني ق�سم احلا�سبة وق�سم بنك املعلومات وقامت بتقدمي الدعم واال�سناد الفني 
لكافة املنظومات العاملة يف ال�سركة باالإ�سافة اىل اإعداد الربامج اخلا�سة باالمور 
بنك  ق�سم  ويقوم  الربجمة  �سعبة  خال  من  امل�ستفيدة  للجهات  واالداري��ة  املالية 

املعلومات بتهياأة املعلومات وار�سفتها وفق �سيغ عاملية .
مت موؤخرًا دمج ق�سم املعاجلة مع اق�سام هياأة تقنية املعلومات لت�سبح هياأة املعاجلة 
وتقنية املعلومات، ال�سيما وان ق�سم املعاجلة هو احد االق�سام امل�ستفيدة ب�سكل كلي 
من هياأة تقنية املعلومات يف جمال املنظومات واملعلومات املطلوب معاجلتها لذلك 

كان راأي االدارة العليا ان يتم هذا الدمج ليكون حتت اإدارة واحدة. 
ومت خال عام 2019 ا�ستحداث �سعبة االت�ساالت لوجود احلاجة اىل ت�سكيل اإداري 
يعنى بحجم االعمال الفنية اخلا�سة وبال�سبكات ومنظومة االنرتنت وكذلك لتنفيذ  
تو�سيات مكتب املفت�ص العام خال زيارته اىل الهياأة �سمن الزيارة الدورية لتقييم 

االداء .

ق�شم اإدارة املعلومات
وخال لقاءنا مع ال�سيدة رغد ابراهيم كريدي مدير ق�سم ادارة املعلومات قالت: 
– وحدة  اأ  تتاألف من وحدتني  التي  املركزية  الوثائق  �سعبة  الق�سم من  1-  يتكون 
االق�سام  ملنت�سبي  باأنواعها  الوثائق  اإعارة  تاأخذ على عاتقها  التي  املركزية  الوثائق 
الفنية يف ال�سركة واإ�ستام وحفظ الدرا�سات واملن�سورات اجلديدة واإعداد الفهار�ص 
واإعمامها على االأق�سام الفنية وتهياأة املعلومات النفطية الأغرا�ص املطالعة واملعاينة 

وتقدمي امل�ساعدة لطلبة الدرا�سات العليا بعد احل�سول على املوافقات االأ�سولية . 
انواع  لكافة  �سوئي  م�سح  بعمل  تقوم  الوثائق  وتنظيم  ال�سوئي  امل�سح  – وحدة  ب 
الوثائق يف مكتبة الوثائق املركزية ب�سكل دوري تدقيق الوثائق بالن�سخ االإلكرتونية مع 
الن�سخ الورقية بعد عملية امل�سح ال�سوئي وخزن املعلومات على و�سائط خزن خمتلفة 

وعمل ن�سخ اإحتياطية وحفظها يف قا�سات ر�سينة .
ج -وحدة  ) Barcode ( الباركود وتقوم برتميز كافة انواع الوثائق ليتم قراءتها 
با�ستخدام املا�سح ال�سوئي مبا�سرة من خال التمثيل ال�سوئي بال�سفرة اخليطية .

2 - �سعبة تهياأة وحتميل املعلومات وتقوم مبا يلي:
. ) PSE ( 1.تهياأة وحتميل املعلومات اجليولوجية لتطبيق
. )PSS ( 2.تهياأة وحتميل املعلومات اجليولوجية لتطبيق

. ) eSearch ( 3.تهياأة وحتميل الوثائق اجليولوجية واجليوفيزيائية لتطبيق
4.جتهيز الوثائق االلكرتونية. 

3 - �سعبة بنك املعلومات: تتكون من ثاث وحدات:
1. وحدة ادارة املعلومات التي تقوم ببناء و�سيانة م�ساريع منظومة بنك املعلومات 

وحل م�ساكلها بالتعاون مع الفريق التقني لل�سركة املجهزة .
الورقية  االبار  جم�سات  بتجميع  تقوم  التي  االبار  جم�سات  وحتميل  تهياأة  2.وحدة 

وال�سفافة وااللكرتونية والرقمية . 
3.وحدة جتهيز املعلومات الرقمية.

وحدثنا ال�سيد  مدير ق�سم املعاجلة االأ�ستاذ او�ص ريا�ص عبد اجلليل قائًا : تاأ�س�ص 
الق�سم  عام 1970 ويقوم مبعاجلة بيانات امل�سح الزلزايل بالبعدين 2D واالبعاد 
 VSP العمودي  ال��زل��زايل  امل�سح  بيانات  معاجلة   اىل  باالإ�سافة   3D الثاثة 
للتكوينات اجليولوجية من  ال�سطحية  ال�سورة حتت  وعك�ص  تو�سيح  لغر�ص  وذلك 
خال �سل�سلة من العمليات الريا�سية واجليوفيزيائية للو�سول اىل النواجت النهائية 
اجليوفيزيائية  الدرا�سات  واإع��داد  التفا�سري  الأغرا�ص  مهياأة   ) زلزالية  )بيانات 

وميكن اجراء املعاجلات التالية يف ق�سم املعاجلة :

هيأة املعالجة وتقنية املعلومات
إعداد احالم محسن كيطان / شعبة االعالم

وقسم تقنیة المعلومات واالتصاالت) النفطیة والتي تتألف من ثالثة أقسام (قسم المعالجة وقسم إدارة المعلومات

قسم المعالجة
یقوم القسم بمعالجة بیانات المسح الزلزالي بالبعدین واالبعاد الثالثة

بتھیئة

وتھیئة

تھیئة

تھیئة
تھیئة
تھیئة

تھیئة
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1. اعادة معاجلة البيانات الزلزالية باأ�ستخدام اأحدث التقنيات بالبعدين واالبعاد 
الثاثة .

2.معاجلات احلفاظ على ال�سعة.
3. معاجلة البيانات الزلزالية يف املجال الزمني بالبعدين واالبعاد الثاثة .

4.بناء املوديل ال�سرعي والتهجري يف املجال العمقي باالأبعاد الثاثة . 
.VSP 5.معاجلة بيانات امل�سح الزلزايل العمودي

كما ان املنظومات العاملة يف الق�سم تعمل بطاقة 1024 وحدة معاجلة مركزية و300 
تريابايت قدرة خزن وهي منظومة

.Echos and Geodepth 2013 ومنظومة Geovation ومنظومة 

ويتكون الق�شم من اأربعة �شعب هي:
واإع��ادة  البعدين  خطوط  معاجلة  مبهام  تقوم  البعدين:  معاجلة  1.�سعبة 
معاجلتها باأ�ستخدام التقنيات احلديثة وتتاألف من وحدتني هي وحدة اأعادة 

. )2D ( ووحدة معاجلة ) 2D ( معاجلة
2.�سعبة معاجلة االأبعاد الثاثة املتقدمة وتقوم مبعاجلة بيانات امل�سح الزلزايل 

ثاثي االبعاد وتتكون من وحدة االبعاد الثاثة وحدة معاجلة البعدين .
ثاثي  الزلزايل  امل�سح  بيانات  مبعاجلة  وتقوم  املتقدمة  املعاجلات  3.�سعبة 
 .VSP االبعاد بالتقنيات املتقدمة ومعاجلة بيانات امل�سح الزلزايل العمودي

4.�سعبة املعاجلات الثاثية واملعاجلات العمقية.

والفرق  ال�سركة  مركز  يف  العاملة  للمنظومات  الفني  واال�سناد  الدعم  وعن 
واالت�ساالت  املعلومات  تقنية  ق�سم  مدير   ال�سيد 
اال�ستاذ حممد كاظم لولة قائا : ان مهام الق�سم الرئي�سة هي تقدمي الدعم 
 واال�سناد الفني للمنظومات العاملة يف مركز ال�سركة والفرق الزلزالية العاملة
اجليولوجية  التطبيقات  ت�ستخدم  )Software hardware(والتي 
واجليوفيزيائية املتقدمة حيث ان هذه املنظومات حتتوي على قواعد البيانات 
لكل الربجميات امل�ستخدمة يف العمل اال�ستك�سايف ويتكون ق�سم تقنية املعلومات 

من اأربع �سعب وكما يلي :
اواًل: �شعبة ال�شيانة وتقوم باملهام التالية :

1.تقدمي ال�سيانة الفنية لكل املنظومات العاملة يف مركز ال�سركة. 
.)Echos ، Geovation ، Omega ( 2.تطبيقات املعاجلة

 3.ت�������ط�������ب�������ي�������ق�������ات ال�����������درا������������س�����������ات اجل������ي������وف������ي������زي������ائ������ي������ة
.)Petrel ، Geoframe ، Humpson Russle (

وهذه التطبيقات ت�ستخدم يف معاجلة وتف�سري املعلومات الزلزالية و�سوال اىل 

ا�سدار الدرا�سات اجليولوجية .
ت�ستخدم  والتي  العاملة  الزلزالية  للفرق  الفني  والدعم  اال�سناد  تقدمي   .4
 منظومتي )Geoland، Geocluster( يف منظومة ال�سيطرة النوعية 
تطبيق  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��رك��ة  م��رك��ز  يف   )  quilty control(َ

. احلقلية  املعاجلة  الأعمال   Geovation
با�ستخدام   )  Data Bank( والدرا�سات  املعلومات  ار�سفة  5.منظومة 

. Esearch ، Prosource تطبيقات
6.املنظومات الفديوية وال�سوتية يف قاعات االجتماعات وقاعة منظومة الروؤيا 

. 3D Visulization ثاثية االبعاد
والرا�سم  واال�ستن�ساخ  والطابعات  احلا�سبات  اجهزة  اىل  ال�سيانة  7.تقدمي 

االلكرتوين
8.ن�سب منظومات الكامريات ومنظومات ال�سوت .

اإعداد وت�سميم الرباجميات التي تخدم اجلانب االداري واملايل
على   )  ERP  ( نظام  بكتابة   الربجمة  �سعبة  ب��داأت  الربجمة:  •�سعبة 
ال�سعبة  ك��وادر  وقامت  حمدد  قيا�سي  وقت  يف   )Oracle( بيانات  قاعدة 
�ساعات  نظام   ، املخازن  نظام   ، احل��واف��ز   نظام  منها  اأنظمة  ع��دة  بكتابة 
العمل االمنة  ، نظام ا�ستمارة الطلبية االلكرتونية  و    زال العمل م�ستمر المتام 
نظام ال ) ERP ( كما  تقوم هذه ال�سعبة باإعداد وت�سميم الربجميات التي 
اإ�سافة اىل قواعد البيانات  تخدم اجلانب االداري واملايل وباللغات املتطورة 
واالح�سائيات  التقارير  طبع  يف  امل�ستفيدة  للجهات  الدعم  وتقدمي  الر�سينة 
ملنت�سبي  والتدريبية  التطويرية  الدورات  اقامة  اىل  باالإ�سافة   . منها  املطلوبة 

اق�سام ال�سركة .
باملعلومات  امل�ستفيدة  االق�سام  بتجهيز  ال�سعبة  هذه  تقوم   : االر�سفة  •�سعبة 
اي�سا  تقوم  كما   . ال�سبكات  طريق  عن  احلقلي  العمل  من  امل�ستلمة  احلقلية 
ن�سخ  ثاث  وبواقع  خمتلفة  خزنية  او�ساط  على  الزلزالية  املعلومات  باأر�سفة 

وتخزن يف مواقع خمتلفة .
اق�سام  لكافة  وال�سيانة  الفني  الدعم  بتقدمي  تقوم  االت�ساالت   •�سعبة 
وتقدمي  واالت�����س��االت،   االنرتنيت  منظومة  يف  الزلزالية  وال��ف��رق  ال�سركة 
للمنظومات  التحاورية  ال�سبكات  على  واال�سراف  االت�ساالت  ملنظومة  الدعم 
املراقبة  واال�سراف على منظومات  ال�سركة االلكرتوين  واال�سراف على موقع 
على  اي�سا  واال���س��راف   . املختلفة  ال�سركة  مواقع  يف  الفديوية  والكامريات 
العاملة  الزلزالية  والفرق  ال�سركة  مركز  يف  الفديوي  االت�سال  منظومات 

.  Video Conference

2018.1 Omega

قسم تقنیة المعلومات واالتصاالت

الزلزالیة العاملة حدثنا

اًما
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البيئات الرتسيبية وتحليل الخواص البرتوفيزيائية 
لتكوين الزبري يف حقل الطوبة جنوب العراق

1- املقدمة 
احلدود  �سمن  ال��ع��راق  جنوب  يف  الطوبة  حقل  يقع 
االداري�������ة مل��ح��اف��ظ��ة ال��ب�����س��رة وه����و ح��ق��ل نفطي 
حقل  م��ث��ل  ع��م��اق��ة  نفطية  ب��ح��ق��ول  ���س��غ��ريحم��اط 

  1960 عام   الطوبة  حقل  الزبرييف  تكوين  يف  النفط 
بعد حفر البئر )طوبة-1(. 

1- 1 طباقية تكوين الزبري يف حقل الطوبة 
 )tst( بحري تقدم  حالة  التكوين يف  تر�سب جممل 
ع�سوي  خالهما  تر�سب  تخللته                
االعلى  ال�سجيل  وح��دات  اأما  واال�سفل  االعلى  الرمل 
واالو�سط واال�سفل فرت�سبت خال فرتة تقدم بحري 
الكل�سي  اجل���زء  اأم���ا  املن�سة.  م��ن  الأج���زاء  واغ��م��ار 
فرت�سب خال حالة تراجع وانح�سار ا�ستكمل برت�سيب 
درا�سة  يف  االع��ت��م��اد  .مت  اجل���ريي  ال�سعيبة  تكوين 
درا�سة  على  االرت�سيب  واأمن��اط  الرت�سيبية  البيئات 
وا�سحة  دالالت  تعطي  فاملج�سات  املج�سات  ا�ستجابة 

لطاقة الرت�سيب وكذلك لنمط الرت�سيب اأو 

احلو�ص.
 م������ن خ�������ال ع����م����ل ط����ري����ق����ة ع���ك�������ص امل���ج�������ص
)GR( اال�سعاعي   للمج�ص    )mirror log(
لتحديد  ال�سجيل  اىل  ال��رم��ل  ن�سبة  حتديد  لغر�ص 
البئر  بعد  اأو  ب�سكل عام ومدى قرب  ال�ساحل  منطقة 
من خط ال�ساحل وبالتايل قربها اأو بعدها من منطقة 
اال�سكال  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��دي��د  مت  وك��ذل��ك  التجهيز 
التي  املتدرجة  اأو  احلادة  واالنحناءات  واال�ستجابات 

اأعطت  اأ�سكال مميزة �سكل رقم )1( ومنها:-
 boxcar trend or  cylindrical(.1
trend( : يوجد هذا النمط يف البيئات النهرية مع 

بع�ص االختافات.
  )bow trend or barrel trend  (.2
يرافق هذا النمط البيئات البحرية ال�سحلة وخا�سة 
نامي   ت��دري��ج��ي  ب�سكل  املتفلقة  املن�سات  ح��ال��ة  يف 

. )growth fault(
 cleaning-up word )funnel.3
trend((( يتزامن هذا النمط مع عاقات مميزة 

 seismic( ب���  تعرف  ال��زل��زايل  املقطع  يظهرها 
.)clinoform

 dirtying –up word trend ) bell{.4
trend(( ({ .يدل على نق�سان يف طاقة الرت�سيب 
والبيئة  املتعرجة  االنهار  بيئة  النمط معروف يف  هذا 

املدية .
اآخذين بنظر االعتبار كافة املعطيات اأعاه  حيث مت 
رقم  �سكل  تر�سيبية  بيئات  عدة  اىل  التكوين  تق�سيم 

)1(
supra fan lope-1

progradation marine sand-2
 progradation delta border-3

transgression  delta-4
progradation delta-5

 اأما احلدود الفا�سلة بني هذة البيئات فقد مت تعينها 
منط  اىل  اال�سارة  مع    )sp(جم�ص على  باالعتماد 
الرت�سيب ومن خال املعطيات اأعاه مت  ر�سم خمطط 

تر�سيبي لبيئة تكوين الزبري خمطط رقم )1(.

اعدا د :�شفاء �شامي هالل /  ر.جيولوجيني                         �شارة نوري �شعدون / م.ر. مهند�شني 

خمطط رقم )1( التق�شيمات البيئية وال�شخرية واملكمنية  لتكوين الزبري يف حقل الطوبة
ا������� ا����ات
(units)وا���ز��

ا����ا����ي
(Member)

ا�����ـــــــــــــ� ا�������ت
(Environmental Division)

Z/IA
Z/I

(Upper Shale member)
P.Delta

(progradation delta)IF

T.Delta
(Transgression Delta)IL

IR

AB Z/2
(Upper sand member)C

DJ
Progradation marine sand)

K
LN

Z/4
(Middle Shale) (Transgression Delta

Border)
Z/5

(Lower Sand)
Progradation Delta Border
Progradation marine Sand

z/6(Lower Shale) Supra Fan Lope
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1-2 األ��ي��ة اأال���س��ط��ي��اد ال��ه��اي��دروك��ارب��وين يف 
تكوين الزبري/ حقل الطوبة هناك ا�سكالية يف 
معظم حقول املنطقة اجلنوبية وهي اأن العمود 

وهذه  الرتكيبي  االن��غ��اق  م��ن  اأك��رب  النفطي 
يعود  وال�سبب   . ومعروفة  م�سخ�سة  احل��ال��ة 
اىل وجود تغاير �سحني والذي يوؤكده التغريات 

احل��ا���س��ل��ة يف ب��ي��ئ��ات ال��رت���س��ي��ب وحل���ل هذه 
الطباقي  التف�سري  اىل  االجتاة  كان  اال�سكالية 
حب�ص  تف�سري  يف  ال�سحني  التغاير  يولده  الذي 
واأن املزاوجة بني اال�سطياد   . الهايدروكربون 
الرتكيبي واال�سطياد الطباقي هي التي تف�سر 
النفطي  العمود  ط��ول  بني  الكبري  االخ��ت��اف 

ومقدار االنغاق الرتكيبي .
اأنها  ع��ل��ى  ح����ددت  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ات  اأن 
 marine بحرية  بيئة  يف  تر�سبت  رم���ال 
ال�سجيل  م��ن  طبقتني  يتخللها   ))sand
تلعب  حيث   )K،C( طبقتي  وهما  البحري 
التيارات البحرية دورا يف ن�سر حبيبات الرمال 
 Coastal ال�����س��اح��ل��ي  ال�سهل  ط���ول  ع��ل��ى 
 Plain or Shoreline_ Shelf

.))System
  )DST(الطبقي الفح�ص  نتائج  اأن  كما 
من  الكبرية  والكمية  العالية  ال�سغوط  حيث 
االنتاج النفطي ومام�سة جبهة اخلزان املائي  
البيئة  �سمن  تر�سبت  التي  الرملية  للطبقات 
  )Marine sand( ال�ساحلية  البحرية 
االنواع  لهذه  الرتكيبي  اال�سطياد  حالة  توؤكد 

من الرمال كما يف ال�سكل رقم )2(.

والتحليل  ال�����س��ح��ن��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ت���واف���ق   3-1
التحاليل  ن���ت���ائ���ج  دل�����ت  ال���ب���رتوف���ي���زي���اوي 
املائي  والت�سبع  امل�سامية  كنتائج  البرتوفيزيائية 
اأي مدى   . البيئي  التف�سري  نتائج  مع  توافق  على 

الر�سوبي  احلو�ص  مركز  من  البئر  بعد  اأو  قرب 
. فاالبار القريبة من خط ال�ساحل اأو من منطقة 
حبيبية  اأحجام  ذات  ر�سوبياتها  تكون  التجهيز 
اأكرب مما هو علية يف  االبار التي تقع باآجتاه مركز 

هو  وكما  ال�ساحل  خط  عن  البعيدة  اأي  احلو�ص 
مبني يف ال�سكلني رقم ) 3( و ) 4(. فمن الوا�سح 
اأن العاقة مابني الت�سبع املائي وامل�سامية تعطي 

داللة وا�سحة على حجم احلبيبات. 

�شكل رقم )1( اال�شكال الهند�شية واالنحناءات التي تبديها املج�شات ا�شتجابة 
المناط الرت�شيب واملوقع من احلو�س الر�شوبي وهند�شة املن�شة

�شكل رقم ) 2 ( مقارنة نتائج الفحو�شات املرحلية واالنتاجية التي اجريت على تكوين الزبري يف ابار حقل الطوبة 
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اال�شتنتاجات 
1.مت حتديد خم�سة بيئات تر�سيبية يف تكوين الزبري وهي 
 Supra Fan Lope، Progradation(
 marine Sand، Progradation
  Delta Border، Transgression

Delta and progradation Delta

للوحدات  ال��ه��اي��دروك��ارب��وين  اال���س��ط��ي��اد  2.ال���ي���ة 
الرت�سيبية  ال��ب��ي��ئ��ة  ���س��م��ن   امل��رت���س��ب��ة  امل��ك��م��ن��ي��ة 
Progradation marine Sandهي 
املرت�سبة  املكمنية  ال��وح��دات  ام��ا  تركيبي  ا�سطياد 
 Progradation( الرت�سيبية  البيئة  �سمن  
اال�سطياد   ال��ي��ة  ت��ك��ون   )Delta Border"

طباقية .
اجلزء  �سمن  ي��ك��ون  النفط  الن��ت��اج  م��ع��دل  3.اع��ل��ى 
الرت�سيبية  البيئ������������������������������ة  م��ن  اال���س��ف��ل 
 Progradation marine Sand((
البيئة  ه��ذه  مكامن  على  االع��ت��م��اد  ميكن  وب��ذل��ك 

الرت�سيبية  لتطوير احلقل . 

�شكل رقم )  4 ( ر�شم تقاطعي )Cross Plot( بني خا�شتي امل�شامية والت�شبع املائي للبئر Tu-29 يظهر توزيع 
اأحجام احلبيبات الرملية واملوزعة على منحنيات  الهايرببولية  )Skewed Hyperbola( وهي موزعة �شمن 

)medium –coarse  grain(اأي قربية من خط ال�شاحل

�شكل )  5 ( ر�شم تقاطعي )Cross Plot(بني خا�شتي امل�شامية والت�شبع املائي للبئرTu 27- يظهر توزيع 
اأحجام احلبيبات الرملية واملوزعة على منحنيات  الهايرببولية  )Skewed Hyperbola( وهي موزعة �شمن 

)small –medium grain(اأي بعيدة من خط ال�شاحل.
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النظام القانوني الجازات 
املوظفني يف العراق 

صالح صدام خصاف 
مستشار قانوني مساعد

القاع��دة ه��ي اأن املوظ��ف يكر�س وقته الداء الواجب��ات الوظيفية املكلف به��ا فال يجوز له 
التغي��ب ع��ن العمل اال الج��ازة ي�شتحقها وفقًا لالح��كام املقررة يف القوان��ني واالنظمة , اذ 
�شيت��م تناول مو�شوع اأالجازات التي ي�شتحقها املوظ��ف طيلة حياته الوظيفية وقد نظمت 
تل��ك اأالج��ازات بالقوانني والتعليمات وال�شالحيات حيث نالح��ظ اأن معظم تلك اأالجازات 

قد وردت قي قانون اخلدمة املدنية رقم 24 ل�شنة 1960 املعدل مع بع�س اأال�شتثناءات..

 الواردة يف قرارات جمل�ص قيادة الثورة املنحل اأو قوانني وتعليمات اأخرى.
اوال- االجازة االعتيادية:  ن�ست املادة ) 43 الفقرة 1( من قانون اخلدمة املدنية 
رقم 24 ل�سنة 1960 اأن املوظف ي�ستحق اإجازة اعتيادية براتب تام مبعدل يوم 
واحد عن كل ع�سرة اأيام من مدة خدمته، ويجوز تراكم اأالجازات ملدة )180( 

يومًا على اأن المينح املوظف اأكرث من )120( يومًا براتب تام لكل مرة0
ثانيا- اإجازة احلمل والوالدة: حيث ت�ستحق املوظفة احلامل مبوجب املادة )43 
الفقرة 6( من قانون اخلدمة املدنية رقم 24 ل�سنة 1960 اإجازة حمل ووالدة قبل 
الو�سع وبعده اأمدها )72( يومًا براتب تام على ان تتمتع مبا ال يقل عن )21( 

يومًا قبل الو�سع0
ثالثا- اجازة االأم�وم�ة: حيث متنح االأم املوظفة اأ�ستنادًا اىل القرار 882 ل�سنة 
1987 اجازة اأمومة ملدة �سنة واحدة براتب تام ملدة )6( اأ�سهر اأالوىل وبن�سف 
راتب ملدة )6( اأ�سهر التالية وذلك لرعاية طفلها الذي مل يكمل ال�سنة من العمر، 
اإج��ازة براتب تام ملدة �سنة ح�سب ماجاء  ال��والدة )ت��واأم( متنح  اأذا كانت  اأما 

بتعميم وزارة املالية/ الدائرة القانونية ذي العدد 6580 يف 2013/1/28
رابعا- اجازة العدة: مبوجب القانون رقم 12 ل�سنة 2007 قانون تعديل قانون 
اخلدمة املدنية رقم 24 ل�سنة 1960 ت�ستحق املوظفة املتوفى عنها زوجها اإجازة 

ملدة )130( يومًا براتب تام 0 
اخلدمة  قانون  من   4 الفقرة   44/ امل��ادة  ن�ست  امل�ساحبة:  اج��ازة  خام�سا-  
املوظفات  منح  للوزير  – يجوز  اأ   (( يلي  ما  على  ل�سنة 1960   24 رقم  املدنية 
العراق،  بازواجهن خارج  بااللتحاق  اللواتي يرغنب  املتزوجات  امل�ستخدمات  او 
راتب  بدون  وما جاوز ذلك  تام،  براتب  االعتيادية  االج��ازات  ا�ستحقاقهن من 
اذا كان الزوج موظفا او م�ستخدما اوعاما يزاول اعمال وظيفته خارج العراق 
درا�سيا  اوجم��ازا  بعثة  طالب  اوك��ان  فاكرث  �سنة  مل��دة  ر�سمية  مبهمة  اوم��وف��دا 
اومتمتعا بزمالة اوكان مري�سا اقت�ست معاجلته خارج العراق بقرار من اللجنة 
الطبية ب – يجوز للوزير منح الزوج املوظف االجازة املنوه عنها بالفقرة )ا( 

بالفقرة  عنها  املنوه  احلاالت  وفق  اوالعاملة  املوظفة  بزوجته  لالتحاق  اعاه 
ذاتها (( 0

اخلدمة  قانون  من   )46( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادًا  املر�سية:  االج��ازة  �ساد�سا- 
املدنية رقم 24 ل�سنة 1960 ي�ستحق املوظف اإجازة مبعدل )30( يومًا عن كل 
�سنة كاملة يف اخلدمة براتب تام و)45( يومًا بن�سف راتب على ان ال تتجاوز 
مدة االإجازة يف كل مر�سة )120( يومًا براتب تام ويليها )90( يومًا بن�سف 

راتب.
�سابعا- االإجازة املر�سية اخلا�سة:

اأ- قانون العجز ال�سحي للموظفني رقم )11( ل�سنة 1999 حيث ن�ست املادة /2 
)) اأذا اأ�سيب املوظف مبر�ص ي�ستوجب عاجه مدة طويلة اأو كان من اأالمرا�ص 
امل�ستع�سية اأو اخلبيثة املحددة من وزارة ال�سحة ، فيمنح اأجازة مر�سية خا�سة 

براتب تام مدة اأق�ساها )3( �سنوات بقرار من اللجنة الطبية ((0 
املر�سية  اأالج��ازة  وتعليمات   1980 ل�سنة   392 القرار  اأحكام  اىل  اأ�ستنادًا  ب- 
اخلا�سة رقم 126  ل�سنة 1980 اأذا اأ�سيب املوظف مبر�ص ي�ستوجب عاجة مدة 
طويلة فيمنح اأجازة مر�سية خا�سة براتب تام مدة اأق�ساها )3( ثاث �سنوات 

بقرار من اللجنة الطبية املخت�سة0
ثامنا- االإجازة الدرا�سية:  ن�ست املادة /50 من قانون اخلدمة املدنية رقم 24 
ل�سنة 2011  رقم 165  الدرا�سية  اأالجازة  منح  لتعليمات  واأ�ستنادًا  ل�سنة 1960 
�سنتني  واأكمل  عليا  اأو  اأولية  جامعية  �سهادة  يحمل  الذي  املوظف  منح  للوزير 
العراق  داخل  اأو  خارج  درا�سية  اإج��ازة  �سهادة  اأخر  بعد  فعلية  وظيفية  خدمة 

براتب تام0
قانون  من  اأواًل  امل��ادة/31/  ن�ست  :حيث  �سنوات          ) 5( اأج��ازة  تا�سعًا- 
املوازنه رقم )1( ل�سنة 2019 على منح املوظف الذي اكمل مدة )4( �سنوات 
وم��ازاد عن خم�ص  �سنوات  ملدة )5(  تام  براتب  اأج��ازة  بالوظيفة  فعلية  خدمة 

�سنوات بدون راتب0
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خمس
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Timing and Extent of 
oil Generation of Hal-
faya oil field , Well( Hf 
–2). Timing and Extent 
of oil Generation of 
Halfaya oil field , Well( 
Hf –2).

Transformation Ra-
tio and timing of oil 
generation of Lower 
Cretaceous Zubair-
Formtaion in Halfaya 
oil field , Well ( Hf-2).

Transformation Ra-
tio and timing of oil 
generation of Up-
per Jurassic Sulaiy-
Formtaion in Halfaya 
oil field , Well (Hf-2).

Transformation Ra-
tio and timing of oil 
generation of Up-
per Jurassic Najma-
Formtaion in Halfaya 
oil field , Well( Hf- 2)

Petroleum System Modeling and petromod soft-
ware of Halfaya oil field

Shahad .W.Al-Marsomy
(Labarotory)

Lab Department
The petroleum system of Hal-
faya oil field can show the hy-
drocarbon generation of some 
Formations such as Shauiba 
and NahrUmr are immature 
and have generated few oil 
(TR) 50%, which are neglected 
as compared to Transforma-

tion ratio below them which 
are very rich source rock. For-
mations of Yamama, Ratawi 
and Sulaiy are mature with TR  
100%. Others Formations such 
as Sargelu ,Najma,Zubair  are 
very high maturity with TR100% 
and completely generated hy-
drocarbon and depleted after 

hydrocarbon are expelled and 
migrate to reservoir rock of 
structure traps depending on 
recent study PetroMod soft-
ware and this study indicate 
that the major seals of Upper 
Jurassic Gotnia and Allan For-
mations and Middle Miocene 
Lower Fars Fatha Formation .

Transformation Ra-
tio and timing of oil 
generation of Upper 
Jurassic Sargelu-
Formtaion in Halfaya 
oil field , Well( Hf-2). 
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Formtaion in Halfaya 
oil field , Well( Hf-2). 
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To Complete the Qualification of our Company 
for Obtaining ISO 45001:2018 Standard 

To complete the Contract with One 
of the Companies specialized in 
Quality Systems Management 
 to qualify our Company for the 
new Standard (ISO 45001:2018) 
of OHS Management System, 
three Lectures were held from 29 
to 31/7/2019, the 1ST  day was 
for Senior Management repre-
sented by OEC Director Gen-
eral, Deputies and Divisions’ 
Managers, the 2nd day was for 
Departments’ Managers, and 
the 3rd day was for Sections’ 
 Managers

The Lectures included the dis-
cussion of applying procedures, 
performance assessment and 
reviewing. It was agreed that the 
supervision will be implemented 
by the Qualifying Staff for apply-
ing procedures by implementing a 
Field Visit at least once for each 
Site of the Six Seismic Crews and 
the Site of OEC Headquarters, in 
this Visit the performance of appli-
cation process will be evaluated 
and a report at the end of the Visit 
will be issued
It was also agreed to implement a 

practical application for an audit 
process within the Company by 
the Staff of Internal Audit of OEC 
under the supervision of Quali-
fication Staff of the Contracted 
Company in line with the Stand-
ards of the External Audit Proc-
ess to award the Certificate. It 
was agreed as well to implement 
a practical application for man-
agement review by QHSE Depart-
ment of OEC with the supervision 
of Qualification Staff of the Con-
tracted Company for management 
of quality systems.
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Commenting on the Letter of Thanks and Appre-
ciation of LukOil Russian Company

The Director General of Rus-
sian Lukoil Company sent a Let-
ter of Thanks and Appreciation 
for H.E Thamer A. Al-Ghadhban,  
Deputy of Prime Minister for En-
ergy Affairs-Minister of Oil, and 
Mr. Nashwan  M. Nori, OEC 
Director General, for their 
support and great efforts to 
complete the 3D Block/10 
Program at Al-Muthanna 
Province .
LukOil Company thanked and 
appreciated the Staff of Seis-
mic Crew No.2 for their great 
efforts in completing work 
of 3D Block/10 Program six 
months ahead of the schedule, in 
addition to using the best skills 
and modern techniques under 
the ideal application of HSE Re-
quirements
The OEC Director General ex-
pressed his pleasure for appre-
ciation OEC among the Interna-
tional Oil Companies. He said 
that our Company appreciated 
by International Companies as 
a result of expertise and com-
petencies of its Staff in the Field 
of Seismic Survey and achieve-

ments which exceed expecta-
tion that have made great efforts 
despite the obstacles of work 
programs and stressed that the 
OEC’s Staff are continuing to 
provide the best operations to 
achieve the highest level of work, 
indicating to the great support 
by the Minister of Oil, who has 

the greatest role in developing 
the Exploratory Operations and 
Oil Sector in general 
The Seismic Crews of OEC are 
operating in most areas of Iraq 
and using the latest devices in 
the Field of Seismic Surveys to 
explore Oil.
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During his Field Visit at Al-Mosul Governorate

Nineveh is a Promising Governorate with Hydrocarbon 
Structures for supporting the National Economy” 
OEC Director General said. Under the Directives of 
H.E Thamer A. Al-Ghadhban, Deputy Prime Minister 
for Energy Affairs-Minister of Oil, to include various 
areas of Iraq within Seismic Survey Operations, 
and to support the National Economy and improve 
the living conditions of all Governorate. a Delegation 
of OEC headed by Mr. Nashwan M. Nori, OEC Direc-
tor General, visited Nineveh Governorate to view the 
Security Situation and activate the exploratory ac-
tivity at the Governorate.
The Delegation which included the Manager of 
Field Operation Division, Heads of Seismic Crews 
and Departments’ Managers of OEC met with Mr. 
Mansour Al-Mar’ied, Nineveh Governor, Nineveh 
Operations Commander and Director General of 
NOC. The two Parties discussed how to make plans 
to start the implementation of 3D Seismic Survey 
Operations of (Kasab, Jawan, Sasan and Alan) 
Fields, which are promising with high Hydrocar -

bon Potentials.
The OEC Director General said: “Nineveh Governorate 
is one of the Promising Areas with Hydrocarbon Re-
sources, so it should be within Areas covered 
by Seismic Survey Operations to improve the liv-
ing conditions of People of  the Province,and to Eliminate 
Unemployment and support the National Economy, 
especially after suffering from ISIS Terrorism .
Mr. Nashwan stressed that OEC’s Staff with all Spe-
cializations are ready to implement the exploratory 
activity as soon as possible.
On the other hand, the Governor of Nineveh Govern-
orate said that he discussed with OEC Delegation the 
initiative of the Ministry of Oil to develop the Oil In-
dustry, get benefit from Oil Reserve of the Province, 
which will provide Job Opportunities for People of 
the Province and support the National Economy.
He also stressed providing the necessary sup-
port and protecting the Seismic Crews that will 
implement the Seismic Survey Operations until 
completion of their activities.
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OEC Conducts Exploratory Operations at AL-Anbar 
Governorate                             

OEC Director General : Seismic Survey of Al-Anbar Governorate will 
Support National Economy and Eliminate Unemployment     

Soon…

Under the instructions of H.E 
Thamer A. AL-Ghadhban, Deputy 
Prime Minister for Energy Affairs–
Minister of Oil, to form Seismic 
Crew No. 7 operating at West-
ern Desert of AL-Anbar Governorate .                                                                                      
A Delegation of OEC headed by 
Mr. Nashwan M. Nori, OEC Di-
rector General,  visited AL-Anbar 
Governorate Headquarters to dis -
cuss starting of the first stages 
of Seismic Survey  Operations at 
AL-Rutba Area which is  a Prom-
ising Area of Hydrocarbon and 
Gas potential and to review the 
security situation of the Governorate
to secure the Seismic Crews Op-

erations.
 The Delegation which included 
the Manager  of Field Opera-
tion Division, the Management 
of Seismic Crew No. 7, Manager 
of Media Section and a number 
of Specialists met Mr. Ali F. Al–
Dulaimi,  AL- Anbar Governor, 
with the presence of the Gov-
ernor’s Advisor for Energy Af-
fairs,  the Governor’s Deputy 
for Administrative Affairs and 
surrogate of Al-Rutba at the 
Guest House of the Province .                                                                                                                                         
Mr. Ali F. AL-Dulaimi said that 
He discussed with OEC Delega-
tion the investment  opportuni-

ties available in Oil Sector at 
AL-Anbar Desert which is rich in 
natural resources and Areas that 
need exploratory efforts, stress-
ing that the security situation of 
the Province is very good, and 
the Area is ready to receive the 
Oil Companies searching for Oil, 
and the Province is ready to pro-
vide security support to complete 
this Project which will continue 
for two years .
The Governor praised the great 
role of OEC Director General and 
his interest to cover the Governo- 
rate with Exploratory Operations .                                                                                                              
The OEC Director General ex-
plained that AL-Anbar Governor- 
ate is one of the Provinces that have 
a lot of good, and according to 
the initial information available-
 that this Area contains huge 
Hydrocarbon and Gas Reser-
voirs, so it is very necessary to 
be within the Seismic Survey 
Operations, and he stressed that 
this Project will contribute to em-
ploying a huge number of unem-
ployed Anbar Province’s Citizens 
to eliminate unemployment and 
support the National Economy.                                                                                                                                         
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Mr. Fayadh expressed his 
thanks for the great efforts of 
the Crew’s Staff and praised the 
System within the Company of 
recording, checking the record-
ing information and the need to 
use this System in the other Oil 
Companies . 
The Deputy stressed the need 
to contact SCOP to provide the 
Crew with pipes used for forming 
crossings on the River Channels 
to facilitate the operations of 
survey equipment, and directed 
to continue the maintaining of 
the Crew’s equipment to main-
tain their continuity . 
He also explained that the co-
operation will be with Special 
International Companies to 
increase the expertise of the 
Technical Staff and the need 
to involve the Technical Staff 
in Advanced Courses, Projects 
Management courses, English 
Language Courses and obtain-
ing International Certificates                 .                                                                   
Mr. Nashwan M. Nori, OEC Di-
rector General expressed his 
pleasure for this visit
 as a moral motivation that sup-
ports the production operations 
and gives a great encouragement for 
all workers to provide the best, 
stressing that these field vis-
its by Mr. Fayadh  will continue 
during the next period for all 
our Seismic Crews operating in 
most areas of Iraq.  

Within the activities of OEC 
to hold Training Courses for 
Students of Iraqi Scientific 
Universities, to contribute in 
raising the Scientific Levels 
of Students and getting benefit 
from the Expertise and Ca-
pabilities of the Company’s 
Staff, the Training Course for 
the Students of 3rd Stage of 
Al-Karkh University/ College 
of Remote Sensing and Geo-
physics was held, presented 
by Mr. Ali H. Alwan, Manager 
of Evaluation Geology De-
partment, which lasted for 30 
days at OEC Headquarters . 
The first Lecture included a 
review of OEC works and the 
most important activities per-

formed by all its Departments 
and how the Students benefit 
from Lectures and Courses 
which will be presented by the 
Specialists of Geology and 
Geophysics Division .
The interest with Iraqi Uni-
versity Students is under the 
Directives of OEC Senior 
Management, within the joint 
cooperation with Iraqi Scien-
tific and Technical Universi-
ties and discussing Studies, 
Research and various Scien-
tific and Research Speciali-
ties between the two Parties 
for technical and technologi-
cal development, which would 
raise the scientific competen-
cies of OEC employees.

OEC Contributes to Developing 
Iraqi Universities’ Students
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Mr. Fayadh H. Nima, Deputy of Oil 
Ministry for Extraction Affairs Visits Seis -
mic Crew No.1 

Mr. Fayadh H. Nima, the Deputy 
of Oil Ministry for Extraction Af-
fairs, visited the Site of Seismic 
Crew No.1 operating in ThiQar 
and Al-muthanna Provinces, the 
2D North-East of Al-Nasiriyah 
Project, with the presence of Mr. 
Nashwan M. Nori, OEC Director 
General, the Crew’s Head and 
Specialists to review the latest 

achievements of the Crew’s Staff 
in the Field of Seismic Surveys .
During the Visit, a (Power Point) 
Presentation were presented 
to explain the operations of the 
Crew’s Units, the obstacles that 
were exceeded to achieve more 
than 150% of monthly comple-
tion rate, production plan and 
perfect quality obtained . 

Also, the special achievements 
within the Crew were presented 
including: Forming of Technical 
Workshop and the financial re-
turns achieved to the Compa-
ny, preparing a caravan model 
comparable to the local markets 
and the maintaining of Renault 
field equipment for transporting 
the recording materials
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يف البدء .... كان اال�ستك�ساف

كاظم حممد جواد اليعقوبي
رئي�س التحرير

ال�سماوي  الكوكب  هذا  ا�ستوطن  ان  ومنذ   ، التاريخ  منذ فجر 
الذي ي�سمى االأر�ص . نزع اىل اإ�ستك�ساف ماحوله وا�ستجاء ما تقع عليه 

عيناه توقًا اىل معرفة ا�سراره و�سرب اغواره وجماهيله .. 
انه الظماأ ي�سكن اأعماق االن�سان نحو ارتياد املجهول اإنه ال�سوق امل�سني 
املعرفة  نحو  ال�سديد  امللتهب  واللهف  االأع��م��اق  يف  الكامد  والتحرق 

 .. 
لقد �ساءت النوامي�ص الكونية ان التكون الكنوز يف متناول اليد بل البد 
من ال�سعاب. والبد من حتٍد حتى التبقى بقية من جهد وبقية من طاقة 
ثم ياأتي الفتح وياأتي الوهج بعد اكوام من الطمى الازب وبعد �سيول 

من اخليبات والياأ�ص .. 
ولو اأردنا ان نلخ�ص تاأريخ الب�سرية فاأنها م�سرية ارتياد املجهول و�سرب 

اغوار الظام وا�ستك�ساف املعرفة ..
ان  قبل  كاجلبال  االأم��واج  تاطم  يف  قا�سية  البحارة  رحلة  كانت  فكم 

يكت�سفوا العامل اجلديد ..
وكم كان االمل غائرًا قبل ان يتم اكت�ساف النفط يف بحر ال�سمال فتتحول 
تلك املياه املتجمدة وذلك ال�سقيع اىل ثراء وهاج واىل لهب ي�سع الدف 

يف حنايا احلياة الباردة يف عامل الدول اال�سكندنافية .
واليوم يجول امل�ستك�سف العراقي على امتداد ال�سحارى وال�سهول وعند 
حافات املياه يف جنوب العراق يف رحلة حتكي لهفة الظلمات اىل ا�سراقة 
ال�سادي  الغمام وحترق  القاحلة اىل زالل  ال�سحاري  ال�سم�ص وك�سوق 

اىل جرعة ماء..
اإنها رحلة املعاناة والتحدي يف ال�سحارى ويف اأعماق االأر�ص ال�ستك�ساف 

ما  لنا باطنها من كنوز وثراء وامل وعطاء.. 

اإلنسان

اإلستكشاف

یخبئھ
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