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ماكس ستينكي ..مكتشف النفط

مكتشف النفط يعتبر ماكس ستينكي وه��و مستكشف
بترولي يحمل اجلنسية األميركية ،وتخرج في جامعة
ستانفورد في العام « »1621بتخصص علوم اجليولوجيا
وت��و ّف��ي ستينكي في ع��ام  ،1952وه��و من املستكشفني
البارزين في أميركا ،حيث ك��ان من أكبر اجليولوجيني
املعروفني في شركة «كاليفورنيا ستاندرد أويل» من عام
« »1936إلى عام « »1950حيث حتولت هذه الشركة الى
الحقاً ،ساهم في اكتشاف النفط
«أرام����ك����و»
ف��ي ال��س��ع��ودي��ة بكميات
جتارية وذلك بإصراره
وج��ه��وده ف��ي منطقة
ال���دم���ام وذل���ك خالل
شهر مارس من العام
.1938
بتاريخ  29مايو من
العام  1933منحت
ال��س��ع��ودي��ة امتياز
ال��ت��ن��ق��ي��ب ل��ش��رك��ة
«ستاندر أوي��ل»
«كاسوك»،

كانت منطقة الدمام هي الهدف األول للتنقيب عن النفط حيث
ّ
مت حفر سلسلة من آبار االختبار في العام  ، 1935ستينكي
وصل إلى السعودية بالعام « » 1934ألول مرة له ،حيث
كان يعمل كبير اجليولوجيني في «كاسوك» بالعام ،1936
وفي العام  1937بدأ برحلة استكشاف ملعرفة طبيعة
جيولوجيا اململكة السعودية مع مجموعة من اجليولوجيني
الذين يعملون معه ،وفي العام « »1936لم تنجح أي بئر
من آبار االختبار في الكشف عن تواجد كميات جتارية من
النفط في تلك املنطقة ،وبشهر ديسمبر من العام  1936بدأ
ستينكي في اختبار أعمق وبإحلاح منه ،وفي العام 1938
ستينكي مت استدعاؤه إلى «سان فرانسيسكو» حيث أقنعهم
بنجاح استمرار احلفر في تلك املنطقة ،وفي األسبوع األول
من مارس بالعام  1938بدأ حقل الدمام  7بإنتاج كميات
جتارية من النفط وعلى عمق  1440متراً ،حيث وصل
اإلنتاج إلى « »3000برميل بنهاية نفس الشهر ،وفي سنة
 1940أصبح إنتاج حقل الدمام  7يصل إلى  12000برميل
باليوم الواحد .في عام  1940وجد «ستينكي» وعلى بعد
« »50كيلو مترا من الدمام دالئل تفيد بتواجد النفط ،حيث
كان يضخ هذا احلقل حوالي « »10.000برميالً باليوم
وهو حقل بقيق وباحتياطي حوالي « »12مليار برميل من
النفط ،طور «ستينكي» تقنية جديدة في احلفر الهيكلي
من أجل رسم خرائط جيولوجية حتت األرض ،ومت
استخدام هذه التقنية على نطاق واسع في عمليات
استكشاف النفط باململكة العربية السعودية،
حيث حصل ستينكي على جائزة باورز
« اجلمعية األميركية في جيولوجيا
النفط» وهذه اجلائزة أعطيت إليه
كونه ق��ام بتطوير ط��رق الكشف
عن النفط واحلصول على كميات
جتارية ضخمة أكثر من أي
جيولوجي آخ��ر ،حيث إنّ
هذه الطريقة املتطورة
م��ك��ن��ت من
ال���ع���ث���ور
ع�������ل�������ى
أك���ب���ر حقل
ن��ف��ط��ي وه����و «
ح��ق��ل ال���غ���وار»  ،عمل
«ستينكي» في اململكة السعودية
خالل احلرب العاملية الثانية وذلك
إلن��ت��اج ال��ن��ف��ط حللفائه ب��اإلض��اف��ة
إلى حماية آبار النفط من األع��داء ،وظل
ككبير اجليولوجيني في شركة « أرامكو» حتى
عام  1950وتوفي في عام  1952عن عمر
« »54عاماً.

