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وردت كلـمـة (تـمديـد) خـطـأ وزائدة في اعـالن شركـة الـفاو
نشور رقمة (٢٠ / ٢٠١٩) وا ناقصة ا الهندسية العامة ا
فـي صحيـفة ا لـزمان الـعدد (٦٣٤٥) في ٩ / ٥ / ٢٠١٩ لذا

اقتضى التنويه.

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢٠٥
»ÊöŽالتاريخ: ٥ / ٥ / ٢٠١٩

ــــرقم ٨٢١٩ في بنـاء على ما جاء بـكتاب مديـرية بلديـات ميسان/ شـعبة االمالك ا
٥ / ٥ / ٢٠١٩ تـعلن جلـنـة البـيع وااليجـار في مديـرية بـلـديات مـيسـان عن تأجـير
ـزاد العـلني اسـتنادا درجـة اوصافـها ادنـاه با (مـحالت جتاريـة عدد (٢٨) مـحل) ا
ـعدل فعـلى من يرغب ـرقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ ا لقـانون بـيع وايجـار اموال الـدولة ا
زايدة العلنية مـراجعة مديرية بلدية علي الـغربي او سكرتير اللجنة باالشتـراك با
خالل مدة ٣٠ يومـا تبدأ من الـيوم التـالي من تاريخ نـشر االعالن مسـتصحـبا معه
ـقـدرة لـبـدل االيـجار لـكـامل مـدته تـأمـيـنـات قـانـونـيـة ال تـقل عن ٢٠% من الـقـيـمـة ا
ـزايـدة في الـيـوم التـالي من مـدة االعالن الـسـاعـة العـاشـرة والـنصف وسـتـجرى ا
صـباحـا خالل الـدوام الرسـمي ويـكون مـكان اجـراءهـا في مقـر مـديريـة بـلديـة علي
زاد الـعلنـي عطلـة رسميـة فيـؤجل الى اليوم الـذي يليه الـغربي واذا صـادف يوم ا
ـزايدة اجـور الـنـشر واالعالن من ايام الـعـمل الـرسمـي ويتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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ـواد ثــابـتــة وحـسب الــكـشــوفـات W?E??Šö∫ تـؤجــر احملالت مـجــتـمــعـا وتــشـيــد 

عدة من قبل مديرية بلدية علي الغربي واصات واخملططات ا وا
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أصــبـحت مــؤسـســة "غـولــدمـان
ـــــــــصــــــــرفــــــــيــــــــة ســـــــــاكس" ا
واالسـتـثـمــاريـة األمـريـكـيـة قـبل
أيـامٍ االسم األحـدث عـلى قـائـمـةٍ
تضم عـدداً كـثـيرا من الـشـركات
ــــؤســـســـات الــــتي أصـــدرت وا
قـواعــد جـديــدةً بـشــأن طـبــيـعـة
الــــثـــيـــاب الــــتي يُـــنــــتـــظـــر من
مـوظـفــيـهـا ارتــداؤهـا في مـكـان
ـزيـدٍ ـا يـســمح لـهم  الـعـمل 

رونة في هذا الشأن. من ا
ــوجـب الــقــواعــد اجلــديــدة و
ــوظــفــ من ــقــدور ا أصــبـح 
الـرجال عـدم الـتقـيـد بالـسـترات
الـــرســـمـــيـــة وارتـــداء ســـراويل
عـصــريـة كـمـا صـار بــإمـكـانـهم
الـــتــخــفـف من ربــطـــات الــعــنق
ربوطة بإحكام حول أعناقهم ا

ـا كانوا قادرين عـلى اختيار طا
ثـيـابٍ مالئـمـة لـلـظهـور بـهـا في

مكان عملهم.
فـهل يـشـكل هـذا بـدايـة الـنـهـاية
لـلــمــظـهــر الـتــقــلـيــدي لـلــرجـال
ـتــمـثل في ارتــدائـهـم سـتـراتٍ ا
وأربــطـة عـنـق? وإذا كـان احلـال
كذلك فـما الذي يـعنيه ذلك على
صعـيد الـهويـة الذكـورية بـشكلٍ

عام?
وعلى مـدى سنوات طـويلة كان
هــذا الــنــوع من الــرداء مــرادفــاً
لـضـربٍ بـعـيـنه من "شـخـصـيات
ذكـوريـة ذات ســمتٍ نـبـيل". لـكن
مــا الــذي يــعــنــيه من األصل أن
يـــكـــون الـــرجل اآلن "نـــبــيالً" أو
"جـنتلـمان" بالتـعبيـر اإلجنليزي
الــدارج في هــذا الــشــأن? فــهـذه
ـفــردة تـبـدو وقـد عـفــا عـلـيـهـا ا

ـا يـستـحـضـره ذكـرها الـزمن 
في الـــــذهن مـن صــــورةٍ لـــــرجلٍ
يرتدي حذاءً المـعاً مصنوعاً من
اجلـلــد وسـتــرةً من ثالث قـطع
المح وتـصرفـاتٍ يبـدو علـيها

سمت الشرف والنبل.
‚uH²  qł—

كـــمـــا أنه يُـــفـــتـــرض أن يـــكــون
"اجلنـتلمـان" رجالً مـتفوقـاً على
ســــواه في كـل شيء. ومن بــــ
ـؤشرات عـلى الـغـمـوض الذي ا
يـحيط بهـذا التعـبير مـنذ عقود
مـــا حــدث عــام  1957من إقــدام
مــجـلـة "جــنـتـلـمــانـز كـوارتـرلي"
ــتــخــصــصــة في األمـــيــركــيــة ا
أحـــدث الــصـــيــحـــات اخلــاصــة
بــالـرجـال - والــتي أُسِـسَتْ عـام
على تغيير اسمها إلى - 1931

"جي كيو".

وقد حـدث ذلك في حقبـةٍ شهدت
هـجومـاً مسـتمـراً عـلى الهـيمـنة
فـاهـيم الـتقـلـيـدية الـذكـوريـة وا
للذكوريـة بشكلٍ عام إذ اتسمت
فــتــرة الـســتــيـنــيــات من الــقـرن
ـتــحـدة ـاضي في الــواليــات ا ا
بــأنـــهــا فـــتــرة حـــرب فــيـــتــنــام
واالحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــنـــيـــفـــة
والـتـحـوالت الثـقـافـية الـكـبـيرة.
كــمــا اغــتــيل خاللــهــا الــرئــيس
األمــريـــكي جــورج كـــيــنــيــدي -
ـتـألق والـرمـز الـبـارز الـفـارس ا
لنبالء العصور الوسطى - أمام

أع العالم في عام 1963.
وقــد اعـــتــاد كـــيــنـــيــدي ارتــداء
ســــتـــــراتٍ ذات صفٍ واحــــد من
األزرار وقـمصانٍ بـيضـاء اللون
مـكــويـةٍ بــعـنـايــة وأربـطــة عـنق
مـلسـاء نـاعمـة. لقـد كـان مظـهراً

ـطــيـاً كـذلك أنـيــقـاً وجــذابـاً و
وكـان كـل مـا فـيه يـتـعـلق بـكـيف
رء مُتحكماً في كن أن يكون ا
الـــتــــفــــاصــــيل. لــــكن بــــرغم أن
كـينيـدي كان مـتألقـاً في ستراته
الرسمـية فإنهـا كانت تبدو على
غـالـبـية الـرجـال اآلخـرين مـجرد

زيٍ موحدٍ ال أكثر.
bŠu  Í“

ـثل كـان يُـفتـرض أن تـكون وبا
الذكورة ومفاهيمها أشبه بنمطٍ
أو زيٍ موحدٍ أيضاً. لكن بحلول
ـاضي ظـهر سـتـينـيـات القـرن ا
شكل من أشكال التشاحن بشأن
اط الزي الفوضوية األلوان وأ
الـــتـي ظـــهــــرت في ذلـك الـــوقت
وكانت مـرتبطـة بالهيـبيز. وكان
كل ذلك مـرتبطـاً بحريـة التعـبير
ـخـتـلف األشـكـال عن الـنــفس 
وحتــدي الــقــوالب الــذكــوريـة -
تـمثلـة في الصـورة التـقلـيدية ا
لرجـالٍ يـرتـدون ستـراتٍ رمـاديةً
الـلـون - وكل مـا تـمـثـله وتـعـبـر

عنه.
ولــذا صـارت ســراويل اجلــيــنـز
زرقـــاء الــلـــون رائـــجــةً فـي تــلك
ا يـتسم به تصمـيمها الفـترة 
من بــســاطــةٍ ومــا تــمــنــحه من
ن يرتـدونها وكذلك كون راحةٍ 
ــتـنـاول. وشـكّل أســعـارهـا في ا
ذلك خـطـوة صغـيرة عـلى طريق
الـثــورة الـتي نــشـهـدهــا الـيـوم
على صعـيد مـا يُعـرف بتـفضيل
"تـصــمـيــمـات ثـيــاب الـشـوارع"
ـرء مـا وهــو مـا يـعــني ارتـداء ا
يحلـو له من مالبس دون التقيد

بالصيحات السائدة.
وإذا انتـقلـنا بقـفزةٍ واسـعةٍ إلى
حـفل تــوزيع جــوائـز األوســكـار
الذي أقـيم أواخر فبـراير/شباط
ـاضي سـنـجـد أن الـكـثـيـر من ا
الـــرجــــال احلـــاضـــريـن كـــانـــوا
يـــرتـــدون ســـتــراتٍ كـــذلك لـــكن
بتـنوٍع هـائلٍ للـغايـة في األلوان

والـتصـميـمات. ومن بـ هؤالء
تـشــادويك بـوسـمـان أحـد جنـوم
فــيــلم "بالك بــانــثــر" أو "الــنــمــر
األســود" الـــذي يــدور فـي عــالم
األبـطـال اخلارقـ لـلـطبـيـعة إذ
ظـهـر هـذا الـرجل مـرتـديـاً سـترةً
كـثـيـرةً الـزخـارف والـنـقـوش ما
يــجـعـلــهـا أقـرب إلى الــفـسـاتـ

منها إلى السترات.
لـكن مـا ارتداه بـيلي بـورتر جنم
مـسـلـسل "بُـوس" الـتـلـيـفـزيـوني
كـان األكـثـر إثـارةً لـلـدهـشة عـلى
اإلطالق إذ كـان عـبـارةً عن ثوبٍ
ضـــخمٍ امـــتـــزجت فـــيه عـــبــاءة
غــطـت الــنــصـف الــســفـــلي مــنه
عروف باسم بسترةٍ من النوع ا
"تـــوكـــســـيـــدو" بـــدأت من عـــنـــد
اخلصر. فكيف انتقلنا من عصر
ارتـــداء "ســتـــراتٍ مالئـــمـــةٍ لــكل
األغراض الـعـملـية" يـستـخدمـها
"رجال قادرون على أداء مختلف
هام" إلى الوضع احلالي الذي ا

نراه اليوم?
عـلى أي حـال فـلـتـنس الـنـقـاش
ـكن ــعـايـيــر الـتي  اخلـاص بـا
وصـف شـخصٍ مـا بـنـاءً عـلـيـهـا
بــأنه "جــنـتــلــمـان" مـن عـدمه إذ
أننا صرنا اآلن في خضم نقاشٍ
حـول مـعايـيـر تـصـنـيف شخصٍ
مـــــــــا عـــــــــلـى أنـه رجـل أم ال من
األســاس بل أصـبـحــنـا - وهـذا
هـو األكـثر أهـميـة - وسط جدال
بشأن مـا هي طبيعة الـشخصية
الــتي يـتـوجب أن تــكـون لـلـرجل
من األســــاس. فـــاجملـــتــــمـــعـــات
ـتعـددة الـتي نـعيش فـيـها هي ا
الــتـي صـــارت حتــدد طـــبـــيـــعــة

شخصياتنا.
ويقودنا هـذا للحديث عن أحدث
الـــتـــحـــوالت الــتـي طــرأت عـــلى
مجـلة "جي كيو" األمـريكية. ففي
مــطــلع الــعــام اجلـاري اخــتــيـر
ـسـؤول عـن قـسم االبـتـكـار في ا
اجملــلـــة ويـل ويــلـش كــرئـــيس

ـطـبـوعـة حتـريــرٍ جـديـدٍ لـهــذه ا
همـةٍ تتمـثل في جتديد مـوكالً 
شبـابهـا وجعـلهـا مواكـبةً لروح

العصر.
وبـيـنــمـا تـعـاني وسـائل اإلعالم
ــطــبـوعــة مـنــذ فـتــرة من حتـدٍ ا
يـتــعـلق بـقـدرتـهــا عـلى مـواكـبـة
وسائل اإلعالم اإللـكترونـية وما
تـــشــهــده ســاحــتــهــا من طــفــرةٍ
هـائـلـة فـإن مـشـكـلـة "جي كـيـو"
تـتـسم بـطـابعٍ أكـثـر تـعـقـيداً في
ـستـهدف ضوء أن جـمـهورهـا ا
فـي الــــــــوقـت الـــــــــراهـن هـم من
الشبـاب الذين تقل أعمارهم عن
عاماً والذين يصعب 40
اسـتــهـدافـهـم بـرسـائـل إعالمـيـةٍ
ألنــــهـم يـــكــــرهــــون أن يــــجـــري
ثل هذه الرسائل. استهدافهم 
يُــــضــــاف إلى ذلك أن تــــعــــريف
"الـرجل" بات يـكـتـنفه الـغـموض
والـضـبـابيـة وهـو مـا يـعني أن
اجملـلة التي كـانت تسـتهدف في
الــبــدايــة "الــرجــال الــنــبالء" ثم
حوّلت اهـتـمـامهـا إلى "الـرجال"
ـا باتت في طـريقـها الخـتيار ر
جـــمـــهـــورٍ مــــخـــتـــلفٍ لـــكن أي
جمـهور هو? ولـذا بدا أن ويلش
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وفي أول عددٍ يتـولى فيه ويلش
مــنــصـبه اجلــديــد وهـو الــعـدد
الـذي صـدر فـي فـبـرايــر/شـبـاط
ــــاضـي نُـــــشِــــرَت لـه صــــورة ا
يـجـلس فـيـهـا علـى األرض وهو
يرتـدي حذاءً ريـاضـياً وقـميـصاً
مـفـكـوك األزرار وحتتـه قمـيص
. ورغم أن واسع قـصـيـر الـكمـ
شعره كان مـفروقاً من على أحد
اجلـــانـــبـــ فـــقـــد كـــان هـــنــاك
وشمـان عـلى إحـدى يـديه وهو
الـشيء الــذي يـنـبـئــنـا بـأنـنـا لم
نـعد في عـصر الـرجال الـفرسان
والنبالء بأي شكلٍ من األشكال.
وقد شكـلت هذه الصورة إعالناً

لــلـــنــوايــا فـي مــجــلـــةٍ اعــتــادت
تخـصيص مساحـاتٍ ال يستهان
بــهـا من صـفــحـاتـهـا لــتـفـاصـيل
رابـطــة الـعـنق وشـكل اجلـيـوب.
وفي هـــذا الــصــدد قـــال ويــلش
لـــــبي بي سـي: "لم أُرِد فـــــقط أن
أشـعــر بــأي ضــغــوطٍ جتــعـلــني
الـتـزم بتـجـسـيـد فـكرةٍ يـتـبـنـاها
آخـرون حـول شــكل الـزي الـذي
يتـعـ على رئـيس حتـرير `جي
كـيـو `ارتـداؤه. رؤيـتي لـلـمـجـلـة
هي أن تـــســـاعـــد الـــقــار عـــلى
مـــعــرفــة نـــفــسه وأن يـــثق بــهــا
ويــتـعــلم أن يــكــون عـلـى أفـضل
ـكن بدال من الـتطلع إلى حالٍ 
تـــصــورٍ مــثـــاليٍ خــيــاليٍ أو أن
ـــطــــاً مـــعــــيــــنـــاً من يـــرتــــدي 

القمصان".
وإذا عـــدنـــا ألول عـــددٍ أصـــدرته
"جي كـيـو" بـقـيـادتـهـا اجلـديـدة
فــلن جتـد عـلى صــفـحـاته سـوى
بـضع ستـرات أكـثرهـا تـقلـيـدية
فـي مــظــهــرهــا كــان صــاحــبــهــا
يـــرتـــديــــهـــا دون جـــوارب. أمـــا
الــبــاقي فــأظـهــر مــجــمــوعـةً من
ـن حــــــــددوا األشـــــــــخـــــــــاص 
بـأنــفـســهم شــكل الــثـيــاب الـتي
يظهرون بها مثل فرانك أوش
وســانت فــنـســنت وجــون مــايـر

وجيمس بالدوين.
لـقـد بـدا األمـر وكـأن طـريـقـاً يـتم
ــضـي عــلــيه شــقـه هــنــا لـــكي 

آخرون فيما بعد.
 يقول ويلش عن ذلك: "أعتقد أن
تـآكل الـتـقسـيـمـات الثـنـائـية من
قــبــيل رجل-امــرأة وذكــر-أنــثى
وأســـود-أبـــيـض ومـــا إلى ذلك
هو أمر مـفيـد للثـقافـة واجملتمع
كــكل إذ أنـه يــعــني أن عـــلــيــنــا
اإلبــقــاء عــلى أذهــانــنــا مــتــقـدةً
وقلوبنا مـفتوحة. كما يعني أنه
يتـوجب عليـنا االعتـراف بكرامة
كل فـرد وخـصـوصـيـته وتـفـرده

." واحترام كل ذلك أيضاً


