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ركن اهلندسة
نبذة مختصرة عن

أسس تصميم املسارح

�أنواع امل�سارح:

امل�سرح الإغريقي:
�أن�شئ على �أر�ض مائلة طبيعيا ،ويعترب جيد يف ال�صوتيات والر�ؤية ،كذلك بجانب ب�ساطته يف التنفيذ.
امل�سرح الروماين:
�أن�شئ على �أر�ض م�سطحة تقريبا ب�شكل ن�صف دائرة على �أ�سا�س مبنى قائم بنف�سه له حوائطه اخلارجية
املميزة ،وينق�ص هذا امل�سرح الب�ساطة باملقارنة بامل�سرح الإغريقي.
امل�سرح املفتوح:
ويتميز هذا امل�سرح بانفتاح خ�شبته على اجلمهور دون جود �أية حوائط �أو حواجز بينهما ،ومن م�ساوئ هذا
النوع �أن املتفرجني يجل�سون مبواجهة بع�ض ،وي�شاهد املمثلني بخلفية من املتفرجني وبذلك يف�سدوا العمل
الدرامي املطلوب ،وت�ستعمل هذه امل�سارح يف الأعمال الدرامية والدفيليهات.
م�سرح الألعاب الريا�ضية:
وقد ي�سمى امل�سرح الدائري ،ويعترب �أكرث الأ�شكال املفتوحة للم�سرح.
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م�سرح �إغريقى
امل�سرح املتغري:
وقد يطلق عليه م�سرح متعدد الت�شكيل ،ويو�صف هذا النوع من امل�سارح ب�أنه يجمع ت�شكيل جميع �أ�سا�سيات
امل�سارح املختلفة يف مكان واحد .ويعترب �أكرث امل�سارح ديناميكية يف الت�شكيل .ي�سمح ت�صميم هذا النوع
ب�إن�شاء خ�شبة م�سرح متحركة لها طابع متغري يدار ميكانيكيا �أو يدويا.
امل�سرح متعدد الأغرا�ض:
يعترب بب�ساطة فراغ ي�ستعمل لأغرا�ض متعددة منها الغر�ض امل�سرحي� ،أو �صالة حما�ضرات� ،أو �صالة
للألعاب الريا�ضية.

املعايري الت�صميمية للم�سارح

يتوقف ت�صميم امل�سارح على ال�سعة املطلوبة للجمهور ،ونوعية العرو�ض ،وبالتايل حجم خ�شبة امل�سرح،
والعالقة املطلوبة بني املمثل واملتفرج.
كرا�سي امل�سرح:
يجب �أن تكون امل�سافة بني خلف الكر�سي خللف الكر�سي من � 86سم �إىل � 144سم ،حيث تكون امل�سافة
الأخرية منا�سبة للمتفرج بحيث ال يقف لتمرير متفرج �آخر يف نف�س �صف مقاعد امل�سرح.
ممرات �صالة امل�سرح:
يكون �أكرب عدد ممكن من الكرا�سي يف ال�صف الواحد  14كر�سي ،لغر�ض ر�ؤية خ�شبة امل�سرح بطريقة
و�ضع املمرات الإ�شعاعية حيث تف�ضل هذه الطريقة ،كما ويف�ضل املمر الإ�شعاعي امل�ستقيم عن املمر
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الإ�شعاعي املقو�س ،واملمرات العمودية على خ�شبة امل�سرح غري مف�ضلة لأن املتفرجني الذين ميرون يف
املمرات يقطعون جمال الر�ؤية للمتفرج الذي يجل�س على مقعده يف �صالة امل�سرح.
ويجب �أن �أال يقل عر�ض املمرات عند م�ستوى امل�سرح عن 2م ،ويف امل�ستويات الأخرى يكون العر�ض 1.5م،
�أما �إذا كانت م�ساحة امل�سرح �أكرث من 350م 2ف�إنه يجب زيادة عر�ض املمرات مبقدار� 15سم لكل50م.2
خطوط الر�ؤية:
تكون �أكرب زاوية �أفقية يف خطوط الر�ؤية مبقدارْ 60و�إال يحدث ت�شويه يف ال�صورة ،كما وتعترب زاويةْ33
�أكرب زاوية ر�أ�سية م�ساعدة على قدرة متييز املمثل على خ�شبة امل�سرح.
احلجم ال�صايف للم�سرح:
�صالة امل�سرح حتتاج �إىل حجم من 4.2م� 3إىل 5.6م 3لكل مقعد ،وال يدخل يف ذلك خ�شبة امل�سرح.
عر�ض وارتفاع فتحة امل�سرح:
يكون عر�ض الفتحة من12-9م للدراما ،ومن15-12م للمو�سيقى� .أما ارتفاعها فيكون من6-4.5م
للدراما ،ومن9-6م للمو�سيقى .كما يجب �أال تزيد امل�سافة حتت البلكون عن �ضعف ارتفاع �أر�ضية البلكون
عن �أر�ضية امل�سرح.
وعند ت�صميم امل�سارح يجب االنتباه �إىل تغطية الأر�ضية بال�سجاد ،حيث يعترب من �أف�ضل املواد املا�صة
لل�صوت ،كذلك ي�ؤدي �إىل التخل�ص من �ضجيج احل�ضور عند حركتهم داخل امل�سرح.
ال�سقف:
يجب �أن يقع ال�سقف يف املحور الطويل للم�سرح ،وفوق خط م�ستقيم يتجه من نقطة
واقعة على ارتفاع 3م فوق �أر�ضية �أعلى مكان يف ال�صالة� ،إىل نقطة على جدار
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امل�سرح بعدها عن الأر�ضية عر�ض فتحة خ�شبة امل�سرح.
الأبواب:
يكون عر�ض الأبواب مبقدار 1م لكل 100م 2من م�ساحة امل�سرح بحد �أدنى ،وعند م�ستوى امل�سرح يو�ضع
بابان 1.25م عر�ض ،ولكن 1.5م.
يجب �أن يخرج اجلمهور من امل�سرح �إىل �صالة تفريغ تكون م�ساحتها مالئمة لعدد احل�ضور ال�ستيعابهم.
كما وال يجب فتح الأبواب اخلارجية للم�سرح مبا�شرة على قاعة امل�سرح حتى ال يدخل ال�ضوء مبا�شرة
من اخلارج ويحدث الإبهار للعني ،وعلى ذلك فيجب وجود منطقة �أو ممرات انتقالية بني داخل وخارج
امل�سرح.
اجلدران:
تكون جدران امل�سرح م�صمتة متاما ،وحم�شوة مبواد عازلة لل�صوت ومك�سوة مبواد م�شتتة �أو ما�صة لل�صوت
حتى ال ينعك�س ال�صوت وي�شكل م�صدر جديد ويحدث �صدى وت�شوي�ش لل�صوت امل�صدر.
تهوية امل�سرح:
يتطلب قانون املباين تهوية �صالة امل�سرح مبقدار هواء متدفق 0.85م / 3دقيقة � /شخ�ص ،مع االحتفاظ
بقدر  %50منه هواء خارجي جديد ،ويف عملية التهوية داخل امل�سرح يكون مدخل الهواء من ال�سقف
واحلوائط اجلانبية وحتت البلكون� ،أما خمرج الهواء فيكون من حتت مقاعد املتفرجني ،وي�ستعمل فلرت
فحمي �أو املحلل الكهربائي عادة لإزالة الروائح والدخان يف امل�سرح.

اخلدمة امل�سرحية خلف خ�شبة امل�سرح:

�أقل م�ساحات للخدمة امل�سرحية خلف امل�سرح:
�صالة التوزيع4.5 :م2
ك�شك احلار�س2.7 :م2
حجرة �أزياء امل�سرح1.5 :م�/2شخ�ص
حجرة املاكياج9 :م2
احلمامات:
دورة واحدة لكل � 6أ�شخا�ص ود�ش واحد لكل ممثل له حجرة خا�صة ،ود�ش واحد لكل  6ممثلني لي�س لهم
حجرات خا�صة ،حجرة النباتات اخل�ضراء27 :م،2
املمر:
�أقل عر�ض 1.5م كما ي�ستعمل منحدر بدال من ال�سالمل يف حالة فرق امل�ستوى ،مكان االنتظار على خ�شبة
امل�سرح4.5 :م ،2حجرة تغيري املالب�س9 :م ،2دكان املنوعات13.5 :م،2
الإدارة9 :م2
4
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فراغ مناظر امل�شاهد
اخللفية :باب التحميل �أقل عر�ض له 2.4م و�أقل ارتفاع 3.6م ،
فراغ ا�ستالم املناظر �أقل م�ساحة له 18م 2واالرتفاع 6م ،
مكان ت�صليح املناظر �أقل م�ساحة له 9م.2

م�سرح روماين

الفراغات املمهدة لدخول امل�سرح

�صالة مدخل امل�سرح:
تتطلب م�ساحة قدرها 0.929م 2لكل مقعد  ،وكذلك خمرج واحد لها لأقل متطلب م�سموح به يف قانون
املباين  ،كما يتطلب قانون املباين الأمريكي �أبواب ال�صالة �أن تكون مطلة على ال�شارع مبا�شرة على �أ�سا�س
�أن يكون �أقل عر�ض للباب 1.5م لكل � 300شخ�ص.
الردهة:
وهي امل�ساحة التي ت�ستعمل لتوزيع جمهور امل�سرح ،وتعترب املدخل واملوزع لغرفة حفظ املالب�س و�صالة
اجللو�س يف امل�سرح ،وتتطلب �أقل م�ساحة 0.13م 2لكل مقعد يف امل�سرح.
مكتب بيع التذاكر:
يجب ف�صل املكتب عن حركة املرور الرئي�سية للجمهور ،ويتطلب �شباك لكل  1250مقعد يف امل�سرح.
�صالة اجللو�س:
يلحق بها مكان للم�شروبات ويف�ضل �أن تكون الدورات والتليفونات قريبة من مدخلها ،وتتطلب م�ساحة
مبقدار 0.75م 2لكل مقعد للم�سرح.
احلمامات:
يلحق بحجرات اجللو�س حجرة للمدخنني وحجرة للماكياج لل�سيدات من اجلمهور  ،وتكون احلمامات
للرجال بعدد  5مباول على الأقل و�3أحوا�ض و 2مرحا�ض لكل1000مقعد  ،واحلمامات لل�سيدات  ،بعدد 5
مرحا�ض على الأقل و�5أحوا�ض لكل1000مقعد.
ال�سالمل:
يجب �أن تكون درجات ال�سالمل ب�أق�صى ارتفاع للقائمة �18.5سم و�أقل عر�ض للنائمة �26.5سم.
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مهارات إدارية

طرق اإلقناع يف احلوار

الإقناع
يكمن جناح الفرد وتقدمه يف حياته ال�شخ�صية والعملية بقدرت ِه على �إتقان مهارة �إقناع الآخرين مبا يريد،
والذي يحتاج منه �إىل درج ٍة عالي ٍة من الذكاء؛ فالإقناع فنٌ ال ُيتقنه الكثريون ،الناجحون فقط هم من
أهداف وطموحات ،فما
ُيجيدون هذه املهارة ،ويعرفون و�سائلها ،وي�ستخدمونها يف حتقيق ما يريدون من � ٍ
هو الإقناع؟ وما هي طرقه وو�سائله يف احلوار؟
مفهوم الإقناع
فكر ما ،فلكل واحد منهم الر�أي اخلا�ص الذي يتم�سك به ويراه �صوب ًا،
قد يختلف الأ�شخا�ص يف ر� ٍأي ما� ،أو ٍ
ور�أي الطرف الآخر يكون خاطئ ًا ،ولذلك يلج�أ الكثري منهم �إىل �إقناع الطرف الآخر مبا يراه �صواب ًا� ،أ ّما
ا�ستجابة الإن�سان لر�سائل الإقناع التي ت�صدر من الطرف الآخر ،فهي تنق�سم �إىل ق�سمني؛ الق�سم الأول
ميزات وم�ساوئ ،فقد
عندما ين�صت الإن�سان �إىل كلمات الطرف الثاين بعناي ٍة كبرية ،ويرى ما فيها من
ٍ
يقتنع بها ،وقد ال تروقه تلك الأفكار فيطرح العديد من الأ�سئلة حتى يح�صل على املزيد من املعلومات،
6
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�أما الق�سم الثاين من النا�س ،فتكون طريقة تلقيهم لعبارات ور�سائل الطرف الآخر بال وعي ،فيكون العقل
بحر�ص� ،أو ُيح�سن الإن�صات؛
مغلق ًا ب�صور ٍة متنع ال�شخ�ص من �أن ُيفكر يف ما ي�ستمع �إليه ،فال ي�ستمع
ٍ
ولذلك بد ًال من �أن يحكم على املوقف املُخت َلف فيه بنا ًء على ما لديه من حقائق ومنطقُ ،يح ّكم الأهواء
والغرائز يف اتخاذ القرار واحلكم على املوقف.
�إنّ تعلم الفرد لفن الإقناع والقدرة على الت�أثري يف النا�س ي�أخذه من حالة الأمل بالنجاح ،والأمل باحل�صول
على املال �إىل حالة احل�صول الفعلي عليه ،وزيادة دخله ،وجناح ِه يف حيات ِه ،فهو ينقله من حالة مت ّني
متلك ال�شيء �إىل متلكه الفعلي له ،وتبد�أ اخلطوة الأوىل يف تعلم الإن�سان ملهارة الإقناع ب�إدراكه �أنّ الطرق،
والأ�ساليب القدمية للإقناع �أ�صبحت ال ُتدي نفع ًا مع الع�صر املتطور واحلديث ،فلقد باتت املناورات يف
احلوار من الأ�ساليب القدمية يف ك�سب ثقة النا�س ،و�أ�صبحت عام ًال قدمي ًا م ّل النا�س منه ،ولذلك على
املُقنع �أن ي ّتبع الأ�ساليب احلديثة يف �إقناع الآخرين .يقول جون هانكوك�( :إنّ �أعظم قدرة يف عامل الأعمال
هي التوافق مع الآخرين والت�أثري على �سلوكياتهم).
طرق الإقناع يف احلوار
الأ�شخا�ص الذين ي�سعون للفوز مبا يريدون يحاولون جاهدين �إتقان فن الإقناع ،وجعله مهارة من املهارات
التي يتميزون بها ،ومن �أراد �أن ُيتقن هذا الفن فعليه اتباع الطرق التالية:
 يبد�أ �إقناع الآخرين بامل�صداقية ال�صادرة من املُقنع ،فلكي ي�ستطيع الفرد �أن ُيقنع الآخرين مبا ُيريد،عليه �أن ُيثبت لهم �صدق احلديث الذي يتحدثه ،ويثبت م�صداقية الكالم لدى الأ�شخا�ص الآخرين ب�أن
يكون واقعي ًا.
 من الو�سائل التي ُت�ساعد الفرد على �إقناع الآخرين مبا يريد� ،أن يكون مو�ضوع حديثه بعيد ًا عن �أهواءورغبات الفرد ال�شخ�صية؛ فالأ�شخا�ص الذين يتحدث �إليهم الفرد عندما يت�أكدون �أنّ هذا ال�شخ�ص لي�س
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أهداف معينة ،ف�إ ّنه
له فائد ٌة �شخ�صي ٌة ي�سعى �إليها من وراء حديثه� ،أو ال ي�سعى من حواره وكالمه �إىل � ٍ
كل ما ي�صد ُر عنه.
�سرعان ما ينال ثقة الآخرين من حوله ،ويكون ُم َ�صدّق ًا يف ِ
 على الفرد مراعاة املوا�ضيع التي يتم اختيارها والأفكار التي يريد طرحها للآخرين ،ويتح ّرى امل�صداقيةيف ذلك؛ ف�إن كان املو�ضوع الذي عليه مدار احلوار ُمثري ًا للجدل� ،أو فيه نقط ٌة خالفي ٌة ،على املحاور يف هذه
معلومات موثوق ٍة.
احلالة �أن ُيقدم بع�ض الأدلة القوية التي ُتثبت �صحة كالم ِه ،والتي ت�ستند على
ٍ
 الثقة بالنف�س وبقدرات الفرد و�إمكانياته ،وما لديه من مهارات ،فالإن�سان ال ي�ستطيع �أن يح ّقق الأهدافوالأحالم التي ي�سعى لها ،ما مل ي�ؤمن بقدرت ِه على حتقيقها ،فلكي ي�ستطيع �أن ي�ؤ ّثر على الآخرين ،عليه
�أ ً
وال �أن يثق بنف�سه وبامل�ستقبل الواعد الذي ينتظره؛ �إال �أ ّنه قد يعرت�ضه يف حيات ِه الكثري من الأ�شخا�ص
املُح ِبطني الذين يق ّللون من �إمكانيت ِه وقدرات ِه ،ف�إذا كانت لديه الربجمة العقلية ال�صحيحة التي ت�ساعده
يوجه �إلي ِه لن يكون ذا �أهمية كبرية� ،أو له ت�أثري على جناح ِه
يف معرف ِة ما يريد ،ف�إنّ �أي �شيء حمبط ّ
وحيات ِه.
 مواجهة اخلوف ،فجميع العظماء الذين يتميزون بقدرتهم العالية على الإقناع ،كانوا ُي�سيطرون علىخماوفهم ،ولذلك على الإن�سان �أن يواجه خماوفه ،ويتغ ّلب عليها ،و� ّأل يحاول �أن ُيخفيها لأ ّنها �ستظهر
يوم ًا ما ،فالإن�سان يو َلد ولديه نوعان من املخاوف ،وهما ٌ
خوف من ال�سقوط ،والآخر اخلوف من الأ�صوات
العالية� ،أما باقي املخاوف الأخرى التي تظهر عليه بعد ذلك ،فهي خماوف مكت�سبة ،وهذا يدل على
�أ ّنه ميكن للإن�سان التح ّرر من هذه املخاوف التي اكت�سبها يف حياته؛ من خالل مواجهتها ،فمن يخاف
التحدث �أمام جمهور من النا�س عليه �أن يتخ ّل�ص من هذا اخلوف باحلديث �أمامهم مرار ًا وتكرار ًا ،وهكذا
مما يخافه.
يتخ ّل�ص ّ
8
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إن�سان لديه � ٌ
أهداف يف داخله ،وطاقاتٌ كامن ٌة ،و�أفكا ٌر رائع ٌة؛ �إال
 اكت�شاف الذات وحتديد الهدف ،فكل � ٍأهداف جميل ٍة جتعله دائم الن�شاط وال�سعادة ،والعمل
�أنّ امل�شكلة تكمن لديه يف عدم حتديد ما ُيريد من � ٍ
املتوا�صل لتحقيقها ،فالعظماء من املقنعني كانوا يعرفون ما ُيريدون من حياتهم ،و�أهم الأهداف التي
يتمنون حتقيقها ،وهذا ما ُيعرف باكت�شاف الذات الإن�سانية.
 تقدير الذات؛ حيث �أثبتت الدرا�سات �أنّ من لديهم تقدي ٌر لذواتهم ي�ستطيعون �أن ي�ؤثروا على الآخرينبقو ٍة ،ولديهم قدر ٌة عالي ٌة على �إقناعهم ،والت�أثري الكبري فيهم� ،أما الأ�شخا�ص الذين يكون تقديرهم
لذاتهم منخف�ض ًا� ،أو غري �صحي ،ف�إنّ هذا ينعك�س على جناحهم وت�أثريهم على الآخرين ،وعاد ًة ما ُي�شري
ب�شكل كبري؛ فال�شخ�ص الذي
هذا الأمر القلق واخلوف حول جناحه ،وي�ؤ ّثر تقدير الذات على الإقناع ٍ
را�ض عن نف�س ِه وذات ِه ،وغري
يفتقر للتقدير ال�صحي لذاته� ،سيجد �صعوب ًة يف �إقناع الآخرين؛ لأ ّنه غري ٍ
قدرات و�إمكانيات ،من هنا كان عامل تقدير الذات ذو �أهمي ًة كبري ًة.
مقتنع مبا لديه من ٍ
عوامل جناح الإقناع
جناح فن ومهارة الإقناع لدى الفرد يعتمد على جمموعة من العوامل منها ما يلي:
 متكن الفرد من مهارات الإقناع ،و�أ�ساليبه ،وو�سائله؛ وذلك بامتالكه ملهارات االت�صال ،و�إتقان ِه لفنوناحلوار.
إتقان و�سهولة.
 قدرة الفرد على نقل ما لديه من مبادئ و�أفكار ومعلومات ب� ٍمعرفة �أحوال و�أو�ضاع الطرف الآخر ،و�أفكاره ،وجمموعة القيم التي يحملها.
 التم ُّيز بال�صفات اجلميلة التي جتذب الآخرين ،كاخللق احل�سن ،والأناقة يف املظهر ،وثقافة الفردالوا�سعة.
 تفاعل ال�شخ�ص الإيجابي مع الطرف الآخر ،مع ح�سن �إظهار ال�صدق يف القول ،واختيار الأ�سلوباملنا�سب.
العدد  - 16يوليو 2018
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أنظمة إدارية

اإلدارة البيئية

�إعداد مهند�س /برعي ح�سن

كانت �صور الأدخنة املنطلقة من املداخن تعترب عالمة على التقدم ال�صناعى ،ومل يكن هناك من يهتم
بالتدهور البيئي الناجم عن هذا التقدم ال�صناعي ،واملرة الأوىل التي و�ضعت فيها هذه العالقة بني
التنمية االقت�صادية والتدهور البيئي حمل االهتمام كانت خالل م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة
الب�شرية الدويل عام  ، ،1972والذي عقد يف �ستوكهومل ونتج عنه �إن�شاء منظمة الأمم املتحدة للبيئة
(يونيب).
كما مت عقد قمة الأر�ض ( ،) Summit of Earthوهي القمة التى نظمتها الأمم املتحدة بريودي جانريو
بالربازيل من �أجل البيئة والتقدم خالل �شهري يونيو ويوليو عام � ،1992إذ �شارك يف هذا امل�ؤمتر
 172حكومة ،منها  108دول �أر�سلت ر�ؤ�ساءها �أو ر�ؤ�ساء حكوماتها وحوايل ً 2400
ممثل ملنظمات غري
حكومية.
هذا وقد مت تعريف البيئة فى قانون البيئة امل�صرى رقم  4ل�سنة  1994ب�أنها املحيط احليوى الذى
ي�شمل الكائنات احلية وما بحتويه من هواء وماء وتربة وما يقيمه االن�سان من من�ش�آت ،كما ع ّرف القانون
تلوث البيئة ب�أنه كل تغري فى خوا�ص البيئة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر ي�ؤدى �إىل الإ�ضرار ب�صحة
10
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الإن�سان والت�أثري على ممار�سته حلياته الطبيعية� ،أو الإ�ضرار بال�سوائل الطبيعية �أو الكائنات احلية �أو
التنوع احليوى.

نظام الإدارة البيئية

(()14001 Environmental Management System) ISO

وهو جمموعة من املعايري مثل( :ال�سيا�سات البيئية ،التخطيط ،التنفيذ والعمليات ،الفح�ص والت�صحيح
 ،املراجعة ااالدارية) التي تعمل على م�ساعدة املنظمات فيما يتعلق باحلفاظ على البيئة والتقليل من
العمليات التي ت�ؤثر �سل ًبا على البيئة مثل التغريات ال�ضارة يف الهواء �أو املاء �أو الأر�ض ،وذلك بدرا�سة
جمموعة من املتطلبات البيئية و العوامل التي ت�ساعد على �إكت�شاف نقاط ال�ضعف والقوة لدى ا�ألنظمة
عند تطبيقها ،بهدف الو�صول اىل الأداء البيئى الأمثل.
وتقوم منظومة االدارة البيئية بح�صر املظاهر البيئية الناجتة عن الأن�شطة املختلفة للم�شروع ،ومت
تعريف املظهر البيئي ب�أنه �أي عن�صر من �أن�شطة املنظمة � /أو منتجاتها � /أو خدماتها ميكنه التفاعل مع
البيئة مثل( :انبعاثات فى الهواء -الت�صريف �إىل املياه -الت�صريف على االر�ض – ا�ستخدام اخلامات
الطبيعية ( ا�ستنزاف موارد)  -ا�ستخدام الطاقة )...
ويتم التعامل مع تلك املظاهر عرب ا�ستخدام املواد �أو املنتجات التي بها ميكن جتنب �أو تقليل �أو التحكم
يف التلوث والتي ميكن �أن ت�شمل � :إعادة التدوير  , Recyclingاملعاجلة  , Treatmentتغيري يف العمليات
� , Process Changesآليات حتكم  , Control Mechanismsاال�ستخدام الأمثل للموارد Efficient Use
 of Resourcesوا�ستخدام مواد بديلة . Material Substitution
ومن ثم يجب حتديد االلتزامات البيئية على املن�ش�أة ،وو�ضع الربامج واالهداف البيئية للحد من ت�أثري
هذه املظاهر البيئية
مراحل تطبيق وتقييم نظم اإلدارة البيئية

على وجه العموم ف�إن املنظمة الراغبة يف تطبيق نظام للإدارة البيئية ف�إن عليها اتباع اخلطوات التالية :
 عمل درا�سة عن القوانني البيئية يف الدولة التي تنطبق على امل�ؤ�س�سة وعلى منتجاتها وعلى �أن�شطتهاوعلى خدماتها وحتديد املعايري البيئية الالزم التقيد بها.
 عمل حتليل متكامل عن الت�أثريات البيئية النا�شئة عن املنتجات والعمليات واخلدمات يف املن�ش�أة فيماي�سمى حتليل الأوجه والت�أثريات البيئية.
 عمل قيا�سات حقلية للفجوة بني الت�أثريات البيئية املوجودة وبني املعايري الالزم التقيد بها بغر�ض و�ضعالأهداف البيئية وال�سيا�سة البيئة للمن�ش�أة وهو ما ي�سمى امل�سح البيئية املبدئي
 عمل درا�سة فجوة فيما بني و�ضع الإدارة البيئي القائم للمنظمة وبينن متطلبات نظام االدارة البيئيةالعدد  - 16يوليو 2018
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 ،وعموما جترى هذه الدرا�سة مبعرفة خمن�صني بامل�شاركة مع العاملني باملنظمة وي�ستخدم فيها �أدوات
خمتلفة منها «التدقيق» ومنها «املقابالت ال�شخ�صية» ومنها «اال�ستبيانات» ويف نهاية الأمر تتكون �صورة
حمددة عن مدى بعد �أو قرب املنظمة عن نظام االدارة البيئية املرجو .وتكون املخرجات الأ�سا�سية لهذه
الدرا�سة هو حتديد دقيق للفجوة املوجودة بني النظام القائم يف املنظمة ونظام االدارة البيئية امل�ستهدف.
 تقوم الإدارة العليا للمنظمة بامل�شاركة مع املخت�صني بو�ضع خطة تنفيذية للخطوات والأعمال الالزماتخاذها لتغطية الفجوة التي مت حتديدها يف اخلطوة 3و.4
 يتم على التوازي يف املنظمة تبني وتنفيذ يربنامج تدريبي وتوعوي لكل العاملني يف املن�ش�أة مبتطلباتنظام االدارة البيئية امل�ستهدف لإعداد املن�ش�أة للتغيري املطلوب.
 يتم من خالل امل�سئولني واخلرباء تنفيذ اخلطة التنفيذية املو�ضوعة يف اخلطوة  2وعلى الإدارة العلياللمنظمة �أن تقوم بتوفري املوارد الالزمة للتتنفيذ.
 بعد تنفيذ النظام اجلديد واملفرت�ض مطابقته لنظام االدارة البيئية وملدة معقولة ت�ؤكد ا�ستقرار النظاماجلديد تقوم الإدارة العليا للمنظمة بتكلبف خمت�صني ذوي خربة منا�سبة �سواء من داخل املنظمة �أو من
خارجها ب�إجراء تدقيق �شامل على تنفيذ النظام اجلديد يف املنظمة  ،وعادة يتم هذا التدقيق ب�صورة
منهجية وطبقا خلطة مو�ضوعة �سلفا.
 تكون نتائج التدقيق عادة «عدم مطابقات» ملتطلبات نظام االدارة البيئية امل�ستهدف  ،ويتم مبعازنةالإدارة العليا للمنظمة اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة لإغالق «عدم املطابقات»
ي�ساعد �آيزو  14001على حتديد الق�ضايا البيئية املحتملة والق�ضاء عليها �أو احلد منها .و ُيعد نظام �إدارة
البيئة ( )EMSا�ستثما ًرا طويل الأجل من �أجل بقاء امل�ؤ�س�سة ،وميكن �أن ي�ساعدها على �أن ت�صبح �أكرث
12
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فعالية يف حتقيق الأهداف البيئية .وعالوة على ذلك ،من خالل امل�ساعدة على �إبقاء العمالء احلاليني،
وجذب اجلدد منهم.
نموذج لبرنامج بيئي لمشروع مقاوالت

 الغر�ضوجود برنامج للبيئة بتم تطبيقه بوا�سطة االفراد العاملني ومقاوىل الباطن بهدف جتنب  /تقليل �أو
التحكم يف التلوث

 تعريف ـ ــاتالبيئة  : Environmentالو�سط املحيط الذي تعمل فيه املنظمة وي�شمل الهواء  ,املاء  ,الأر�ض ,

املوارد الطبيعية  ,النبات  ,احليوان  ,العن�صر الب�شري والعالقات البيئية
المظهر /العنصر البيئي  :Environment Aspectعن�صر من �أن�شطة املنظمة � /أو
منتجاتها � /أو خدماتها ميكنه التفاعل مع البيئة
التأثير البيئي  : Environment Impactهو �أي تغيري يف البيئة �سواء �ضار �أو نافع ,كلي �أو
جزئي ناجت عن الأن�شطة � /أو املنتجات � /أو اخلدمات التي تقوم بها املنظمة
منع التلوث  : Preventive of Pollutionا�ستخدام العمليات  ,اخلربات  ,املواد �أو املنتجات
التي بها ميكن جتنب �أو تقليل �أو التحكم يف التلوث

املظاهر البيئية

 1-3التحكم فى األتربة

 تغطية جميع ال�سيارات احلاملة للرمال � /أى مواد ممكن تطايرها عند خروجها من املوقع -عدم ال�سماح جلميع ال�سيارات احلاملة للرمال � /أى مواد ممكن تطايرها بدخول املوقع بدون �أغطية
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 ناجت احلفر يتم تغطيته اثناء النقل خارج املوقع 2-3المواد الخطرة

يتم جتميع جميع املخلفات اخلطرة ( عبوات الدهانات الفارغة � /أى مواد لها بطاقة بيانات �سالمة
(  ) Material safety Data Sheetوت�سليمها ملتعهد للتخل�ص بها بطريقة �أمنة وعدم ال�سماح برتاكم
الزيوت  /الوقود فى موقع العمل
 3-3التدخين

مينع التدخني فى موقع العمل ويتم حتديد مناطق م�سموح بها للتدخني ،وحتدد بو�ضع الفتة م�سموح
التدخني مع و�ضح طفاية حريق وجردل يحتوى على الرمال بها
 4-3المخلفات

 النظافة اليومية والدورية ملوقع العمل. عدم ال�سماح برتاكم املواد ال�سائبة والغري م�ستخدمة فى املوقع . �إزالة العوائق من الطرق. التعاقد مع متعهد لت�سليم املخلفات الفرب مكان معتمد للتخل�ص منها �إزالة الهالك والنفايات على فرتات منا�سبة 5-3الضوضاء

يجب علي جميع العاملني الذين يعملون فى �أماكن يتم تعر�ضهم فيها مل�ستويات عليا من ال�ضو�ضاء
يتم ارتداء معدات وقاية الأذن (�أغطية الأذن� - Ear Muffs :سدادات الأذن )Ear Plugs :حتي ال
يتعر�ضوا لفقد ح�سا�سية ال�سمع لديهم تدريجي ًا مع طول فرتة التعر�ض لل�ضو�ضاء
 6-3المخلفات السائلة

يتم التخل�ص من املخلفات ال�سائلة ( ال�صرف االدمى ) عن طريق جتميعه فى بيارات ويتم ك�سح البيارات
عن طريق متعهد لت�سليمه �إىل حمطات معاجلة ال�صرف ال�صحى
 6-3االنبعاثات الغازية

 ال�صيانة الدورية للمعدات واملولدات فى حالة وجود انبعاثات غازية غري عادية ( دخان /هباب ) من �أى معدة /مولد يتم ايقاف العمل بهاواجراء ال�صيانة وال�ضبط الالزم لها
 �ضبط طلمبة اجلاز والر�شا�شات �صيانة فلرت الهواء وفلرت الوقود14
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فكر وثقافة

يوسف بك وهيب
عميد املسرح العربي

و�سمي تيمن ًا با�سمه وذلك يف 14
ولد الفنان الرائد يو�سف وهبي يف مدينة الفيوم على �شاطئ بحر يو�سف ُ
يوليو  ،1902وقد بد�أ تعليمه يف كتاب الع�سيلى مبدينة الفيوم.
�سافر يو�سف وهبي �إىل �إيطاليا لتعلم امل�سرح ،ولكي يهرب من مالحقة عائلته قام بتغيري ا�سمه �إىل
(رم�سي�س) ،ومل يعد �إىل م�صر �إال بعد �أن و�صله خرب وفاة والده البا�شا الذي تويف وترك له ولأخوته ثروة
كبرية.
كان وهبي يهدف �إىل ما اعتقده تخلي�ص امل�سرح من الهاوية ،ف�أن�ش�أ �شركة م�سرح با�سم فرقة رم�سي�س
يف نهاية الع�شرينيات ،وبد�أ مب�سرحية (املجنون) كباكورة لأعماله امل�سرحية حيث عر�ضت على م�سرح
(راديو)عام  . 1923وقد كانت معظم م�سرحياته يف بدايات حياته مرتجمة عن �أعمال عاملية ل�شك�سبري
العدد  - 16يوليو 2018
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وموليري و�إب�سن ،عل ًما ب�أنه قد بد�أ حياته كم�سرحي يف فرقتي ح�سن فايق وعزيز عيد.
يف عام  1930وبالتعاون مع حممد كرمي �أن�ش�أ �شركة �سينمائية با�سم رم�سي�س فيلم التي بد�أت �أعمالها بفيلم
(زينب) �سنة  ،1930والذي كان من �إنتاجه و�إخراج حممد كرمي .ويف عام  1932انتج (�أوالد الذوات)
مقتب�سا عن �إحدى م�سرحياته الناجحة ،حيث قام بكتابة
الذي كان �أول فيلم عربي ناطق ،وكان الفيلم
ً
الن�ص وقام ببطولة الفيلم ،كما قام حممد كرمي �أي�ضا ب�إخراجه .ثم كتب فيلمه (الدفاع) �سنة ،1935
ليخرجه هذه املرة بنف�سه بالتعاون من املخرج نيازي م�صطفى .ثم يف عام  1937قدم فيلمه الثالث(املجد
اخلالد) ،وهذه املرة كان هو الكاتب والبطل واملخرج.
بعد ذلك ويف ثالث �أفالم هي (ليلة ممطرة) ( ،1939ليلى بنت الريف)  ،1941و(ليلى بنت املدار�س)
 ،1941ترك الإخراج لتوجو مزراحي .وبعد النجاح ال�ضخم لهذه الأفالم قدم فيلمه (غرام وانتقام)
 ،1944والذي �أخرجه بنف�سه .وبعمره الذي �شارف على الـ  46لعب دور �شاب عا�شق يقع يف غرام �أ�سمهان،
والتي لعبت دورها الثاين والأخري.
وبعد بداية قوية يف امل�سرح دخل يو�سف وهبي �إىل ال�سينما مت�أخرا قليال وذلك ب�سبب �إعطاءه امل�سرح
اجلزء الأكرب من اهتمامه ،وبد�أ يو�سف وهبي يف الإعداد مع املخرج حممد كرمي لفيلم روائي طويل وهو
فيلم (زينب) ،على �أن يقوم هو ب�إنتاجه ويقوم حممد كرمي بالإخراج .ثم �أتفق مع حممد كرمي بعد ذلك
على �صناعة �أول فيلم م�صري ناطق وهو فيلم (�أوالد الذوات) الذي حقق جناحا �ساحقا ،فقام يو�سف
وهبي بكتابة ثاين �أفالمه وهو(الدفاع)  1935وا�شرتك يف �إخراجه مع نيازي م�صطفى ،ثم كان الفيلم
الثالث (املجد اخلالد)  1937الذي قام فيه بالكتابة والتمثيل والإنتاج والإخراج.
افتتح �أعماله مب�سرحية (كر�سي االعرتاف) .وقد نقل هذه امل�سرحية من امل�سرح �إىل ال�شا�شة الف�ضية
�إميان ًا منه ب�إبقاء هذا العمل الفني خالد ًا على مر الأيام وال�سنني .ومل تكن هذه �أول م�سرحية ينقلها �إىل
ال�سينما بل نقل (را�سبوتني و املائدة اخل�ضراء وبنات ال�شوارع و �أوالد الفقراء).
كما كانت امل�سرحيات التي يقدمها على م�سرح رم�سي�س من روائع الأدب الفرن�سي والإيطايل والإجنليزي
خمالف ًا بذلك ما كان يقدم من م�سرحيات مثل (خليفة ال�صياد) و(هارون الر�شيد) و(و�صالح الدين
الأيوبي) و(�صدق الإخاء) و(�أ�صدقاء ال�سوء).
ترك يو�سف وهبي ترا ًثا م�سرح ًيا و�سينمائ ًيا كب ًريا فمن �أعماله امل�سرحية (عطيل -الكوكايني -يوليو�س
قي�صر-الطمع -بيومى �أفندى-هاملت �-أوالد الفقراء -كر�سى االعرتاف) ،ومن �أفالمه (�أوالد الذوات
الدفاع  -ليلة ممطرة -ليلى بنت الريف  -ليلى بنت املدار�س -عري�س من �إ�سطنبول � -أوالد الفقراءغرام وانتقام -ابن احلداد � -سفري جهنم )ح�صل الراحل على و�سام اال�ستحقاق من الطبقة الأوىل عام  ،1960كما حاز على جائزة الدولة التقديرية
والدكتوراة الفخرية العام  1975من الرئي�س امل�صري �أنور ال�سادات ،وقد وافته املنية يف � 17أكتوبر . 1982

16

العدد  - 16يوليو 2018

البقاء للـه
توفيت إلى رحمة اهلل تعالى خالة الزميل عامل البوفيه  /محمد السيد
وذلك يوم الثالثاء الموافق  17إبريل الماضي ،دعاؤنا للفقيدة بالرحمة
والمغفرة.
توفيت إلى رحمة اهلل تعالى خالة الزميل  /وائل محروس ،وعمة الزميل/
محمد محمد حامد ،وذلك يوم اإلثنين الموافق  10يونيو الماضي ،دعاؤنا
للفقيدة بالرحمة والمغفرة.
توفي إلى رحمة اهلل تعالى والد الزميل  /محمد سعد صابر وذلك يوم
األربعاء الموافق  13يونيو الماضي ،دعاؤنا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.
توفيت إلى رحمة اهلل تعالى خالة الزميل  /أشرف فتحي المحاسب
بالشركة وذلك يوم األربعاء الموافق  13يونيو الماضي ،دعاؤنا للفقيدة
بالرحمة والمغفرة.
توفي إلى رحمة اهلل والد الزميل صابر محمد أبو حجر ،ووالد الزميل
المرحوم /محمد عطية محمد أبو حجر ،وذلك يوم األحد  17يونيو
الماضي ،للفقيد المغفرة والرحمة.
توفي إلى رحمة اهلل تعالى زوج خالة الزميلة  /أروى أحمد خطاب،
وذلك يوم اإلثنين الموافق  18يونيو الماضي ،دعاؤنا للفقيد بالرحمة
والمغفرة.

رئيس جملس اإلدارة

أخبار

د.م  /ممدوح حممد حممود
مستشار التحرير

م /ماجد عبد املقصود

احملرر العام

م /عاطف عبد العزيز
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