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Dearborn Man who won Diversity Visa an 
Immense Success, Despite President’s Claims

By Simon Albaugh
YAN - Dearborn

From his ornately deco-
rated workshop in Dear-
born, Alkhulaidi manu-
factures and sells Middle 
Eastern-style furniture. His 
work depends on materi-
als manufactured from the 
United States and abroad. 
And he custom-builds all 
his furniture by hand. 

Alkhulaidi is part of a 
wave of people coming into 
the United States that are 
bringing their expertise 
with them. In the case of 
Alkhulaidi, his work for his 
father’s business is what 
shaped his skills. 

“I started working around 
1998, at the age of 11,” 
Alkhulaidi said. “I was 
slowly picking up skills 
by dabbling in everything 
around me, from sales and 
customer service to running 
errands and cutting and 
measuring fabrics. But most 
important I started to learn 
sewing.”

During those years in his 
father’s shop, Alkhulaidi 
dreamed of living abroad 
like many of the young 
people around him. In 
2010, this became a reality 
when he won the Diversity 
Visa Lottery, a program that 
offers the chance at winning 
a green card, or permanent 
residency status, for the 
United States.  

The Diversity Visa Lottery 
gives people from under-
represented countries in the 
US Immigration pool the 
opportunity to be randomly 
selected for a chance at 
living in the United States 
– But it doesn’t award 
citizenship. 

Before someone from a 
Diversity Visa country is 
even able to apply to the 
program, they have to go 
through a background 
check. And contrary to the 
President’s position, the 
Diversity Visa Lottery is al-
ready merit-based because 
a certain level of education 
or job skill is needed to 

apply, according to the US 
Bureau of Consular Affairs. 

When he first arrived, 
Alkhulaidi worked in the 
basement of a house to 
build his first Jalsah, or 
Middle-Eastern Furniture 
set for a friend. After that 
first furniture piece, other 
people were asking him to 
build a set for them again 
and again until he finally 
went into business. 

For the first orders of his 
business, he was still work-
ing from a basement. It 
wasn’t until a friend finally 
convinced him to expand 
that he started working 
from his first warehouse in 
Dearborn. But after only ar-
riving five years before, his 
business would continue to 
grow. He would need to buy 
a bigger space in Melvin-
dale. 

Alkhudaidi’s emigration 

to the United States was 
a narrow opportunity for 
Yemenis. Starting in 2017, 
Trump’s ‘Muslim Ban’ has 
stopped a lot of people 
from leaving under the 
same program that brought 
Alkhulaidi. 

According to Jamal al 
Ghazal, an immigration 
worker in the country, there 
are 70 people who had to 
give up their acceptance in 

the Diversity Visa Lottery 
because of the Muslim Ban. 

“The program is open,” he 
said. “But the Muslim ban 
has stopped any Yemenis 
from using it.” 

According to a report by 
Mallory Moench, a man 
from Yemen named Abdul-
lah Fadhel spent $12,000 
trying to navigate the 
Muslim Ban after he won a 
green card from the lottery. 
At the time of the story, 
he had been waiting seven 
months in Malaysia because 
he was afraid to go back 
to his home, where armed 
conflict was taking place. 

When Alkhulaidi first 
started working in Metro 
Detroit, he said there were 
only two or three Arabic 
Furniture sellers in the 
area. 

“Some were just sourcing 
already made Jalsah sets 
from overseas,” Alkhulaidi 
said. But Alkhulaidi was 
one of only a few who were 
making it. 

Alkhulaidi helped estab-
lish an industry in the wake 
of auto manufacturers go-
ing overseas. His work has 
created 16 jobs – with seven 
being part-time and a few 
saved for students hoping to 
learn the trade – and even 
given him enough of a profit 

to give back to the commu-
nity’s religious centers and 
business startups.  

“The diwan gives people 
the chance to create a famil-
iar and comfortable space 
for their social lives as they 
seek to become familiar 
and comfortable in their 
new surroundings,” said 
Sally Howell, Director of the 
Center for Arab American 
Studies at the University of 
Michigan Dearborn. “With 
so many local manufac-
turers, it might be that 
Yemeni furniture becomes 
ubiquitous throughout the 
region.”

Alkhulaidi wants to con-
tinue growing his business, 
with big goals of becoming 
a part of the international 
furniture trade. But he only 
narrowly missed the op-
portunity to go on this path 
to success. 

For the Yemeni citi-
zens who are stuck in the 
administrative limbo of the 
Diversity Visa Lottery, the 
Muslim Ban has only made 
a difficult situation for the 
people of Yemen worse. In 
the past year, Trump has 
been considering removing 
the Diversity Visa program. 
Still, according to the US 
State Department, 50,000 
Visas will be awarded in 
2020.

Ahmed Alkhulaidi has already subverted every assumption that 
the president has made. As someone coming from Yemen - one 
of the countries in Trump’s Muslim ban - he’s created jobs and 

contributed to the Detroit economy.

Middle Eastern-style 
furniture at alkhulidi store

Story

AlKhulaidi with staff

AlKhulaidi
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YAN: What was your 
first memory as a kid of 
playing and how did that 
impact your decision to 
open up this business?

I remember – my dad died 
when I was a lot younger – 
and I think within the first 
year we were trying to get 
things back to normal. One 
of my uncles took the whole 
family to – I think it was Dis-
covery Zone – and I remem-
ber thinking it was the most 
marvelous place. I remember 
sneaking through tunnels, 
mazes, and I just can’t say 
how cool of an experience it 
was. Having different places 
to hide, just the – the almost 
obstacle course-like nature of 
it, was so much fun.

YAN: Do you have a 
medical backround?

I finished my residency in 
2017 and I took a job as an 
ER doctor so that takes the 
majority of my time. This was 
supposed to start off as a fun 
passion project, but it took 
on a big life of its own.

YAN: What made you 
want to do this? Was it 
because of those earlier 
experiences?

The earlier experiences are 
definitely part of the concept 
development, but it’s really 
having my own kids that 
created this need for having 
a space for the whole family 
that really didn’t exist for us. 
It was years ago, probably 6 
years ago, that we took my 
six month-old to this little 
play cafe while we were in 
Chicago and I remember 
my wife and I thinking it 
was the coolest concept. We 
were able to have a cup of 
coffee, and [my daughter] 
was able to crawl around this 
matted room. There was no 
structure, no ball pits, just 
a soft, padded room, and a 
place for parents to sit. That 
was kind of the first seed.

YAN: A lot of the 
seating here is beautiful, 
it’s opulent. It seems 
that the place is as much 
designed for the parent 
as it is for the child. 
Tell me a bit about your 
thinking that went into 
that.

I’d say the biggest thing 
we’ve done over the last two 
years for both my daughters 
is go to these indoor play 
cafes... but it’s never that 
comfortable for us as parents. 
Usually it’s some plastic 
seats, sometimes there’s an 

old leather couch, but it’s 
not a very nice design, it’s an 
afterthought. Usually some 
nice play facilities, but not 
really geared for parents. 
We wanted to disband that 
concept – the idea was, 
50-50. You want to come 
here as an adult? Your 
kids can potentially be an 
afterthought.

YAN: So, part of your 
mission isn’t just for the 
kids to play and have a 
place to destress, it’s also 
a place for parents to 
enjoy themselves?

Yeah, so part of what we 
did is try to capture a bit of 
an enchanted forest with the 
facility... We also wanted 
to create a play structure 
that was good for parents. 
You’ll notice that a lot of 
the entrance ways are six 
or seven feet, so parents 
can walk in without much 
difficulty, and it’s definitely 
designed to support the 
weight of any adult.

YAN: Can you describe 
your average day at the 
ER?

So, on a good day, you 
can walk out of the ER with 
relatively low emotional 
impact on your overall 
outlook. There’s a lot of 
trauma – essentially, any 
kind of physical injury a 
person can sustain, whether 

it’s a car accident, whether 
it’s a stabbing, a gunshot, and 
we’re also a burn transfer 
center – so we really see 
some of the worst burns in 
Southeast Michigan. 

YAN: So people come in 
[to the ER] with gunshot 
wounds, burns, all kinds 
of ailments, diseases, 
and in some cases they 
have a really hard time to 
recover. Does that take a 
toll on you?

I think the ER is a special 
place. In medicine, they call 
it burnout. It’s a thing we 
commonly talk about. They 
have a list of top specialties, 

and we are usually number 
one or number two for most 
burnout. It does impact you.

YAN: So you have this job 
that’s stressful – you’re 
a parent – and there 
weren’t any spaces for 
you to relax at the same 
time as your kids. Which, 
you probably needed?

Yeah, I wonder if it was a big 
subconscious driver to all 
this? But, there really wasn’t 
[a place for us.] We chose 
to live in Michigan, which 
has a beautiful summer and 
a beautiful spring, and we 
have a lot of clouds and a 
long winterand that was a big 

KidKadia: Sanctuary for

YAN editor Brian Stone 
sat down for an inter-
view with Moneer Abdo 

in what looked like a lush, en-
chanted forest from a Disney 
movie – only they weren’t in 
an enchanted forest, they were 
in KidKadia, East Dearborn’s 
newest business. Kidkadia is a 
plascape for children that also 
has a cafe and equal space for 
parents to sit and relax. The 
new business, located at 1939 
Michigan Ave in Dearborn, is 
a new venture with him and 
Nasser Mozep. We wanted to 
learn more about the inspira-
tion for this unique new locale.

How One Doctor Heals With Fun & GamesHow One Doctor Heals With Fun & Games
 By Brian Stone-YAN - Dearborn

Brian Stone with Moneer Abdo
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driving force in the thought process 
and development of the facility.

YAN: Have you heard of 
parents burning out? Do you 
think that happens?

Oh my gosh, yeah... You see it, with 
friends and family... you do get tired, 
especially when you have young ones 
running around, but you’re willing to 
tolerate more, you’re willing to work 
easier with your kids, but it is a give 
and take, but [burnout is] definitely 
there.

YAN: So part of what you’re 
manifesting here, in your 
business, is that you’re not just 
trying to prevent the burnout 
you experience professionally, 

but you’re trying to prevent 
parent burnout? You hear about 
parents being stressed out, so 
you’re creating a place not just 
for kids, but for parents.

Absolutely. The idea was – how 
do I take an afternoon for a parent 
and make it stress free? How do I 
give them a few moments to escape 
the hectic, normal life and give them 
a place where you can breathe for a 
few minutes? And when you look at 
what we’ve done, from training our 
staff, to how our facility is featured, 
it’s tied into that. We probably over 
staffed, so we can have multiple 
monitors to go around, play with the 
kids, so if mom and dad want to sit 
back and relax on the couch, they can 
feel OK. That’s a huge part of this.

YAN: So part of your mission 
here is the same mission for 
you as a doctor. You’re trying to 
heal people.

It’s funny, because I’ve gotten 
multiple questions from some of the 
visitors, and people ask me how is 
this like your normal job? How do 
you have anything similar? And I 
didn’t connect it, really, until now, 
but I guess we are doing something 
very similar here to what we do in 
the ER. We’re creating a safe zone for 
parents, kids and grandparents.

YAN: What do you think 
about that? A lot of uncles, 
grandparents, aunts are 
involved in kids’ lives. Do you 
think this is a good place for 
them to go?

Absolutely, we’ve had some 
grandmothers who bring their kids 
here a couple times a week. It’s been 
a very nice way for families, and even 
extended families, to spend more 
time together. It’s a great destination 
for uncles, grandparents, and any 
caregiver, for them to come together.

YAN: Is there anything 
else you want to tell parents 
or readers of the Yemeni 
American News about why they 
should come?

We’re hoping we can make the 
decision to come very easy. When 
we opened up the play cafe we 
were thinking about what was out 
there. We realized not only was 
there nothing like this in the area, 
but – with confidence – nothing like 
this in the country. We are the first 
of its kind in regards to the effort 
to making this a home for parents, 
too. So it’s an easy decision – you 
have the best indoor play cafe in the 
country right in your backyard.

Parent 
and Child

عباس شهاب 

Abbas Shehab
Shehab's ProMedia

Commercials, Promotions, & All Special Events
Photography & Videography

(313) 699 6923 - abbasmshehab@gmail.com
FB: Shehab’s ProMedia FB: Abbas M Shehab

Your commercial 
sanitation needs, we 
beat all competitors 
prices, if your 
dealing with Waste 
Management or 
Republican or GFL let 
me show you how 
much I can save you.

Call Hakeem Adam at 313-739-3458

Orange Star Waste for allOrange Star Waste for all
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As the war 
in Yemen 
rages, 

the lines be-
tween foes and 
allies are blur-
ring. With UAE-
backed southern 
separatists turn-
ing their guns 
against forces 
loyal to the gov-
ernment of Abd 
Rabbuh Man-
sour Hadi, the 
divisions within 
the anti-Houthi 
camp add an-
other challenge 
to ending the 
destructive con-
flict.

YAN - 

The United States has 
called the Yemen war the 
largest humanitarian crisis 
on the planet. The war has 
killed tens of thousands of 
people, caused outbreaks 
of diseases and brought the 
impoverished country to 
the verge of famine.

Yet, the country that calls 
itself the leader of the free 
world - the United States 
- has not been able to stop 
the war. In fact, Wash-
ington has been an active 
participant in the conflict, 
arming and supporting the 
Saudi-led coalition against 
Yemen’s Houthi rebels.

Efforts in Congress to 
half US assistance to the 
coalition have hit Donald 
Trump’s presidential veto.

The Yemeni American 
News has interviewed 
several Yemeni Americans 
to get their opinion on the 
role their new country - the 
United States - should play 
in bringing peace to their 
homeland of Yemen.

While the views differ 
on the details, all Yemeni 
Americans seem to be 
unanimous in wanting the 

war to end.

US role
Mohammad Doeiss, a 

Yemeni American living in 
Michigan, said Washington 
has been the main reason 
for the violence in Yemen, 
as it remains the biggest 
force and most leverage 
over the coalition to stop 
the war.

“As a Yemeni American 
citizen, I care about the 
stability and peace in my 
home country. I also want 
to see my new home, the 
US, reacting in the right 
way to humanitarian cri-
ses,” Doeiss said.

Doeiss said Yemeni 
Americans have a role to 
play in bringing peace to 
Yemen by organizing their 
communities and forming 
lobbies to put pressure on 
elected officials through 
forming alliances by other 
ethnic groups and civil 
rights activists.

Latifa Jamal, who also 
lives in Michigan, said 
the US can help solve the 
crisis. But her perspective 
was different from that of 
Doeiss.

Jamal said Washington 

should throw its full weight 
behind the “legitimate” 
Hadi government.

“The United States must 
fulfill all of its commit-
ments to the legitimate 
government to wrest its 
control over the entire 
country. The US should 
also activate the sanc-
tions against Anasar Allah 
(Houthis) stipulated by UN 
Security Council resolu-
tions,” Jamal said.

Jamal said Washington 
- as the provider of logistic 
assistance to the coalition 
- should also pressure the 
United Arab Emirates and 
Saudi Arabia to commit 
to backing the legitimate 
government.

She also called for Hadi’s 
government’s return to 
Yemen from its voluntary 
exile in Riyadh.

“The absence of the 
legitimate government 
makes all the solutions for 
ending the war an impos-
sible matter,” Jamal said.

The solution
For his part, Abduljalil 

Aloun, of New York, said 
the United States can play 
a “big role” in ending the 

Yemen war, which has 
lasted four and a half years, 
by stopping the fragmenta-
tion of the country, ending 
Saudi and Emirati abuses, 
pushing for an investiga-
tion into possible war 
crimes and helping hu-
manitarian and construc-
tion efforts.

Still, Aloun said Yemenis 
are the ones responsible 
for the crisis. “The Houthis 
are the first reason; the 
government is the second; 
and the Southern Transi-
tional Council because it is 
a foreign agent produced in 
the Emirates is the third,” 
he said.

Aloun said the Houthis 
started the crisis because 
they agreed the results of 
the national dialogue and 
then turned against it. As 
for the government, he 
added, it tried to confront 
the Houthis mistake with 
another mistake - inviting 
the Saudis and Emiratis 
who had their own agenda.

“What’s clear is that 
there is no solution except 
for all Yemenis parties 
without exception and 
absent of foreign interven-
tions to meet. Only then, 
the solution will material-
ize and Yemen will enjoy 
stability through Yemenis 
willpower,” he said.

Rejecting violence
Abduljalil Ahmad, who 

lives in Michigan, said 
Washington is waging a 
proxy war in Yemen by 
selling weapons for groups 
to kill each other while 
keeping its interests secure 
and protected through its 
agents.

“The solution to end this 
crisis can be done by con-
vincing Yemenis at home 
and abroad to share power 
peacefully and reject the 
culture of violence, hege-
mony and using outside 
influence,” Ahmad said.

“Second, we need to 
defeat the culture of weak-
ness and political tyranny 
in all of its forms starting 
with familial relations all 
the way to the top of the 
pyramid. Only the free 
people of the nation decide 
the future, or else we will 
keep spinning in a full cycle 
of violence that haunts 

How can the US help end How can the US help end 
the war in Yemen?the war in Yemen?
Yemeni Americans weigh in

         By: Khalil Ali
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By Simon Albaugh
YAN - Hamtramck

The exhibition is lead by 
Sally Howell, Ph.D from 
the University of Michigan 
Dearborn’s Center for Arab 
American Studies. Cura-
tion of the exhibition comes 
from Osman Khan, Associ-
ate Professor at Stamps 
School of Art and Design 
– Part of the University of 
Michigan Ann Arbor. 

Archival Research was 
done by Asma Baban and 
marketing for the event is 
lead by Fatimah Al-Rasool. 

“This is letting us imagine 
what the American Mus-
lim is in 2050,” Khan said. 
“Because now we can invent 
what we want to be, what 
the symbols are, what will 
be the garb.” 

The basis for the show 
is imagining what a utopia 
would look like when it’s 
centered around Muslim 
Culture. The show draws 
on past representations of 
Muslim-American popula-
tions in Southeast Michi-
gan and works to create a 
conversation around what 
a better future could look 
like. 

“It’s an idea for what a 

Halal Metropolis is,” Khan 
said. “In some places, it’s a 
feared notion. Some places 
it’s home – the desire to be 
home. And what makes this 
comfortable.”

Displaying her work 
is Zarinah El-Amin – A 
designer of headscarves 
and coverings for the many 
cultures and religions that 
intersect around what she 
calls “wrapping” or head 
covering.

“In the African-American 
Muslim community, when 
a lot of the Muslims came 
into Islam, they began to 
adopt head covering,” El-
Amin said. “But they made 
it their own style. So it 
wasn’t like the Arab style, it 
wasn’t like an African style. 
It was an African-American 
Muslim Style.” 

El-Amin works with 
material from all over the 
world to imagine new and 
exciting ways to display 
head covering. 

“As time went on, I loved 
the aesthetics of it,” El-
Amin said. “I loved the feel-
ing. I love the individuality, 
because you can wrap a 
multitude of ways, because 
it’s like an art. And I always 
said it’s something that 

takes me to a new spiritual 
level.” 

The visual art is multi-
faceted. Architectural 
sketches for re-imagined 
monuments are drawn by a 
Bosnian artist who “mod-
estly proposes” new ways 
of seeing the spaces that 
are at the center of culture. 
And photography centered 
around expression of Mus-
lim Identity is prominently 
displayed next to it. 

Yemeni furniture loaned 
by Best Deals Furniture 
of Hamtramck is also be a 
part of the exhibition.

At the root of Halal 
Metropolis is the history of 
Muslim visibility in Amer-
ica. Islam has been a part 
of the Southeast Michigan 
culture since the late 1800s. 
But because Hamtramck 
doesn’t have any facilities 
or centers that highlight 
the history of its immigrant 
populations, Halal Metrop-
olis is working to bring that 
history to its exhibition. 

“When the Bangladeshis 
and the Yemenis came into 
two different ends of the 
city and created this new 
economy, that’s when they 
became a part of the city,” 
Asma Baban said. “So that’s 
why we’re having this exhi-

bition is so you can see how 
that happened.” 

The history of Ham-
tramck’s Muslim commu-
nity is an important one. 
Transitioning from a vastly 
polish enclave of Detroit to 
the first city to elect a Mus-
lim-majority city council is 
just one of the important 
aspects of the community’s 
history. 

“I thought it was amaz-
ing,” said Courtney, who 
came to the exhibition. “I 
think it puts everything 
happening in America in 
perspective.” 

“I like to the diversity,” 
said Amaal. “When we go 
to our Mosques, we see 
Middle Eastern and Bengali 
people. But here, everyone 
enjoying it.”

The exhibition has 
been traveling through-
out Southeast Michigan. 
At previous stops, Halal 
Metropolis has worked to 
highlight the history of the 
Muslim communities that 
come to see it. As the exhi-
bition progresses, the art, 
presentation and the tone 
of the exhibit will change 
with the traditions and at-
titudes toward Islam in its 
new settings. 

“While we are moving, 
and different iterations of 
the projects are changing, 
It’s not just the internal 
aspects of the exhibit,” 
Fatimah Al-Rasool said. 
“it’s also the response and 
outreach. Because this is 
Hamtramck’s community. 
And we want to showcase 
them. Not our work.”

By creating this dialogue 
with the communities, the 
hope is that halal Metropo-
lis can explore a sense of 
visibility around the diverse 
cultures that are practiced 
every day throughout 
America. 

“What is this visibility all 
about? What does it mean 
to Muslims and non-Mus-
lims?” Sally Howell said. 
“How was it created, not 
just by the Muslim commu-
nity, but in dialogue with 
the rest of society? And 
where’s it going? How is it 
transforming Detroit?”

Throughout the month-
long exhibition, the 
organizers will hold a com-
munity event showcasing 
dialogues and conversa-
tions around the theme of a 
Halal Metropolis. Perform-
ers, artists and scholars will 
present their work at these 
events.

At Bank Suey Community Space, Halal Metropolis is exploring the identities 
and expressions of Islam in Metro Detroit. As a traveling archival, art and 
fashion exhibition, its stated goal is to explore Metro Detroit’s expressions 

of Muslim Identity in the past, present and future. 

Halal Metropolis Explores  Past, Pres-Halal Metropolis Explores  Past, Pres-
ent, and Future Muslim Communitiesent, and Future Muslim Communities

Picture from the event Hn Hamtramck city
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Southwest Detroit 
Yemeni American 
youth rise to serve 
their community 

Local

By Adel Mozip
YAN - Detroit

To her southwest Detroit 
community, she is an avid 
activist, advocating for 
reform on topics ranging 

from education to youth 
voice. Now, Sarah has 
another title AAYSP’s 
2019 Student of the Year 
Awardee. AAYSP is the 
American Association 
of Yemeni Students and 
Professionals.

Sarah is a graduate 
of Universal Academy. 
Throughout her high 
school career, she has 
maintained a 3.93-grade 
point average, ranking her 
sixth out of her class of 52 
other students.  In addition 

to her remarkable GPA, 
Sarah has also scored in 
the 93rd percentile on her 
standardized testing.

Although Sarah’s 
academic achievements are 
incredible, they represent 
only a small portion of 
her high school career. 
The larger portion of her 
time was spent serving her 
school and community. 
Sarah is Vice President 
of her school’s National 
Honor Society and is an 
active member of Universal 
Academy’s Student 
Government. Furthermore, 
Sarah has been a leading 
member of multiple 
nonprofit organizations. 
She is president of a 
Joining in to Revitalize Our 
Neighborhood (JIRON), 
an ACCESS youth project 
based in southwest Detroit 
that focuses on high 
school and collegiate prep, 
community building, and 
leadership training. She is 
also Chair of the Chadsey 
Condon Community Office’s 
Youth Council, a committee 
created to also benefit the 
young people of southwest 
Detroit.

While serving both these 
groups and the Southwest 
community at large, 
Sarah was chosen to join 
the 482Forward Youth 
Collective and was voted 
Co-Chair. 482Forward is a 
youth-driven organization 
that focuses on taking 
direct actions to solve the 
educational injustices 
Detroit residents face.

As a member, Sarah 
has not only participated 
in these actions but took 
part in creating them. She 

has interviewed the 2018 
gubernatorial candidates 
about issues in Michigan’s 
school system. Sarah’s 
commitment to excellence 
in both her schoolwork and 
extracurricular activities 
has made it possible for her 
to stand out against other 
students in the race for 
scholarships and college 
acceptance letters. She has 
been awarded the Detroit 
Rotary Club Student Service 
scholarship, the CAIR-MI 
Rosa Parks scholarship, 
Islamic Center of America 
scholarship, and the 
American Educational 
Foundation scholarship. 
In total, Sarah has 
accumulated around $1.7 
million in scholarships.

Although Sarah has been 
offered admission into many 
of Michigan’s top schools, 
she plans to attend the 
University of Detroit Mercy 
as one of the few students 
accepted in the prestigious 
5-year accelerated Physician 
Assistant program. There, 
Sarah plans to learn how 
to continue serving her 
community through the 
field. Once she graduates, 
she dreams of opening 
a public clinic, within 
a largely immigrant 
populated community, in 
Southwest Detroit for those 
who don’t have access to 
proper healthcare due to 
many reasons including 
citizen status, language 
barriers, and transportation 
limitations.

In five years, with a 
University of Detroit Mercy 
diploma mounted on top 
of a wall, Sarah aspires 
to continue to serve the 
community that has helped 
build her character.

Sarah Nasher is a Detroit Southwest Ye-
meni American who can be a different 
person to many different people. To 

her single mother, she is a mature teenager 
who often spends her free time cooking and 
caring for her younger siblings.

Sarah with Yemeni American News publisher Rssheed Alnozili at the AAYSP Scholarship Gala
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By Georgia Coats - YAN

I knew the call would 
come, like the expectation 
of a winter storm.

My oncologist forecasted 
that my body would eventu-
ally build up a resistance to 
my medication for chronic 
myeloid leukemia (CML) 
after going off of it 3 times 
to have 3 miracle babies.

That dreaded call came 
the day after Christmas in 
the middle of a family mov-
ie.  The nurse dictated dates 
for blood tests and biopsies.  
It was clear as I fumbled for 
a pen while running out of 
the darkened theatre that 
she didn’t care which dates 
worked for my grad school 
class schedule, my teaching 
hours, or my family life.  

Bottom line, I needed to 
rewrite my priority list—
ASAP!

I was thankful for a short 
commute between hospital 
and university in the heart 
of Detroit.  I naively thought 

I could change medica-
tions and not skip a beat in 
class.  I didn’t account for 
the unexpected toxicities 
of Sprycel, my new miracle 
medication.  It was super 
effective in treating cancer.   
But my fatigued body could 
barely make it through a 
day.

5 Steps of Budgeting
I know what it’s like to 

live on a tight budget.  I’ve 
been stretching dollars for 
decades.  Taking Sprycel 
siphoned off a significant 
portion of my energy each 
day.  I drastically needed to 
rebalance my energy budget 
to account for success 

within my new limitations 
of fatigue.
1. Set Goals

Set clear, attainable goals.  
Identify the most important 
places to spend limited 
resources of energy:  Fin-
ish grad school.  Aspire to 
excellence—as a mom, wife 
and student.  As I pushed 
forward with my Master’s 
degree, I became a goal-
setting master. 
2. Prioritize

Decide the most impor-
tant ways to expend mental, 
emotional and spiritual 
energy, and then let go of 
the other stuff.  

If I aspired to excellence 
as a mom, wife, and gradu-
ate student, I couldn’t also 
be an excellent teacher.  I 
quit my teaching job.  We 
creatively rebalanced an 
even tighter financial bud-
get.
3. Elimi-
nate excess 

Identify and get rid of the 
unnecessary energy drains.  
It’s like knowing you’re 
going to shipwreck if you 
don’t throw stuff overboard.  
Learn to say “NO” to super-
fluous obligations and to 
excess noise in your head. 

Nursing a grudge or 
second-guessing good 
decisions were luxuries I 
couldn’t afford.  Instead, I 
learned the energy-rejuve-
nating power of clear think-
ing cultivated by a rhythm 
of rest, walks, and intimate 
prayers.
4. Show up 
wholeheartedly

Once goals are set, priori-
ties are clear, and junk has 
been eliminated, be present 
in your priorities.  Embrace 
them fully and generously.  

It was costly to be a moth-
er of three and a non-tradi-
tional, cancer fighting grad 
student.  I wasn’t going to 
miss any of those prioritized 
moments.  I studied hard. 

I also learned to set studies 
aside and wholeheartedly 
cherish puppy movies with 
my feverish 4th grader as the 
privileged place of being a 
mom.
5. Celebrate 
success

Find joy in the things 
that contribute to success.  
Setbacks and shortcom-
ings are ingredients for grit 
when it comes to celebrat-
ing achievement.

I regularly thanked my 
amazing professors.  When 
my worn out body ached, 
I thanked God for my 
cozy bed.  I cried tears of 
gratefulness as my husband 
picked up my slack at home.  

When I finally finished 
graduate school, debt free, 
after 5 ½ years, celebra-
tions of success were the 
sweetest.

I learned to thank God for 
Sprycel.  

It keeps my body cancer-
free.  It has afforded me 
peace of mind, power in 
weakness, freedom in limi-
tations, and grace in weari-
ness.  I have learned to live 
more lightly and freely as I 
regularly surrender all my 
priorities to my highest pri-
ority of all—loving God with 
all my heart, soul, mind, 
and strength.

CHRONIC HOPE #5:
From Battling Fatigue to Balancing an Energy Budget

Georgia Coats



1111Vol. 10 ISSUE  NO. (125) Sep  2019

By Brain stone
YAN - Dearborn

We spent almost a full 
hour talking about East 
Dearborn and the future 
for Dearborn develop-
ment on the East End in a 
wide-ranging interview that 
covered the challenges and 
opportunities that remain 
for East Dearborn. Shep-
pard-Decius was relaxed 
and assertive throughout 
the interview, with a knack 
for the details and a re-
freshing frankness about 
the headwinds facing East 
Dearborn’s Downtown.

YAN: What are some 
of the things you think 
are going to be posi-
tive that will benefit 
the community in East 
Dearborn?

There’s a lot of things go-
ing on physically in terms of 
some of the improvements 
we’re planning and in our 
marketing, which we’re do-
ing more and more of each 
year.

There’s a lot more busi-
nesses that are starting to 
come in and it’s great to 
have some spaces that peo-
ple can come into... Right 
now, we’ve been working 
with a number of new busi-
nesses, like KidKadia, which 
is great, because we have a 
lot of kids in this area and 
they’re great for both the 
adult and the kid. 

We have a couple of new 
businesses that have opened 
over the last year, like Pea-
cock Cafe, which is new 
Indian Food, which is great, 
and we have Now Cafe, 
which took over M&M, and 
they have new ownership.

We’re investing in the 
street-scape, and in some 
instances those large plant-
ers have prevented busi-
nesses from having an out-
door cafe, so we’re actually 
looking at reducing those, 
and making it available. 

We’re looking at a tree well 
plan for Michigan Avenue, 
where we would change 
those things out to help 
businesses add more busi-
ness to their outside areas.

We’re starting to change 
over some of the plant ma-
terials that either needed 
to be replaced or areas 
where beds needed to be 
addressed, and over the 
last year the DDA’s have 
invested more and more 
in that into particular, but 
we’re also looking to add 
trees to Schaefer in areas 
where there are no trees. 
We’re also updating some of 
the older light poles, since 
some of them don’t work, 
and those replacements will 
be done this fall, with LED 
lights. Conserving energy – 
as a city and DDA  - we’re 
trying really hard to be sus-
tainable

YAN: It seems like 
we’re taking it as it goes 
with business own-
ers opening up in East 
Dearborn, but there 
aren’t any plans to 
bring in a business with 
100 to 250 new employ-
ees to create the growth 
that existed before Arts 
Space. Is there anything 
you’re planning on to 
bring in that growth?

Well, at the corner of the 
Dearborn Town Center, 
where Beaumont was [the 
former Montgomery Ward 
building], they’ve moved 

out as well. That’s an area 
where – it’s 140,000 square 
feet – and very little of it is 
occupied. So that’s some-
thing where we’re working 
with [the owner] to try to 
get a new business in there. 
Now, we do know that the 
main floor, the commercial 
floor, could be multiple ten-
ants, and I know the Mayor 
has met with them about 
that specifically. That is 
something that, after a lot of 
the changes [Beaumont has] 
gone through, they’re able 
to circle back around and 
look at what they’re doing 
[in East Dearborn.] We’re 
also working with the prop-
erty owner. And so, with 
the three, I think that’s a 
good sign that will happen. 
Is there something planned 
and on the books yet? No, 
not yet. But I think it’s mov-
ing in the right direction.

YAN: Have you heard 
of any talks with any 
large corporations?

They have, but those 
haven’t worked out.

YAN: What do you 
think is impeding 
people wanting to jump 
into a space like that in 
East Dearborn?

Well, for one, the office 
market in Southeast Michi-
gan is still not a big market, 
and in many ways, the of-
fice market is contracting 
– they’re moving into new 

areas. So, on the one hand 
there’s competition, but 
that competition can be a 
good thing, because a lot of 
businesses are moving into 
Detroit, and many are now 
realizing they can’t move 
into Detroit [because of ris-
ing rent prices] and so that’s 
an opportunity for us.

YAN: What makes 
East Dearborn a place 
that someone would 
want to choose over 
Warren, Ferndale or 
Royal Oak?

I can tell you, in regards 
to office space, a place like 
Ferndale doesn’t even have 
stock. We have buildings in 
pretty good shape, and they 
might need a face lift, but 
they are in good shape. We 
have flexibility, too – we can 
go big, but we can also go 
small. Many property own-
ers, like Fish Net Studios 
– above the fish market, 
he went in and renovated 
the upper floor and turned 
them into artist suites. 
They’re all booked – they’re 
all full. And that’s what it’s 
about: re-imagining what 
our spaces can be, and one 
thing for the East Dearborn, 
we really want this to be an 
arts and culture space. 

YAN: Isn’t a challenge 
in making [East Dear-
born] an arts space, is 
that we also built up 
this massive perform-
ing arts center in the 

middle of nowhere? The 
gravity moved from a 
walkable area with the 
former city hall, to this 
area where it’s like a 
concrete desert with 
parking spaces. If you 
could play God, would 
you change that?

It was years ago, and so you 
look at: what are the oppor-
tunities you have in front 
of you now? Between East 
and West Downtown, there 
is that middle space, and I 
think we’re thinking about 
how to connect that space. 
So there is the physical 
aspect – connecting it with 
infrastructure, investment, 
and multiple modes of 
transportation – and then 
also taking a look at the so-
cial side of things. Whether 
you’re in the East or West, 
we want to take away that 
social divide and make sure 
people feel there’s a lot of 
things to do in Dearborn, 
and you can go East or 
West.

YAN: Have you had 
any discussions about 
bringing in Arab Per-
formances and perfor-
mance artists in the 
East Dearborn down-
town?

The Jazz on the Ave is a 
big popular [performance] 
that draws in thousands 
of people, and we feel it’s 
important for the notoriety 
of the downtown, and it’s 
a good building block for 
others to follow after. In 
the sense that, it took a few 
years to build up thousands 
of people coming to it, and 
so [now we’re] looking at, 
what other [performances] 
could we be doing in the 
park to activate that space? 
One of the things [that’s 
coming up], even though it’s 
geared for families, is we do 
our trick or treat event, and 
we do pumpkin carving, to 
engage the residents and 
enjoy the downtown.

East Dearborn’s Downtown:East Dearborn’s Downtown:
DDA Director Tells AllDDA Director Tells All
We sat down 

with Cristina 
Sheppard-Decius, 

head of the East Dearborn 
Downtown Development 
Authority inside Art Space 
– the unique art lofts in the 
former Dearborn City Hall.

Interview

Dearborn’s former iconic city hall which is now an artspace

Cristina Sheppard
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By Omar Thabet - YAN - Hamtramck

Emad Shammakh was born 
in Yemen. He came to America 
when he was five years old. He 
has lived here ever since and loves 
being from the city of Hamtramck. 
Shammakh said, “The city of 
Hamtramck is a melting pot 
that has people from different 
ethnicities, cultures, and religions. 
The diversity in Hamtramck brings 
the opportunity to have great tasty 
foods.”

Emad Shamakh recently 
graduated out of Wayne State 
University with a bachelor’s 
degree in Public Health. He is 
now pursuing a master’s degree 
in Physician Assistant Studies. 
He currently works at FRD Sav-
Mor Pharmacy as a manager and 
certified pharmacy technician.

When we asked Emad who 
helped him become the leader he 
is today, he said, “I learned from 
Sami Dabaja, the owner of Sav-
Mor Pharmacy. He taught me 
the importance of education, the 
importance of keeping promises 
and honesty in the community. Dr. 
Sami also told me the importance 
of giving back to the people in need, 
and never follow a dream job for 
the income but follow it with a plan 
to save, change, and improve lives 
of those who are vulnerable.”

Emad enjoys his job at the 
pharmacy. He said the best part of 
his job is, “Having the opportunity 
to serve my community and the 
privilege of taking care of patients 
in need that live in a community 
that has a shortage in healthcare 
services.”

Emad didn’t just become a leader 
overnight. While in high school 

Emad joined the Drama club, 
wrestling team, student council, 
Ambassador of peace and DECA-
Marketing organization.

Shammakh said, “During my 
4 year experience at Hamtramck 
High School I had the opportunity 
to be an Ambassador of Peace. 
My duty was to identify students’ 
conflicts and issues and address it 
with my team of Ambassadors to 
come to a mutual solution that will 
make the learning environment for 
the students more fun and stress 
free.”

 Emad sees a bright future in the 
Hamtramck Public Schools District 
that he graduated from. Shammakh 
said, “What gets me excited the 
most about the future of HPS is the 
increase of successful graduates 
that are pursuing and completing 
great careers in many different 
fields and coming back to serve 
their community and supporting 
the school system (HPS) that 
enriched them with the essentials 
of education and life lessons.”

During his free time, Emad said 
he enjoys travelling and exploring 
different parts of the world and 
gathering with friends and family 
to plan fun activities to do with his 
community.

Emad is also a member of the 
Yemeni American Leadership 
Association, also known as YALA. 
Emad said what he likes most about 
YALA is, “gaining the full trust of 
my community to serve them with 
what all the shortages of services 
we have in our community such as 
ESL courses and healthcare. I also 
enjoy educating our community 
about cultural diversity and 
identity.”

Shammakh then added, “What 

I would like to see improve with 
YALA is our resources of income, 
a bigger building and long term 
bridges with our community Public 
schools.”

With being a leader, you know 
Emad will have lofty goals that he 
sets for himself. Some of Emad’s 
future goals are to graduate 
as a Physician Assistant and 
entrepreneur and open his own 
clinic and pharmacy to serve 
low income communities and 
communities that lack healthcare 
access. He also would like to build a 
hospital in Yemen to serve the poor 
for free as charity.

Good luck Emad Shammakh 
with your future endeavors. Keep 
making everyone proud!

Story

Emad Shammakh:
A born Leader
In order to be a leader, you have to 

have a vision for yourself and for the 
people around you. You have to work 

harder than your competition; giving up 
or giving in is never an option. You have 
to remain focused at all times because 
not everyone can share your vision or will 
understand why you do what you do. You 
have to be an inspiration to people, 24 
hours a day and 7 days a week.  In order 
to be a leader, you have to think outside 
of the box. Thinking inside the box makes 
you just like everyone else. These are all 
traits that represent Emad Shammakh, 
which is why he is the perfect leader.

Emad with collage at the pharmacy
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By Rasheed Alnozili
YAN- Dearborn

YAN: What’s the 
biggest difference 
between when you 
moved to Dearborn and 
now?

“Different people. It used 
to be Italian, Polish and 
Irish, and now it’s mostly 
Arabic, and a few Italians. 
At one time East Dearborn 
was the place to live, now 
West Dearborn is the place 
to live. I’m just telling you 
– most of the people I know 
moved to West Dearborn 
or Canton, you know? But 
we’ve still got the best 
doughnuts.”

YAN: What would you 
like to see more of in 
East Dearborn?

“I’d just like to see – 
you know, I’m not saying 
nothing, but – people 
taking care of their 
property, their weeds. It 
gets pretty bad now, you 
know? Back in them days 
that kind of problem was 
less of an issue with Mayor 
Hubbard. They’ve got lots 
of nice palaces and homes, 
but the grass dies – and 
you gotta take care of your 
grass, you know? And I’ve 

told the city hall, and they 
say, “Well, I’ll go check,” 
but – you know how it is.”

Tony shrugged.

YAN: You live right 
near the Mosque. When 
the mosque went up, 
what changed? What’s 
different now?

“It improved it, the look 
and everything. When a 
house goes for sale, now, 
people buy it! Kids go to 
Fordson, we’ve got good 
schools, we’re close to 
everything. People ask me if 
I wanted to come down for 
lunch [at the mosque] and 
during Ramadan [for iftar]. 
They’re good.”

YAN: Did your 
property values go up?

“Yeah, way up. I’ve got 
people everyday asking if 
I want to sell, and I say, 
“Hey, I ain’t going nowhere. 
When I die, maybe, but not 
before that.”

YAN: Do you think 
the Arab American 
community has done 
anything for Dearborn?

“Oh, yeah! They’re the 
ones who built it back up! 
Who brought it out of the 
recession.”

YAN: What about the 
market? What’s the 
best market?

“We go to Meijer. We go 
to Greenland. I used to go 
to La Shish in the old days, 
too. They’ve got good stuff 
– good quality, you know?”

YAN: Public Safety. 
Have you ever had an 
issue?

“The safety issue is nice, 
but a lot of people don’t 
watch their kids, and that’s 

why they’ve had those 
accidents. People aren’t 
watching their kids. I’ve 
lived in the city for 47 or 
67 years. I’ve seen some 
bad incidents. About 3 or 
4 years ago someone broke 
into my home, and stole my 
wife’s jewelry, but that’s the 
only time something like 
that’s happened. But it ain’t 
all like that, you know?

Across the street from me 
is this young guy, Arabic 
guy, he’s Yemeni, and he’s 
got 3 kids. Every time he 
comes home from work, 

before he goes in the house, 
he walks across the street 
and checks on me and my 
wife. The day that I got 
robbed, a lot of the Arabic 
people wanted to give us 
money, and even asked if 
they could give my wife 
jewelry. I was surprised.”

YAN: Do you think if 
you have a chance to 
leave, would you like to 
leave, or do you want to 
stay?

“Nah, I’m not going 
nowhere.”

Dearborn Loyal:Dearborn Loyal:
69-Year Resident Talks Past & Present69-Year Resident Talks Past & Present

Local

Tony Auvia is an 82 year old 
man who has been living in 
East Dearborn for the last 

67 years. A Korean War veteran, 
he moved to Dearborn when he 
was 20 years old, in 1952, because 
one of his war buddies lived here. 
He worked at the steel mill for 32 
years and is now retired. He has 
a wife and his two daughters also 
live in Michigan. Tony came to 
Dearborn for friendship and he 
found a community – a commu-
nity that’s changed a lot over the 
years. We sat down with Tony and 
talked to him about Dearborn, 
then and today, and what this 
man on the street thinks about 
the big changes in East Dearborn.
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Workforce
In-demand careers
start at Henry Ford College.

hfcc.edu
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Lease a new...     2019 Escape SE 4WD

Find us on Facebook:
Bassam Aboul Hosn - Abdo Sahiliwww.fairlaneford.com

*With approved credit. A/Z plan pricing for retuming lessees.No Security Deposit. Includes10,500 miles/yr.
 Pricing example on stock #25909.Plus tax, Expires 9/30/19.

We look forward to serving you!
Great prices. Greate vehiches. Great Service.

The way car buying should be!

Competitive Rates...
Outstanding Services

Per month
for 24 months
10,500 miles/year

* $2039 Cash Due at Signing. $0 security deposit
* Plus tax, title, doc. fee & license

$159*

14585 MICHIGAN AVE. DEARBORN, MI 48126
1 MILE EAST OF SOUTHFIELD FWY ON MICHIGAN AVE.







Bassam Aboul Hosn
baboulhosn@fairlaneford.com

313.216.1082



Abdo Sahili
asahili@fairlaneford.com
313.216.1083


Sammy Cheaito

scheaito@fairlaneford.com
313.216.1056



(ذو كفائة). عاليا  تأهيال  مؤهلين  • المدرسين 
• برامج متنوعة لتطوير المهارات.

• برنامج خاص باللغة لجميع الطالب.
متطورة. تعليمية  • وسائل 

ومناسبة. نظيفة  • بيئة 

TAU BETA SCHOOL
•  D i ve r s e  K- 8  Ed u cat i o n a l P ro g ra m      •   A l l  S c h o o l St a f f H i g h ly Q u a l i f i e d

Hamtramck Public Schools is proud to announce the opening of the 
new school Hanley Street Elementary located on 3056 Hanley St. 

Hamtramck 48212.

نستقبل استمارات التسجيل على العنوان التالي:
3201 Roosevelt St. Hamtramck, MI 48212

لمزيد من المعلومات: 313-872-9270

Now accepting applications for all grades at Hamtramck Public Schools 3201 Roosevelt Hamtramck, MI 48212 . 313-872-9270

ومزاولة العمل في مدرسة تايو بيتا

ارة
بشرى س

ال ا ا ا ل ق ن

عن
الفتتاح

ا

وندعوا جميع األهالي الذين لم يسجلوا أوالدهم في المدارس (اإلبتدائية - اإلعدادية) 

بسرعة التسجيل

Ads
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TUESDAY, OCTOBER 29TH

Mario’s Italina Restaurant
4222 2nd Avenue, Detroit

5:00-6:00pm VIP Reception $1000 | includes 2 tickets
6-7:30pm General Reception $250 | 1 ticket to General Reception

Checks and Credit Cards Will Be Accepted At the Door
or mail to:

CTE Eric Sabree   PO Box 21868   Detroit, MI 48221
Make checks payable to:  CTE Eric Sabree

Paid for by Committee to Elect Eric Sabree ٜ P.O. Box 21868 ٜ Detroit, MI 48221

Henry Ford College is hosting a 
university transfer advising session 
for pre-education majors and other 
interested students on Friday, Oct. 
18. Seven educational institutions 
are scheduled to attend.

Sept. 12, 2019, Dearborn, Mich. 
- Henry Ford College will host a 
pre-education university transfer 
advising session on Friday, Oct. 
18, from 11:30 a.m. until 2:30 
p.m. in the Rosenau Rooms on 
the first floor of the Andrew A. 
Mazzara Administrative Services & 
Conference Center (ASCC) (Bldg. L 
on the main campus).

This session will assist HFC pre-
education students with transfer 
options and help them decide 
which 4-year college or university 
is best for them and their career 
aspirations after they graduate 
from HFC.

Participating universities at 
the Fall 2019 university pre-
education transfer advising 
session: 

Alma College
Saginaw Valley State University
Eastern Michigan University
Madonna University
Siena Heights University

University of Michigan – 
Dearborn

Wayne State University
 
While students may transfer to 

any of these universities or any 
other university, it is notable that 
HFC hosts a University Center 
with SHU and Madonna on the 
third floor of HFC’s Welcome 
Center (Building WC) on the main 
campus. The University Center 
allows HFC students to complete 
their associate degree at HFC and 
then complete their bachelor’s 
degree from SHU or Madonna 
while remaining on HFC’s campus.

Some of the benefits of 
HFC’s partnerships with SHU 
and Madonna:

 
Undergraduate and graduate 

classes are offered on-site at HFC
Evening, weekend, and hybrid 

classes
Personalized advising
Transfer-friendly policies and 

guarantees
 

Students attending the pre-
education university transfer 
advising session should dress 
professionally and should bring 
a copy of their transcript(s) – 
official or unofficial. They should 
also bring nine 3x5 index cards 
that contain their name, contact 
information (phone number, 
email address, home address), and 
area(s) of educational interest.

This event is free and open 
to anyone interested in pre-
education. For questions or further 
information, contact Dr. Patricia 
Lanzon, HFC pre-education 
director and education professor, at 
313-317-1532 or planzon@hfcc.edu.

Henry Ford College hosts pre-education 
university transfer advising session Oct. 18
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As I stood on the stage looking 
out at the 10,000 who had gathered 
at the festival, my hope for the fu-
ture of the Arab American commu-
nity was renewed. The make-up of 
the crowd was stunningly diverse. 
There were young and old; women 
in traditional abayas and those in 
jeans and t-shirts; folks from over 
a dozen Arab countries (we knew 
this from the Master of Ceremony’s 
call for shout outs – «let me hear a 
shout from the Lebanese,» «from 
the Palestinians,» «from the Syr-
ians,» «from the Egyptians,» «from 
the Tunisians,» and so on down the 
line).

    
Some were there to taste the 

offerings of the many local Arabic 
restaurants who participated in the 
day-long event. Some came to sing 
and dance debkah or just sit under 
a tent and smoke argila. Some 
came to buy or sell crafts from their 
countries of origin. But all were 
there to celebrate, with pride, their 
shared heritage. And (this is where 
Congresswoman Rashida Tlaib 
– the event’s other guest speaker 
– and I fit in), to talk about our 
shared political concerns, as Arab 
Americans, and how we can best 
address them.  

    
The diversity of the crowd, 

and their enthusiasm and com-
mitment, gave me flashbacks 
to almost 40 years ago when I 
travelled the across the US, some-
times with former Senator James 
Abourezk, sometimes alone, 
organizing Arab Americans. Those 
were heady days as we set about to 
build the American-Arab Anti-Dis-
crimination Committee – a non-
sectarian umbrella organization 
focused on unifying our commu-
nity, lifting up with pride our Arab 
heritage, and fighting discrimina-
tion and defamation.

The response we received was 
overwhelming, as community 

members swarmed to our events 
and joined our organization. They 
were tired of being beaten down 
and embarrassed by negative media 
stereotypes, angry at being exclud-
ed in political circles because they 
dared to speak out for justice for 
Palestinians. And they represented 
a new generation of young Arab 
Americans who had cast off the 
baggage of divisions that plagued 
the older generations. For them, 
it didn’t matter if someone was 
Syrian or Lebanese or Palestinian; 
if they were Christian or Muslim; if 
they supported Nasser or Qassem 
or whomever else was out there. 
They were Arab Americans, with-
out differences, and they sought 
common ground to build a strong 
community that could reclaim with 
pride the heritage that Hollywood 
had vilified and to advocate the just 
causes that some had made taboo.

    
We built on this momentum in 

the Jackson campaigns of 1984 
and 1988, the only presidential 
campaign to recognize us, empower 
us, and give voice to our concerns. 
When we organized the Arab 
American Institute, our purpose 
was to build on this, by: increasing 
our voter registration; empowering 
our communities on the local level; 
creating opportunities for young 
people in public service; electing 
more Arab Americans to office at 
every level; and giving voice to our 
issues in Washington.

    
Looking back, I think all Arab 

Americans can be proud of what 
our community has achieved and 
the progress we’ve made. When 
I’ve been asked what I thought 
were our greatest accomplishments 
during the past four decades, I’ve 
responded that the two things that 
give me the most pride are the fact 
that we helped to forge a commu-
nity that was proud of its heritage 
and we were able to encourage and 

create opportunities for young 
Arab Americans to serve their 
community and become engaged 
in public service – elective office, 
government posts, and playing 
leading roles in non-governmental 
organizations working to advance 
fundamental rights.

      
Our community building prog-

ress sometimes bewilders visitors 
from the Arab World – who would 
often speak about people of Arab 
descent coming together without 
regard to country or sect divisions 
but had never directly experienced 
it. I once had an Arab ambassador 
come to visit my office. After a tour 
and introductions to some of my 
staff, he asked me, «How do you 
organize your office?» I told him 
that we organized by function, 
«We have a community organizing 
unit, a government relations unit, 
a research...» Before I could finish, 
he cut me off, saying «No. What I 
mean how do you organize them? 
For example, the man at the front 
desk, is he from Lebanon, Sunni or 
Shi’a?» I told him, quite honestly, 
that I didn’t know Rami’s religion 
or what country his parents had 
come from. It wasn’t on the job ap-
plication, I never asked him, and in 
any case it didn’t matter.

    
A few years later, at our annual 

Kahlil Gibran «Spirit of Humanity» 
Dinner, we gave a public service 
award to Ted Kattouf, an Arab 
American former Ambassador who 
had been in the foreign service for 
decades. The award was named 
after Najib Halaby – one of the first 
Arab Americans to have served in 
the White House, serving under 
President John F. Kennedy. The 
award was presented by Ray La-
Hood, then Secretary of Transpor-
tation. At dinner’s end, I reflected 
on what had transpired and told 
the audience, «Tonight we gave an 
award named after a Syrian Ameri-

can. It was presented by a Lebanese 
American, and it was given to a 
Palestinian American. This unity 
couldn’t happen in the Arab World 
– but we’ve made it commonplace, 
here in America.»

   
This is what we’ve done. But we 

can’t rest on our laurels, because 
we are living through a time when 
powerful centrifugal forces are at 
work threatening our hard-fought 
gains. The fragmentation of identity 
spawned by the Arab Spring and 
the politicizing of religious identity 
are damaging to our unity.

    
For those of us who lived through 

the long civil war in Lebanon, these 
challenges we are now facing are 
not new. But we learned that it was 
important to put away old baggage, 
sit on our differences, and work to 
build a community of shared iden-
tity and concerns. And it worked.   

    
It was, therefore, against this 

backdrop, that the Dallas festival 
was so important. The unity of so 
many diverse component groups 
that make up our community, the 
joy they demonstrated in celebrat-
ing our shared culture, and their 
commitment to giving voice to 
our political concerns – served as 
an important reminder that what 
brings us together can be so much 
more powerful than what threatens 
to separate us. 

My message to the Arab Ameri-
can Community in Dallas: you give 
us pride and inspire us to forge 
ahead.

A  Message to the Arab 
Americans of Dallas, TX

Last weekend, I traveled to Dallas to speak at the Arab 
Texas Festival. It was a remarkable event that both filled 
me with pride at our progress and left me inspired.

Dr. James J. Zogby

 For
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CALL NOW

Fantastic subsFantastic subs

9335 Conant St. 

Hamtramck, MI 48212  
www.FantasticSub.com








 جديد مدينة هامترامك

Open 7 Days

Sun-Thu 
11am -12pm 

Fri&Sat 
10am -1pm

313-974-6073

مخبز  روتي ماكس

14430 Michigan Ave, Dearborn, MI 48126
(313) 436 - 1188
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ملحمة
Meat

حلويات
Sweets

فواكه
Fruits

وجبات
Deli

بقالة

Vegetables

Groceries

خضار

13661 Colson - Corner Of Schaefer & 
Colson 1block North Of Michigan, Ave

Daily


77







1111

Open Daily From 

Open Daily From 

77amam Till 11
 Till 11pmpm

1919
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 هامترامك - « اليمني األميركي»
 سيمون البرت: 

ــه  وإدارت ترامــب  الرئيــس  وكان 
ــى تغيير نظــام الهجرة  ــوا عل عمل
ــه ترامــب خالل  ــزم ب ضمــن ما الت
ــى  ــب عل ــة، وترت ــه االنتخابي حملت
ــك حظر وصــول املســافرين من  ذل
ــا فيها اليمــن، بحجة  ســت دول، مب
أنهــا فــي حالة حــرب، مبا فــي ذلك 
ــن باليانصيــب.. إال أن الذين  الفائزي
وصولوا إلى أميركا قبل ذلك القرار، 
ــب، حققــوا جناحــات  ــر اليانصي عب
ــا فيها  فــي مجــاالت مختلفــة، مب
العمل فــي إنتاج االــس اليمنية 
ــي  (اليمن صحيفــة  ــة..  التقليدي
األميركــي) تقــف في هــذا التقرير 
ــع هــذه احلرفة مــن خالل  ــى واق عل
ــوا ألميركا عبر  قصة واحد ممن قدم
ــه من الصفر،  اليانصيــب وبدأ جتربت
ــدي، الذي صار ميلك  وهو أحمد اخللي

حالياً، محالت مفروشات أوسان.

حرفة األسرة 
ــة أحمد بهــذه احلرفة ممتدة  عالق
عبر أسرته؛ فوالده كان قد عمل في 
الســعودية في خمســينيات القرن 
املاضي، وأسس مشاريع في عدد من 
ــدأ أحمد مع هذه  مناطــق اليمن.. ب
ــة العــام 1990، وكان حينها  املهن
ــا مبوازاة  عمره 11 ســنة، وبدأ خياطً
مواصلة تعليمه ملدة ســبع سنوات 
تعلم خاللهــا الكثير مــن مهارات 
ــة، وفي العــام 2008م  هــذه املهن
فتح محله اخلاص فــي حضرموت/ 

شرق اليمن. 

أميركا واليانصيب   
مثل كثير من الشباب الطامحني، 
ــى أميركا،  ــم أحمد بالســفر إل حل
ــر اليانصيب،  ــب حظه عب وقرر جتري
واســتعان مبكتــب جمــال الغزالي 
الذي يعمل في مساعدة الناس في 
احلصول على فيزا اليانصيب مبدينة 

تعز منذ 2000م. 
ــا يقارب  يقول جمال: ســجلنا م
 70 وجنــح   شــخص،  ألــف   30
ــا  ا، وحصــة اليمــن اآلن م شــخصً

يقارب 600 شخص، لكن الفائزين 
ــا غير مســموح لهم  ــزا حاليًّ بالفي
دخــول الواليات املتحــدة مثل بقية 
ــدان احملظــورة،  املســافرين مــن البل
حســب قرار ترامب.. وعــدد احلاالت 
املوقوفة يقارب ألف شــخص خالل 
عامــي 2017 و 2018، ومن مكتبنا 
ا موقوفًا من  ما يقارب 50 شــخصً

السفر. 
البيسمنت  

ــزا  بفي ــازوا  ف ممــن  أحمــد  كان 
احلظــر،  ــرار  ق ــل  قب اليانصيــب 
واستطاع الســفر، ووصل إلى والية 
ميشــيغن العــام 2010 وســاعده 
ــد ومحمد القســيمي  حينهــا خال
فــي  ــر  كبي فضــل  لهمــا  ــذان  الل
تشجيعه على مزاولة هذه املهنة.. 
ــل  ــا مث ــي هن ــدأتُ حيات يقــول، ”ب
ــن فــي العمل فــي املطاعم  اآلخري
البنزين،  محطــات  والورش، وكذلك 
وفي نفــس الوقت كنــت أعمل في 
الدور األرضي (البيسمنت) في إجناز 
مجالس عربية مينية، حيث اشــترى 
ــاء ماكينة خياطة  ــي أحد األصدق ل
ــرة، وكان لديه قمــاش، وأجنزتُ  صغي
أول مجلس، وكانت الردود مشجعة، 
وخضتُ عدة جتــارب.. لكن لم يكن 
العمــل مجديًا لي؛ بســبب ما كان 

يتطلبه من نفقات“. 

ديربورن 
عندما فشــل أحمد فــي العمل 
ــى  ــاد إل ــوب االميركــي ع فــي اجلن
ميشيغن، وبدأ مرة أخرى في العمل 

في (البيســمنت)، لكــن هذه املرة 
بشــكل مكثف إلى أن قرر أن يفتح 
ا به في حي (ديكس)  له محالّ خاصًّ
مبدينة ديربرون.. اختار أحمد اســم 
ــه  جتربت ــه، وأخــذت  (أوســان) حملل
تنمو، وأصبــح له معمــل ومخازن 
ومعرض.. واختياره اســم (أوسان) 
انطلق مما لالسم من داللة تاريخية 
ــة أحمــد هو  ــز جترب ــا ميي ــة.. م ميني
ــى إجناز االــس العربية  حرصه عل
بلمســة مينية فريدة يتميز بها عن 
ــام مبيعاته  ا أن أرق ــن، مؤكدً اآلخري

حاليًّا تثبت جناحه. 
مهنة  أصحــاب   يقــول: ”نحــن 
ــة، نتميز في أننا نبيع مجالس  وحرف
ــة وعازلة للحــرارة،  صديقــة للبيئ
وخدماتنا متميزة وأسعارنا معقولة 

ا“. أيضً
ــردود اإليجابية التي  ويضيف: ”ال
ــون معنا  ــا مــن الذين يتعامل تصلن
مجالســنا  ــز  ميي ــا  وم مشــجعة، 
ــا، نوعية األقمشــة  ــة، أيضً اليمني

املستخدمة وتصميمها“.
ــر الزبائن هــم من اليمنيني  ”أكث
ــون  أميركي ــي  يأت واآلن  والعــرب، 
ــا“.. ويتابع: ”مــن املواقف التي  أيضً
ــي، مؤخــرًا، موقــف يتعلق  واجهتن
بدخــول أميركية للمحــل، وطلبت 
ــر، ومت  ــم مجلــس ميني صغي تصمي
ــل الس، وعندما ســألتها:  تفصي
ــة لزوجها  ــه هدي ــت: إن ــن؟، أجاب مل

اليمني في عيد زواجهم“.
ــى اآلن يوضــح  ــه حت  عــن جتربت
أحمد أنه اســتطاع أن يؤســس له 

حضورًا في ســوق املدينة، بل يقول 
إنه استطاع أن يبيع حتى اآلن 600  
ــس، وهــذا مــن وجهــة نظره  مجل
ا ســمعتنا  ”دليل على جناحنا، وأيضً

بني الزبائن“.

الصعوبات  
ــات التي مــرت بها  مــن الصعوب
جتربة أحمد في هذا اال هي تدريب 
الكــوادر التي تعمــل معه، ”خاصة 
أننا نوظف الطالب الذين يحتاجون 
ا القادمــني اجلدد إلى  للعمــل، وأيضً
ــركا فلدينا ما يقــارب 17 عامال  أمي
في (اازن واملعمل واملعرض)“.                   
ــه  ــر جتربت ــع أحمــد لتطوي يتطل
خــاص  ــر  كبي ــع  مصن ــالك  وامت
باإلســفنج، وهــذا – كمــا يقول - 
ــم كبير، لكــن، غالبًا، املشــروع  حل
ا  مشــروعً ا  الحقً يصبــح  ــر  الصغي
ــا احلياة، حد  ــرًا، فهكــذا علمتن كبي

قوله. 
أن  ــه  أمثال ــدي  اخللي وينصــح 

ــة ويدرس  يتخصــص في هذه احلرف
ــتُ أذهب يومني  أوالً. يقــول: أنا ما زل
للدارسة في الكلية لتعلم كيفية 
ــة..  التعامــل مــع األجهــزة احلديث
لصحيفــة  شــكره  عــن  ــا  معربً
(اليمني األميركي) وناشرها رشيد 
ــى االقتراب من  ــي حلرصها عل النزيل

الناس ونقل قصص جتاربهم.

جناح املشروع
جمال الغزالي يعرب عن سعادته 
ــة أحمــد اخلليدي،  مبا حتقــق لتجرب
الســيما وأن جمال هو ممن ســاعدوا 
أحمد في البداية عند حصوله على 
فيزا اليانصيــب.. يقول جمال: ”بدا 
ــة والرغبة  أحمــد جادًّا فــي املعامل
في الســفر على الرغم من أنه كان 
ا فــي أميركا.. فتوليتُ  ال يعرف أحدً
ــا يصل  ــه عنوانً ــة ورتبــت ل املعامل
إليه، وبعد اســتالمه للفيزا انطلق 
ــدأ حياته  ــاء وب واســتقبله األصدق
النجاح  ــه  ل ــة.. وتوقعت  العصامي
ألنه رجل صادق ولديه همة وسرعة 
بديهة، وفعالً كما توقعت، فمشروع 
ا في أميركا“. مفروشاته صار ناجحً

شــخصية  القســيمي  ــد  خال
ــة  مدين فــي  ــة  معروف ــة  اجتماعي
ــع مــن  هامترامــك، ويســاعد جمي
ــة.. يقول عن  ــدأ حياته في املدين يب
أحمــد:“ كنــت أتوقع جناحــه؛ ألنه 
ــر، وكان فقط يحتاج  نشــيط ومثاب

ا“. فرصً

المجالس العربية..
تراثٌ يمني  في ميشيغن

تطور مهنة يعكس 
انتاج 

االس اليمنية التقليدية 
املعروفة باالس العربية 

مدى ارتباط اليمني 
األميركي بثقافة الوطن 

األم ومدى حرصه في الوقت 
ذاته على تطوير أعماله 

رَف بالده؛  واالستفادة من حِ
حيث صار العمل في هذه 
احلرفة يتسع في عدد من 

املدن األميركية مبا فيها مدن 
والية ميشيغن، ففي مدينة 

هامترامك، يوجد عدد من 
احملالت أبرزها محالت املدينة 

لعفان احلاملي.

أحمد الخليدي: 
(فيزا اليانصيب) 
كانت الفرصة.. 

وحرفة المجالس 
العربية كانت 

الحلم.. ومرت 
تجربتي بعدٍد من 
الصعوبات لكنني 
نجحت.. وأتطلع 
المتالك مصنع 
كبير لالسفنج اخلليدي

اخلليدي مع بعض املوظفني في املعمل
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إعــــالنــــات

بدالت للرجال
بدالت لألطفال 

بدالت األعراس الفاخرة
أثواب رجالية

MEN’S SUITS
KIDS SUITS
TUXEDO SPECIAL
MEN’S THOBE
SHIRTS  20$
BOW TIE  05$

69$
49$
99$
45$

تخفيضات العيد

Jembiyah & Sword Rental Available

3 1 3 - 5 7 4 - 6 9 7 9
i n f o @ y e m e n i a m e r i c a n . c o m

يرجى التواصل على




y e m e n i a m e r i c a n . c o m



1616سبتمبر  2019مالعدد(125)السنة العاشرة طلق هــواء 

يتبنى االنتقالي الدعوة لالنفصال 
املتحــدة  ــارات  اإلم مــن   ً ــا مدعوم
(العضــو الثاني في التحالف) الذي 
تقوده الســعودية. اســتمر الصراع 
ــام لطرد قوات الشــرعية  ألربعــة أي
ً –االنتقالي- بقوة التدخل  مســنودا
اإلماراتي، وسكوت السعودية، وعبد 

ربه منصور وحكومته عما يجري.

ــوب كان  تفجــر املعركــة في اجلن
مبثابة حتصيل حاصل؛ فمنذ التدخل 
الســعودي- اإلماراتي جرى ما يشبه 
تقاســم ميدان املعركة؛  فقد تولت 
-املنطقــة  الشــمال  الســعودية 
ــذ  ــة، ومناطــق املطامــع من احلدودي
ــع القــرن املاضي-، ولهــا فيه  مطل
ــر مــن كبار  ــاع و محاســيب كث أتب
ــل وحــزب اإلصالح،  مشــايخ القبائ
ــة  العربي ــارات  اإلم انفــردت  بينمــا 
املتحدة باجلنوب. معروف أن لإلمارات 
ً في املوانئ واجلزر في  ً واســعا نشاطا
ــدان العالم، وباألخص  العديد من بل
ــد واجهت  فــي القــرن األفريقي، وق
ً في الصومال وعدن وجيبوتي.  رفضا
لالنفصال،  احلماس  شديدة  اإلمارات 
الشــرعية  منعــت  ــدء  الب ــذ  ومن
والرئيس عبد ربه منصور من العودة 
أو االستقرار في اجلنوب، كما منعت 
مجلــس النواب مــن االنعقاد في أي 
ــة، ووضعــت قوات  منطقــة جنوبي
الشرعية وإدارتها أمام املراقبة وحتت 

النظر.
معركة األربعــة أيام هي رصاصة 

 ً الرحمــة ضد قوات لم يكــن مرحبا
ــى  بهــا. موقــف الســعودية كان إل
ــب احلليف األســاس (اإلمارات)،  جان
ــا تدخلــت- كمــا حصــل في  وإذا م
تدخــل  فهــو   ،2018- اشــتباكات 

للتهدئة.

ــني احلليفني من  ــا برز اخلــالف ب رمب
ــارات إلى ســوقطرة  حــول قفز اإلم
واملهرة، ولم نســمع بخالف بسبب 
ــع الشــرعية ورئيســها ورئيــس  من
وزرائهــا ووزرائهــا مــن العــودة إلى 

اجلنوب، أو منعهم من التحرك.

باجلنوب، وأقامت  اإلمارات  انفردت 
ــة والنخب في املدن،  األحزمة األمني
ً ســرية، وقامــت  وفتحــت ســجونا
ــة باالغتيال  أجهزتهــا واألذرع األمني
السياســيني:  اخلصــوم  ــة  وتصفي
لإلصــالح،  ــي  اليمن التجمــع 
والســلفيني اتلفني معها، واغتيل 
ــون: عمر الطويل،  الناشــطون املدني
ــد الرحمن الذي  ــر، وأمجد عب وباوزي
ــت عائلته من إقامة مراســيم  عَ نِ مُ
ــن، كمــا اعتقل املعــزون ماجد  الدف
ــد، وصفــي  ــي اجلني الشــعبي وهان
العشرات من الدعاة وأئمة املساجد. 
ً في كل  لم نسمع للسعودية صوتا
هذه اجلرائم، كمــا عطل ميناء عدن 

واا بعد ”حتريرهما!“.

ــني األخوة  ــة املعركة ب بعــد نهاي
ــي  األعــداء بتحريــض ودعــم إمارات

ــوى برزت  ــوي، وصمت ســعودي أق ق
الســعوديني  املســئولني  تصريحات 
ــوة االنتقالي،  ــب بانســحاب ق تطال
والعودة إلى مواقعها القدمية، ومثل 
هــذه التصريحات ليســت أكثر من 
ــراءة الذمة، أو ذر للرماد في العيون،  ب
واألهم الدعوة للتفاوض بني فريقي 

احلرب، واالحتفاظ مبواقعهما.

تشترط الشــرعية عودة األوضاع 
ــل املواجهات  ــه قب كمــا كانت علي
بالوحدة  املســاس  ــرة، وعــدم  األخي
الســعودية-  وتدعــم  ــة،  اليمني
مبســتوى- مطالب الشرعية، ولكن 
ــدور في حوار احلليفــني رمبا كان  ما ي
ــاً؛ فهو يدور من حول مناطق  مختلف
مصالح ونفوذ كل طــرف، والعالقة 

بإيران والقوى احلليفة لكل منهما.

ــني احلليفني لم تعد  ــة ب إن العالق
ــح، لكنها  ــت، وهذا صحي كمــا كان
ــى حــد القطيعــة، إال  ــم تصل إل ل
أنها تشــهد حتوالت ليست لصالح 
الســعودية؛ فاإلمارات تتفرد مبواقف 
ــف، واجلنوب قد  ــر صالح التحال لغي

يكون موضع التباين األكبر.

حســم  ــي  االنتقال يســتطيع  ال 
املعركة مــع األطراف األخــرى، كما 
ال تســتطيع األطــراف املتحاربة في 
اليمــن حســم املعركة، وســيبقى 
العنــف  ودورات  ــارات  والث الصــراع 
ــم يغذيها  مفتوحــة كأبواب اجلحي

ــم والتدخل  التحالــف وصراع اإلقلي
الدولي.

الصــراع اإلقليمي هو اآلخر جانح 
للتفكك؛ فاخلالفات بني الســعودية 
ــد، وحقاً، فإن  واإلمارات جلية، وتتزاي
العجز عن حسم املعركة، ومخاطر 
التوتر في اخلليج، وخالفات اقتســام 
ــاده حاضرة،  ــدب قبل اصطي جلد ال
الســتمرار  الطرفني  حاجــة  ولكــن 

.ً التحالف قائمة أيضا

عند بدء احلرب األهلية، وتدخل دول 
التحالف بقيادة الســعودية راهنت 
الكبيرة،  األحزاب  ومعها  الشــرعية 
وبعض املثقفني على حسم املعركة 
خالل أشــهر أو أســابيع، وكرســت 
أجهــزة الدعاية هــذا الوهــم، ورمبا 
ــارات األكثر  كانت الســعودية واإلم

ً باحلسم العسكري. وثوقا

الوهــم اجلديد أو اخلدعــة الثانية 
وقــوف  ــى  عل الرهــان  اســتمرار 
ــب الشــرعية  ــى جان الســعودية إل
ــارات، أو وقوفهما في  ً على اإلم ضدا
ً لهذا  مواجهــة بعضهمــا انتصــارا
ــات بينهما-  الطــرف أو ذاك؛ فاخلالف
ً- ال تدور من حول  وهي موجودة فعال
ــة الوحدة  عودة الشــرعية، أو صيان
ــذ مخرجات احلوار،  ــة، أو تنفي اليمني
ــة؛ فحــرب  ــذ القــرارات األممي وتنفي
األربعــة أعوام دحضت هــذا الوهم، 
واحملــزن أن بعــض األحــزاب، والقوى 

ــد تقع في  والشــخصيات مــن جدي
ــالف احلليفني مــن حول:  وهــم اخت
ــا؛ فالطرفان  مع الشــرعية، أو ضده
متفقــان على إطالة أمد املواجهات، 
وعلى تفكيك اليمن، ومتزيق نسيجه 
اتمعي؛ ليســهل االقتســام الذي 
ــه، واملأســاة أن تبتلع  يختلفان علي
ً، وتصطف  الشرعية الطعم مجددا
مع السعودية في مواجهة اإلمارات؛ 
أن  األوان  ــوات  ف بعــد  لتكتشــف 
التفكيك هو الهدف املشترك، وأنها 

الضحية.

ــة-  اخلطيئ كل  ــة-  اخلطيئ
ــادق  خن فــي  اليمنيــني  اصطفــاف 
اإليراني-اخلليجي،  اإلقليمي  الصراع 
ــرار باخلالف  ً االغت ومــن اخلطأ أيضــا
السعودي- اإلماراتي، وارج الوحيد 
ــي- اليمني، وفتح  بدء احلــوار اليمن
األطــراف  مختلــف  ــني  ب ــوات  القن
ــة لوقــف احلــرب، والبدء في  املتقاتل
كمليشــيات،  شــامل  ــي  مين حــوار 
وجهــات،  وشــخصيات،  وأحــزاب، 
ومجتمع مدني وأهلي، وميكن اإلفادة 
اإلقليمي،  بالصــراع  االنشــغال  من 
وبخالفات التحالف، وبالتلويح باألمم 
املتحدة، واخلــالص من صراع اإلقليم 
ــل ذلك اخلالص  واألخــوة األعداء، وقب
ــا قبل عصــر الوطنية  من صــراع م

والدولة. 

*نقيب الصحافيني اليمنيني األسبق

ــة  شــهد احلــي الشــرقي ملدين
ديربورن، مؤخرًا، جرمية مقتل شابة 
شــوهدت  ســنة)   29) ــة  عراقي
مســاء  منزلهــا،  ــام  أم ــة  مقتول

السادس من أيلول/ سبتمبر.
ونادرًا ما يشــهد اتمع العربي 
ــة جرمية كهــذه، حيث  فــي املدين
سبق وشهدت املدينة مقتل مينية، 

وقبلها لبنانية.
ــك يالحظ  ــى الرغــم مــن ذل عل
ــم  ل ــي  العرب اتمــع  أن  ــع  املتاب
ا فــي كيفية  ــدرس جيدً ــم ال يتعل
التعامل مع هكــذا قضايا.. حيث 
اســتمر اتمع فــي التعاطي مع 
ــى التخمينات  هذه اجلرمية بناءً عل
والشائعات لدرجة اختلف البعض 
في توصيفها كســنيّة أو شيعية، 
محجبة أو غير محجبة، وهل كان 
لديها مشاكل مع أسرتها، وغيرها 
ــل، بينمــا فاتهم كيف  من األقاوي
يســهموا في مســاعدة الشرطة 
ــى القاتل، والتعرف  في الوصول إل

على تفاصيل اجلرمية.
ماذا بعد هــذه اجلرمية؟.. ســؤال 

يفرض نفسه بقوة، أو هكذا يُفترض 
أن يفــرض نفســه بقــوة على كل 
مهاجر عربي مســلم فــي ديربورن، 
ــا جتاهل أن  ــع رمب الســيما وأن اجلمي
ــام منزلها،  هــذه الشــابة قُتلت أم
وهي جرمية قد حتصل أليّ شــخص 
ا، كما نســي اجلميع دور كلّ  آخر منّ
ــة اجلاني والتعاون  منهم في معرف
مع الشرطة في الوصول إلى القاتل 
الذي اســتهدف شابة مسلمة في 
عقر دار جاليتها العربية املســلمة، 

كما سبقت اإلشارة.
ــا نعيــش فــي  ــدرك أنن ــى ن مت
ــن؟،  مهاجري معظمــه  مجتمــع 
وعلينا أن نحمي أنفســنا، وخاصة 
داخل األحياء التي نعيش فيها.. ال 
ســيما أننا نعيش فــي هذا اتمع 
بكل اختالفاتنا ومذاهبنا، ونحرص، 
أو هكذا يجب، أن نتعايش كأســرة 

واحدة من أجل مستقبل أوالدنا.
ــع  اجلمي ــدرك  ي أن  املهــم  مــن 
والصــالة  املذهــب  محاكمــة  أن 
واحلجاب والنقــاب والتبرج وغيرها 
مــن املســائل الدينية ليســت من 

اختصاص البشر. 
ا أن نعي   كمــا أنه من املهم جدًّ
التحديات اجلديدة التي تستدعيها 
ــات تتجاوز  ــاة اليوم، وهي حتدي احلي
ــان، وتفترض الوعي  املذاهــب واألدي
ــان  ــة اإلمي اجلــاد واملســؤول بأهمي
بالعيش املشــترك مع اجلميع حتت 
ــرة؛ وهو ما  ــة إنســانية كبي مظل
ــى ســالمة  يتطلــب احملافظــة عل
ــي هي أغلى  النفس البشــرية الت

عند اهللا من أيّ شيء آخر.  
إنّ مما ال شك فيه أن جرائم القتل 
حتــدث فــي كل مكان فــي أميركا، 
لكن طبيعتها ومؤشراتها تختلف 
ــة ألخرى، كمــا أن بعض  من مدين
اجلرائم تتم فــي املدارس، وبعضها 
ا، ما يؤكد أنْ ال  في مدن راقية جــدًّ
عالقة للجرمية مبســتوى معيشي 

. معنيّ
كمــا يجب أن نفهــم أن تركيبة 
اتمــع في كل مدينة تختلف عن 
األخــرى، بل تختلف داخــل املدينةً 
ــدن التي ال  ــالً في امل الواحــدة، فمث
يوجــد فيهــا مهاجرون جــدد، فإن 

ــوع مثل هذه  الســكان في حال وق
اجلرائم يبادرون باالتصال بالشرطة، 
ــا يحــدث فــي مدن  ــادرًا م وهــو ن
حديثة  مهاجرة  أغلبية  يســكنها 

العهد كمدينة ديربورن. 
ر مــن  ــا أن نُحــذّ ــا هن وال يفوتن
خطورة االجنرار وراء الشائعات التي 
هــي نفســها مشــكلة تختلــف 
ــة ألخرى،  في طبيعتهــا من مدين
ومــن مجتمــع آلخر، حيــث هناك 
حديث عام بصــوت مرتفع في كل 
ــة التي تخلو  أنحــاء احلي في املدين
مــن املهاجرين اجلــدد بعكس املدن 
ــو الهجرة،  ــي يســكنها حديث الت
ــا ال بد أن نعــي أهمية التعلم  وهن
من جتــارب األقليات التي ســبقت 
ــة فــي الهجرة في  ــة العربي اجلالي
تعاملها مع هذه القضايا؛ فكلمة 
(ال أعــرف) أفضل بكثير من نشــر 
ــر على اتمع  الشــائعات التي تؤث
العربي املسلم في املدينة.. أمتنى أن 
نكون قد فهمنا الدرس.!، وتعلّمنا 
كيفية التعامل اجلاد واملسؤول مع 
هكــذا قضايا متس أمننا وســالمة 

ــا، بل هي دعوة لنتخفف من  حياتن
عاداتنا الســلبية في التعامل الال 
مســؤول مع هكذا قضايا، والكفّ 
ــى خانة  ــكالم واالنتقــال إل عــن ال
التعامــل املســؤول مع الشــرطة 
ــا يحدُّ من اجلرميــة في مجتمعنا  مب

ومدينتنا.
ــة ديربورن  وكانت شــرطة مدين
ــي، قبيل  أعلنت فــي مؤمتر صحاف
صدور العدد، عن القبض على ثالثة 
متهمني مــن أعمار مختلفة، وهم 

رهن التحقيق.
استكمال  الشرطة  رئيس  وأكد 
إلى  الوصــول  ــى  حت التحقيقــات 
الضالعني باجلرمية، وقال: لن يفلت 

أي مجرم من العدالة. 
بخالــص  الصحيفــة  وتتقــدم 
التعــازي إلى أســرة وذوي الشــابة 
العراقية القتيلة ســجى، سائلني 
ــا  ــر أن يتغمده ــي القدي اهللا العل
ــه وأن يلهــم أهلها  بواســع رحمت
وذويها وجاليتنا العربية واملسلمة 

في ديربورن الصبر والسلوان 
”إنا هللا وإنا إليه راجعون“.

سقوط األوهام
في الـ 27 من يوليو تفجر الوضع املأزوم في اجلنوب اليمني بني طرفي الصراع احمللي: الس االنتقالي 
املوالي لإلمارات العربية املتحدة، ويضم معه األحزمة األمنية، والنخب، وعشرات اآلالف من مليشيات 

دربتها اإلمارات على مدى األربعة أعوام- والشرعية.

عبد الباري طاهر@

 مقتل الشابة العراقية.. هل تعّلمنا الدرس؟!
كلمة اليمني األميركي:



سبتمبر  2019مالعدد(125)السنة العاشرة تــــقــــريــــر

Has your insurnance company denied, 
delayed, or underpaid your claim?

Practice Areas:

Rabih Hamawi
CPCU®, CIC, CRM, LIC, MSF

Attorney at Law

المحامي ربيع الحموي

 قضايا الحريق على المنازل والمحالت التجارية 
وأضرار العواصف والفياضانات

 جميع القضايا القانونية المتعلقة بقوانين التأمين 
على الممتلكات والسيارات، والحياة، والصحة

 Fire and property 
damage law

 Insurance-coverage 
disputes

مجاالت اختصاصنا:

2000 Town Center, Suite 1900

248.905.1133

insurance

1515

تهدف لفضح َمن يحاول إقامة عالقة مع قاصرتهدف لفضح َمن يحاول إقامة عالقة مع قاصر

عرب ويمنيون في مصيدة تطبيقات
حماية القاصرات

ميشيغن-«اليمني األميركي»: 

ــة اتمــع مــن هؤالء  ــى حماي ــا عل حرصً
ــة تطبيقات  اشــتهرت فــي األشــهر املاضي
إلكترونية تســتهدف كشف مواعيد لقاءات 
ــني رجال وفتيات قاصــرات، وفضح محاوالت  ب
ــوق الثامنة عشــرة اللقاء بفتيات  رجال ما ف
ــا مينعه القانون، وفق  (حتت 18 ســنة)، وهو م

رِف باسم ”مترو ديترويت“.  تطبيق عُ
لهــذا  كمــني  بنصــب  ــق  التطبي يقــوم 
ــق معه،  الشــخص، حيــث يتحــدث التطبي
ــاة عمرها خمس عشــرة  ــه أنه فت ويوضــح ل
سنة، وترغب بعالقة جنسية معه، وفي حال 
موافقة الشخص الذي يكون في األربعينيات 
ــات مــن العمــر، يتم اســتكمال  أو الثالثيني
احلديث في غرفة الدردشة في التطبيق، وفي 
ــاء، وعند  ــم حتديد موعد اللق ــة األمر يت نهاي
حضوره يتم تصويره، ومن ثم يتم طرح قصته 
في التطبيق، ونشــرها في وســائل التواصل 

االجتماعي، ورمبا يتناولها اإلعالم احمللي. 
ــرة مت عرض  يشــار إلى أنه فــي األيام األخي

قصــص مينيني وعــرب وقعوا فــي كمني هذا 
التطبيق، وتداولت منصات اإلعالم االجتماعي 

قصصهم.
ــت  أحــد مســؤولي الشــرطة فــي ديتروي
اعتبرها ظاهرة خطيرة، وأعرب عن اخلوف على 
حياة الشــابات، وكذلك الشــباب حتت ســن 

(18) سنة من هذه السلوكيات املنحرفة. 
ــي األميركــي) تابعــت   صحيفــة (اليمن
روابط خاصــة بهذه التطبيقــات، واتضح أن 
ــة وليســت حكومية، ويقف  أغلبها تطوعي
خلفهــا دافع إنســاني يهدف لفضــح الذين 
ــل نفســي، وال يتورعون عن  ــون مــن خل يعان
ــث مــع قاصرات بشــأن اخلــروج وإقامة  احلدي
عالقة جنســية، انطالقًا من أن نية اخلروج مع 
ــاة قاصر ومحاولة إيذائها يُعتبر مشــكلة  فت

أخالقية وقانونية وإنسانية مرفوضة. 

دور اتمع
وأكد معلقون في موقع ”فيســبوك“ على 
أحد روابط قصة شخص وقع في كمني ألحد 
هذه التطبيقات، وهو عربي، على أهمية حذر 
اتمع ممــن يبيّتون نوايا اخلــروج مع قاصرات، 

ــال أحدهم: هــذا املتهم يجــب احلذر منه،  وق
ــرًا ملثل هؤالء  ــاط كثي ــى العائالت أن حتت وعل
املنحرفني.. وذهب البعض إلى القول بأهمية 
ــه ومطالبة  ــالغ عن الذهــاب للشــرطة واإلب

السلطة بترحيله. 
ــة دور اتمع وتنبهه  كما حتدثوا عن أهمي
ــل هــؤالء مــن خــالل رفضهــم   وعــدم  ملث
مخالطتهــم والتعامــل معهــم باعتبارهم 
خطرًا على اتمع وقيَمه، حدّ تعبير أحدهم.
إن وجــود أشــخاص كهــؤالء يعكس مدى 
ــوي واالجتماعــي  الضعــف األخالقــي والترب
لديهــم، كما يعكس مــدى تدنّي عقلية هذا 
ــرف عنه أنه قد  الشــخص، ال ســيما إذا ما عُ
ا كبيرًا في الســن، ومع  يكــون أبًا أو شــخصً
ــك يتحــدث مــع قاصــر بلغــة هابطــة ال  ذل
ترتقي لشخصية إنســانية سوية، وفق أحد 

املعلقني.
ــى أهمية دور األســرة،  وأكــدت مصادر عل
ــة األوالد والبنات،  حيث يجــب عليهــا مراقب
وبخاصة في استخدامهم لإلنترنت ومعرفة 
ــن يتحدثون كل يوم فــي غرف احملادثات،  مع مَ
ــاء األوالد  ــة أصدق ــا، معرف كما يجــب، أيضً

ــح الالزمة  وإعطاؤهــم التوجيهــات والنصائ
يجــب  بأصدقائهــم، كمــا  عالقاتهــم  فــي 
احلديث معهم عن األضــرار وااطر الناجمة 

عن احلديث مع الغرباء.

دور األجهزة األمنيةً 
ومن أجل حماية اتمع تقوم الشرطة في 
بعــض املدن احمللية باالعتمــاد على تطبيقات 
ــن  ــا، لكشــف األشــخاص الذي ــة، أيضً مماثل
يستهدفون اخلروج مع أطفال وقاصرات، وذلك 
بخدعهــم بنفــس الطريقة، لكــن، هنا، يتم 
القبض عليهم وتســليمهم للعدالة ســواء 
عن طريق التطبيقات أم في الشــوارع، حيث 
ــق وتطلــب أن تركب  تقــف شــابة في الطري
معك، وفــي حال وقــوف ســيارتك واملوافقة 
ــى أخذها يتم احتجازك في الشــرطة مع  عل
سيارتك وتقدميك للمحكمة، وتسجل عليك 

في سجلك مع إلزامك بدفع غرامة مالية.
يشــار إلى أن القانون مينع إقامة أيّة عالقة 
جنسية مع أيّة فتاة دون الثامنة عشرة ، كما 
ــع القانون إقامــة أيّة عالقة جنســية بني  مين

الرجال والنساء على أساس مادي.

تبييت النية، من رجل يتجاوز الـ (18) من عمره إلقامة عالقة جنسية مع فتاة قاصر أو يعكس 
ا يعاني منه الشخص الذي يسعى لذلك، وفي حال ارتكب ذلك  ا وعقليًّ طفل، خلالً نفسيًّ

الفعل يكون قد وقع في طائلة القانون باعتباره  جرمية ضد اتمع واألسرة.
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يحلم بمشروع طبي خيري يمتد من مدينته إلى وطنه األم (اليمن)

ِعماد شّماخ.. حلُم يمنّي في «هامترامك»

 هامترامك - « اليمني األميركي»
 عمر ثابت

ــى الواليات  ــدمَ إل ــذي قَ عمــاد، ال
املتحــدة عــام 1998، وكان عمــره - 
ا  حينها - خمس ســنوات، صار عضوً
ــه، حيــث يعمــل  ــالً فــي مدينت فاع
ــوازاة حرصه على مواصلة  ويتطوع مب

تعليمه.
تروي قصــة هذا الشــاب ما ميكن 
ــه من الشــباب  ــه جنــاح أمثال ثل أن ميُ
ــوا إصرارًا  الطامحني فــي حال التزم
ا، وحققوا  وا مشــروعً ــا وخطّ تعليميًّ

حضورًا مجتمعيًّا.
األميركــي)  ــي  (اليمن صحيفــة 
بتركيزها على قصص هؤالء تســعى 
لتحفيز أمثالهم لالستمرار املسؤول 

إزاء ما يعملون عليه ويطمحون له.

اجلمعية
يتحدث عماد عن اجلمعية وكأنها 
كل ما يشغله؛ وهو حديث ينوه بعدد 
ــع أن تتحقق  مــن البرامج التي يتطل
ــي، وبخاصة في  فــي مجتمعــه احملل
ــر التعليم والبيئة االجتماعية،  تطوي
ــا تغيير الصــورة النمطية عن  وأيضً

اجلالية اليمنية في املدينة. 
ــة  بعالق ــزازه  اعت مــاد  عِ ــدي  ويب  
لصحيفة  باتمع، ويقــول  اجلمعية 
ــا  م ــر  ”أكث األميركــي)،  ــي  (اليمن
ــة،  ــي ثقــة اتمــع باجلمعي يعجبن
ــي الرضــا اتمعــي مبا  والثقــة تعن
ــه؛ وهــو ما يعــزز مــن إصرار  نقــوم ب
ــز دورها من خالل  ــة على تعزي اجلمعي
ــى تطوير برنامــج تعليم  العمــل عل
في  ــة، واملســاعدة  االنكليزي اللغــة 
ــة اتمــع فيمــا يخــص نظام  توعي
االستمارات  وتعبئة  الصحي  التأمني 
اخلاصــة بذلك، واالســهام في توعيه 
اتمع بأهمية ثقافة التنوع وكيفية 

االستفادة منها مع االحتفاظ بثقافة 
ــا منه، وغيرها من  اتمع الذي قدمن

البرامج“.
مــاد التطوعي  ــى وعي عِ عالوة عل
ــي ناضج  ــزام دين ــى بالت فهــو يتحل
ــع  ــات قيمــي ال يغــادر معــه مرب وثب
القيم األساســية لصبغته كإنسان 

ومواطن وناشط.

الصيدلية
مــاد فــي جامعــة (واين  تخــرج عِ
ستيت) في تخصص الصحة العامة 
عــام 2018م، ويرنو بإصــرار على نيل 

درجة املاجستير في اال الطبي.
ــوازاة عمله التطوعي اكتســب  مب
ــة، وحصل على  عمــاد خبرة صيدالني
 ً ــي صيدلي، ويعمــل مديرا مؤهل فن
لصيدلية (فرد)، وبقــدر ما يدر عليه 
هــذا العمل من دخل فهــو ال يجعل 
املال هدفه الوحيد؛ حيث يسهم من 
خالل عمله هذا في خدمة احملتاجني، 
للتأمــني  يفتقــدون  ــا  مم وبخاصــة 

الصحي.
ماد عن مالك الصيدلية  يتحدث عِ
ــان... ــور ســامي دباجــة بامتن الدكت
ــرة  ــه خب يقول:“لقــد اكتســبتُ من
ــه  وتعلّمــتُ واســتفدتُ من ــرة  كبي
الكثير، وبخاصة في أهمية مواصلة 
ا  ــم وأهمية أن نســهم جميعً التعلي
ــى مواصلة  ــز الشــباب عل فــي حتفي
ــم، وفي أن نســهم (كلٌّ قدر  التعلي
إمكاناته) في خدمة اتمع، فاتمع 
وبخاصــة  ــه،  أبنائ ــع  جلمي بحاجــة 
ــى مواصلة  في مســاعدة األفراد عل
ــى الوظائف  ــم واحلصــول عل التعلي

التي يحلمون بها“.
ــه الكثير، مبا  ” لقــد تعلمــتُ من
ــك أال أبحث عن املال فقط، بل  في ذل
ا،  أبحث عن العمل الذي يُسهم، أيضً
ــاس.“، يضيف  ــاة الن ــر حي فــي تغيي

ماد. عِ

كمتطوعٍ نائبًا لرئيس اجلمعية اليمنية األميركية في هامترامك، باإلضافة يعمل 
إلى عمله اخلدمي مديرًا إلحدى صيدليات املدينة، وبينهما ميضي بإصرار باجتاه 

اخ)، وهو أحد شباب اجلالية  ماد شمّ احلصول على درجة املاجستير.. حيث يسعى (عِ
اليمنية، أن يحقق حُلمه في تأسيس مشروع طبي ميتد من مدينته إلى  وطنه األم اليمن.

يعمل نائبًا 
لرئيس الجمعية 

األميركية 
ومديرًا 

لصيدلية، كما 
يسعى لنيل 
الماجستير.. 

وتعكس تجربته 
أهمية إسهام 

كلٌّ منا في 
خدمة المجتمع

خدمة اتمع 
ــة العمل  ماد بأهمي وعــي عِ
لســنوات  يعــود  التطوعــي 
ــه مبدرســة هامترامك  التحاق
املرحلة  فــي  العامة، وبخاصة 
أربع  ”خــالل  الثانوية...يقــول: 
ســنوات قضيتها في املدرسة 
ــرة في  ــديّ فرص كبي ــت ل كان
العمل التطوعي، حيث عملت 
ــي  ومَهمت للســالم،  ســفيرًا 
ــى الطالب  ــت التعــرف عل كان
ــون مــن مشــاكل،  ــذي يعان ال
واإلسهام في حلها، مبا يسهم 
ــة  تعليمي ــة  بيئ ــر  توفي فــي 

مالئمة. وأنا فخور بتلك التجربة.“    
مــاد العبًا فــي نادي  كمــا كان عِ
ا في  املصارعــة في املدرســة وعضوً
والتســويق... ــات  العالق ــة  جمعي
اكتســب هــذا الشــاب مــن خالل 
العمــل املبكر في اــال التطوعي 
ــا بأهمية هذا العمــل باعتباره  وعيً
جــزءًا أصيالً مــن الوعي اإلنســاني 
ا - كما  ــرد، وهو ما يدركــه جيدً للف
ينوه – ال ســيما مــع إميانه بأهمية 
التعاون والتكافل كقيم أصيلة في 

ثقافته اإلسالمية.

املدينة واملدرسة  
مدرســة  عــن  مــاد  عِ يتحــدث 
هامترامك العامة بعرفان؛ وبخاصة 

ا صار مييزها اآلن. ملِ
”صارت تتميز هذه املدرسة بتزايد 
عدد اخلريجني واخلريجات وتفوقهم، 
ــددٍ مــن الكليات  ــني ع وتوزعهــم ب
عودتهــم  ــم  ث ومــن  واجلامعــات، 
خدمته،  في  واملشــاركة  للمجتمع 
ــاً بوضوح في  وهــذا ما بات ملحوظً

السنوات األخيرة“، يقول عماد.
كمــا يتعامــل هــذا الشــاب مع 
ــع  التطل ــا  ملؤه ــة  مبحب ــه  مدينت
ــا يخــدم  ــى مب ــر وضعهــا إل بتطوي

تنوعها ويعزز من رفاه سكانها.
”هامترامك مدينة متنوعة، وهي 
ــال متميز للتنوع على مســتوى  مث
الوالية، وبخاصة على صعيد التنوع 
ــل لقد بات هذا  الديني والثقافي، ب
التنوع مصدر قوة يجب أن نستفيد 
منه، ويجب علينا تســويقه“، يؤكد 

عماد.

أحالم وأهداف
ــه  وأهداف أحالمــه  ــا  من ــكل  ل
ــد من  ــاة الفــرد ال ب ــد، وحي بالتأكي
ارتباطها بأهداف متضي حتت مظلة 
أحــالم، ما لم فاحلياة تصبح عبثية، 
ــل أي شــخص طامــح،  مــاد مث وعِ
لديه تلــك األهداف واألحــالم، وفي 
مقدمتهــا، أن يفتح عقب حصوله 
ــى درجة املاجســتير كمســاعد  عل
ــادة خاصــة وبجانبهــا  ــب، عي طبي
ــك إلى  ا فــي ذل ــة، مســتندً صيدلي
ــه فــي  ــة وجتربت ــه الصيدالني خبرت
للمســاعدات  احملتاجــني  خدمــة 
ماد  اخلدمية؛ وهو مشــروع يحلم عِ
ــد الفتتاح مشــفى في وطنه  أن ميت
األم لتطبيب احملتاجني كعمل خيري 
ال يســعى للربح كجزء مــن واجبه 

جتاه وطنه، حد تعبيره.

عماد يتوسط زمالئه املوظفني في الصيدلية



1313 سبتمبر  2019مالعدد(125)السنة العاشرة

 صنعاء - «اليمني األميركي»

ــة  ــذ بداي ــه، من قطعــتْ جتربت
ــة الراهنة، عددًا من املراحل،  األلفي
م خاللهــا أعمــاالً متنوعــة  ــدّ وق
ــه باجتاه  ــا يبذل تعكــس مــدى م
ــه،  رؤيت ــد  وجتدي ــه  لوحت ــر  تطوي
ا - بال شك - من جتربته  مســتفيدً

كلية  خريج  ــاره  باعتب ــة  األكادميي
ــون اجلميلة بجامعــة بغداد،  الفن
وحاصالً على الدكتوراه في قسم 
اجلميلة،  ــون  الفن بكلية  التصوير 
جامعــة االســكندرية، ويعمــل - 

حاليًّا - محاضرًا بجامعة إب.
مرتبطة  أعماله  معظم  بقيت 
ــه احمللية، وهو ما يعكســها  ببيئت
ــة  ــه الواقعي بوضــوح فــي أعمال

التي تُبرز مدى اهتمامه باملوضوع 
واشــتغاله على التفاصيل بوعي 
ــي يتجلى بوضوح فــي عنايته  فن
باأللوان، وفــي تعامله مع (معنى 
املعنى) في كل تكوينات املنظور؛ 
ــل دقيقــة  ــي التفاصي ولهــذا تأت
ويبرز من خاللها مدى اســتلهامه 
ــة بيئته، ومــدى حرصه،  خلصوصي
في الوقت ذاته، في إعادة اكتشاف 

ثقافة وجمال املنظور شكالً ولونًا، 
ولعــلّ املتأمــل فــي لوحــة (قارئ 
القرآن في رحاب املسجد) سيجد 
مدى احلِرفية التي اســتطاعت أن 
ــة في نصٍّ  تترجــم الرؤية اجلمالي
ــري ومختلف، إذ تســبر  بصــري ث
ــوار التكوين من  ريشــة الفنان أغ
خالل محــاورة ممتعة مــع األلوان؛ 
ــيَ  ومعان رؤى  اللوحــة  فتتدفــق 

جديدة .
ــه  أعمال فــي  هــو  ــك  كذل
التجريدية، حيث نكتشــف قدرته 
املتميزة فــي إعادة ترجمــة رؤيته 
وجتريد الشكل من املباشر وحتميله 
ا على الال مباشر،  ما مينحه انفتاحً
مــن خالل تعميق وتوســيع الرؤية 
وانفتاح الســؤال بشــكل ال يُغلق 
اللوحة، بل بفتحهــا أمام التأويل 

اجلمالي واإلنساني.
م ياســر العنسي معرضه   نظّ
الشــخصي األول فــي اجلزائر عام 
الشــخصي  ومعرضــه   ،2004
عــام  االســكندرية  فــي  ــي  الثان
املشــاركات  من  عدد  2007، وله 
في معارض جماعية داخل وخارج 

بالده. 
أدار بيت الفن في إب لســنوات 
عقــب تأسيســه، وفاز بعــددٍ من 
ــزة دبي الثقافية  اجلوائز، منها جائ
ــة في الفنون التشــكيلية  الدولي
عام 2011، وجائزة رئيس اجلمهورية 
للشــباب في الفنون التشكيلية 

عام 2003. 

 نطّ (ثهوان العزير) إلى وسط
ــه، فاضطر ــق فاردًا ذراعي  الطري
 ســائق احلافلة املتوســطة إلى
ــى الكوابح بشــدة، ــدوس عل  ال
ــى ــمع صــوت زحفهــا عل  فسُ
 اإلسفلت في احلي كله، وانقدح
 الشــرر مــن عجالتهــا. هــرول
ــى احلافلة،  (ثهــوان) وصعــد إل
الســائق شــتائم   ً ــال  متجاه
 البذيئة بحق أمه، وحني لم يجد
 مقعدًا شاغرًا، وقف عند الباب
ا.. في ميينه حقيبة  ورأسه خارجً
شــهرها فــي  ــى  حبل ــة   جلدي

ــر، وفي فمه حلوى بنكهة  األخي
 البرتقــال لها عود ميصها بتلذذ،
االســتهجان بنظرات  ــه  آب  غير 
ّ حوله آتية من الركاب. التي تئز
 نزل في شــارع (حدة) الراقي،

 وميــم باجتــاه شــركة (األيكة)
فيها. ــبا  محاسً يعمــل  ــي   الت
 كان منظره مثيرًا لالرتياب، وهو
ــا الشــرطة تطارده،  يجري كأمن
ــة البني املربعــات  ذات  ــه   ببذلت
 الغامقة، وربطة العنق اخلضراء

التي كان يتالعب بها الهواء.
ــك النوع مــن اجلنون ــه ذل  لدي

 الســلوكي الذي يتعارف أهالي
 صنعاء على تسميته بـ»اجلنان
ــه مــن الناحية ــوزي»، أي أن  الل
ــا، لكــن ــة ســليم متامً  العقلي

تصرفاته خارجة عن املألوف.
ً هــو يتصرف كشــخص  فعال

ــر راشــد، لكن فيمــا يتعلق  غي
ــه في قســم احلســابات،  بعمل
 فإن له سمعة أسطورية، لديه
ــام التي ــز هائل فــي األرق  تركي
 يطلق عليها أســماءً اعتباطية
ــه، فهو لم ــة بذكريات  لها عالق
ً قط، ويشــهد له  يرتكــب خطأ

 رؤســاؤه بأنه عقلية محاسبية
ــر إلى  فذة، مــن مســك الدفات

تدقيق احلسابات.
 رتبت شــركة (األيكــة) رحلة

 ترفيهية إلى شالل (بني مطر)
في ضواحي صنعاء....

مقاٌم في 
رحاب الحب

 فيصل عبداهللا  البريهي 

  

((1))

ن ليس في وسعي أيا مَ

م حيثُ يستدعي  جفاهُ

وا إلى وصلي بأنْ يسعَ

عي  ن قَطْ ربي خيرَ مِ وقُ

رْعِ الهوى يَقضي على شَ

ؤادي حقه الشرعي  فِ

كمٌ يَقـ فهلْ في احلبِّ حُ

بِّكم رَدعي؟ ــتضي عن حُ

تْ قواننيُ وهلْ نصَّ

نْعي؟ م مَ ربِكُ الهوى عن قُ

إذاً ال شأنّ لي فيما

عي  مْ هُ القَ يرى تشريعُ

لِي في احلبِّ تشريعي فَ

ولي قانونيّ الوضعي 

بِّي ومهما قيلّ عن حُ

عي  وعنِّي: إنَّني رَجْ

لِي سأحيا مثلما ميُ

بْعي  عليَّا في الهوى طَ

خْ ملا ال يحــ ولم أرضّ

عي  ــتوي ضرّي ونَفْ

كمتبوعٍ بحرفِ اجلَزْمِ

أو بالنصبِ والرفعِ     

ولكن تابعاً ما طا

ب في عيني وفي سمعي

((2))

ْعي سأحيا بارقاً...ملَ

رعي  م مَ هُ ن عهدُ لدى مَ

كما يحيا امبراطورٌ

عِ  مْ على عرشٍ من الشَّ

ن حو أرى نارَ الهوى مِ

رْشي حتتسي رَبْعي  لِ عَ

وقد أذكتْ لظاها في

بساتيني وفي زَرْعي 

ن  ولم تَتركْ أمامي مِ

ثمارٍ لي وال ضرْعِ 

ولكنْ لي جذورٌ...ال

لْعي  ولن تقوى على قَ

و أصولي في الثرى تَرسْ

وفي هامِ السما فَرعي 

راقٍ في بِ وقلبي كَ

بعِ  سمواتِ الهوى السَّ

نيَ األفراحُ ولم تُضحكْ

رِ األسى دَمْعي أو يُجْ

ـيني سواءً من يُهنـِّ

بأفراحي ومن يَنعي 

ن جنانِ اخلُلدِ ألني مِ

نهرٌ فاضَ بي نَبْعي

ولن أحيا كرملٍ ال

عي  جْ يْني وال سَ تَالحِ

كطودٍ ما بوسعِ الريحِ

عي  مْ تَشتِيتي وال جَ

التشكيلي الدكتور ياسر العنسي ينتمي 
إلى ما يُعرف بجيل الوسط في 
احملترف التشكيلي اليمني، إنْ جاز التوصيف 

وصح التجييل. 

ياسر العنسي
واالشتغال التشكيلي 

بوعي متجدد

زهرة النبي شعيب
  وجدي األهدل*

قصة قصيرة

..لقراءة القصة كاملة 
يرجى الرجوع للموقع 
االلكتروني للصحيفة

*قاص وروائي ميني
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 أكاديميان يمنّيان ينضّمان لكادر جامعة 
ميشيغن أن أربر

 ميشيغن «اليمني األميركي»:

انضــم - مؤخرًا - أكادمييان مينيّان 
فــي  ــي  والبحث األكادميــي  ــكادر  لل
جامعة ميشــيغن ان ارير، التي تُعد 

من أقوى اجلامعات األميركية.
اجلامعة  لهذه  انضمامهما  ثّل  وميُ
ققــه اجلالية  ــا حتُ ــة ملِ ــة نوعي إضاف
اليمنية في والية ميشــيغن خاصة 
والواليات املتحــدة عامة، انطالقًا مما 
ثله انضمام أكادمييني ضليعني في  ميُ
ــرة، والعمل  مجالهمــا جلامعة كبي

بدوام كامل.
يشــار إلى أن الفوز بهذه الفرصة 
ال يتم إال بعد وجود وظيفة شــاعرة 
ــي يصبح  وحتقــق االشــتراطات الت
ــن مكســبًا  معهــا الفــوز باملقعدي
ــة  ــا، ومنجــزًا للجالي ــا لهم أكادمييًّ
ــزًا فــي الوقــت ذاته  ــة، وحاف اليمني
اللتزام  ــة  ــاء اجلالي ــن من أبن لآلخري
كفيلة  باعتبارها  التعليم  مســيرة 
ــة أينمــا  ــز احلضــور والفاعلي بتعزي

يكون صاحبها.
مــن  كلّ  انضمــام  مؤخــرًا  ومت   
والدكتور  األكــوع  فضــل  ــور  الدكت
ــة  ــى كلي عبدالســالم الصوفــي إل
الطب في جامعة ميشيغن ان ارير، 
حيــث مت اعتمادهما ضمــن أعضاء 
هيئة التدريس في قســم األعصاب 

والباثولوجي.
متقدمــة  خطــوة  هــذه  ــل  ث ومتُ

تضــاف خلطــوات ســابقة حققها 
ــون في عدد  ــون مينيون يعمل أكادميي
ــة العريقة  من اجلامعــات األميركي
كالدكتور محمــد عزيز في جامعة 
العبســي  مصطفى  يال، والدكتور 
في جامعة مينســوتا، وغيرهم من 
األســماء التي باتت تُشكل عالمات 
ــى صعيد حضــور اجلالية  فارقة عل
األكادميــي  العمــل  فــي  ــة  اليمني

األميركي. 
ــور فضــل األكوع  وحصــل الدكت
ــى الدكتوراه في جامعة القاهرة  عل
في مجال الهندسة الطبية، وعمل 
ا في جامعة العلوم  استاذًا مساعدً

لســت  بصنعــاء  ــا  والتكنولوجي
سنوات، وانتقل إلى الواليات املتحدة 
ــم -  ــة عــام 2015م، ويقي األميركي

حاليًّا - في مدينة ان اربر.
للدكتور األكــوع مقررات مجانية 
التعليم  رواق  منصة  الين) في  (اون 
ــة يكتب فيها  ــوح، ولديه مدون املفت
عــن أساســيات البحــث العلمــي 

وجودة التعليم اجلامعي.
ــر من (20)  كمــا يوجد لديه أكث
ــان على موقع  بحثًا منشــورًا، وكتاب
ــا فــي  متطوعً ــازون)، ويعمــل  (أم
ــات األميركية  ــد مــن اجلمعي العدي

املتخصصة في اجلودة والتعليم.

ــور األكــوع   كمــا يعمــل الدكت
ــات الطبية ملرضى  فــي حتليل البيان
ــواع  ــدي واكتشــاف أن ســرطان الث
ــة., وحاليًّا يعمل  جديده مــن األدوي
في البحث في مجال مرض الزهامير 
عــدد  ســيصبح  ــه، حيــث  ألهميت
مرضى الزهامير فــي العام 2005م 
العدد  ــض، وهذا  مري (100) مليون 
ــة أضعــاف ما هــو عليه  ــل ثالث ث ميُ
العدد اليوم في ظل عدم وجود عالج 

له حتى اآلن. 
فيما يعمل الدكتور عبدالســالم 
ــة تدريس  ا في هيئ الصوفي عضــوً
قســم الباثولوجي، ومتخصص في 

دراســة أمراض الكلي، ولديه الكثير 
من األبحاث في هذا اال.

ــور الصوفــي على  حصــل الدكت
الدكتوراه فــي بريطانيا عام 2018، 
وعمل فــي جامعة ميشــيغن منذ 
ســنوات...  وكان قد  عشر  من  أكثر 
قَدم إلى الواليات املتحدة عام 1996.
ــور الصوفي  ــى أن الدكت يشــار إل
والدكتور األكوع يعمالن حاليًّا على 
اختبارات  يشــمل  مشــترك  بحــث 
جينية  تأثيرات  الكتشــاف  حيوانية 

على سرطان الرحم.

تهنئة
ــئ أســرة صحيفــة    هــذا وتهن
األكادمييــني  األميركــي)  ــي  (اليمن
فضل األكوع وعبدالسالم الصوفي، 
ا مــن اضطراد  ــى لهمــا مزيدً وتتمن
النجــاح العلمي والعملي مبا يحقق 
إسهاماتهما  من  ويعزز  تطلعاتهما 
واملهجــر  الوطــن  خدمــة  فــي 

واإلنسانية. 
ــد أعداد  اجلدير باإلشــارة إلى تزاي
اليمنيني الذين ينزحــون من الوطن 
جراء احلرب، ومن بني هؤالء أكادمييني 
ــوم فــي عدد  ــون الي أصبحــوا يعمل
واألوروبية  ــة  األميركي اجلامعات  من 
ــاز بعضهم بفرص  ــا، حيث ف وغيره
ــا يحملونه  ــزة تقديرًا ملِ عمل متمي
ــرت لهــم إمكانية  من مؤهالت يسّ
اســتمرار النجــاح ومواصلة العمل 

العلمي.

من اليمني الدكتور الصوفي ومن اليسار الدكتور األكوع
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 ديربورن - «اليمني األميركي»
 رشيد النزيلي: 

ــر  ويتأث ــر  يؤث شــخص  كل  أن  إذ 
باآلخرين، فما بالك عندما يكون هذا 
الشــخص من كبار السن؛ فتجارب 
بالضــوء باعتبارها  جديرة  بعضهم 
ــاة.. وفــي هذا  تعكــس خالصة حي
الســياق التقت الصحيفة مع توني 
ــد (87 ســنة)، وهــو أميركي من  إي
ــة وُلد فــي فرجينيا،  أصــول إيطالي
وانتقل إلى مدينة ديربورن، واســتقر 
ــم يفكر  ــذ 70 ســنة، ول فيهــا من
ل لحظة باالنتقال للعيش في مدينة 
ــم يفكــر مبغادرة  ــل حتى ل أخرى، ب
ــار هذه  حيهــا الشــرقي؛ فقــد أخت
املدينة للعيش؛ ألنها – كما يقول - 
ــة مختلفة ومهيأة كمجتمع،  مدين
ــك هــي مدينة مشــهورة  ــل ذل وقب

باعتبارها مدينة هنري فورد.
ــة  املدين ــة  بخصوصي ويشــيد 
وأفضليتها للسكن.. يقول: ”عندما 
كان الناس في مدن أخرى يسألونني 
والســتينيات  اخلمســينيات  فــي 
ــن تعيش؟.. كنت  والســبعينيات: أي
ــي أعيش فــي ديربورن؛  أخبرهــم أنن
ــي محظوظ ألنني  فيردون عليّ بأنن
أعيــش فــي مدينة تُعدّ مــن أفضل 

املدن الصاحلة للسكن“.
ــي عــن العمــل فــي  تقاعــد تون
إحدى شــركات احلليب باملدينة، في 
منتصف ســتينيات القــرن املاضي، 
ومــن حينها يعيش يومــه بتقاليده 
ــا، حيث ميضــي اليوم  ــي اعتاده الت
بني اجللوس مع زوجته وقضاء بعض 
ــاول القهــوة مبقهى  الوقــت في تن
(الدونــس) في شــارع فورد، شــرق 
ــة، وكــذا الذهــاب للتســوق،  املدين
ــوأم اللتني  ــارة ابنتيه الت ــا زي وأحيانً
ــوم 67 ســنة،  الي عمرهمــا  ــغ  يبل

وتعيشان في والية ميشيغن. 
ــي، الذي شــارك في  يســكن تون
حــرب الكوريتني، مع زوجته في بيته 
الواقع شــرق املدينة بجانب مسجد 
الســالم، بل إنه يرفض مغادرة احلي 
ــه، وكما يقــول إنه لن  ــرك منزل أو ت
يبيعــه أو يغادره، بل ســيموت فيه، 

حدّ تعبيره.
ــة عــن احلي،  ــي حكاي ميتلــك تون
ــدة لنحو ثالثة  ــه املمت ترويهــا جتربت
ــرن تقريبًا، تعايش خاللها مع  أرباع ق
ــكان ممَثالً في حيها الشــرقي، بل  امل
ــخ املدينة  يكاد يكــون جزءًا من تاري
واحلي، حيث شــهد مراحــل مهمة 

من حتوالت املكان والسكان.

يقــول: ”في الســابق كان شــرق 
ــة أفضــل مــن غربهــا، وكان  املدين
شــرقها  فــي  يعيــش  شــخص  أي 
ا، حيث كانت كل األسواق  محظوظً
ــر بجــواره، وال يحتاج  واحملــالت تتوف

سيارة للتسوق“.
السابق  في  املدينة  شــرق  ” كان 
ــا، لقد  ــة وأمنً ــا ونظاف ــر ترتيبً أكث
ــا كبيرًا من  كان احلــي يلقى اهتمامً
احلكومة والسكان أكثر مما هو عليه 

اآلن“ - يضيف توني.

نصف قرن
ــت عليه  ــا كان وهــو يســتعيد م
املدينة حني بدأ حياته فيها...يوضح 
ــرًا مقارنة  ــة كثي ــت آمن أنهــا ”كان
بالوقــت الراهن، كما كانت األقليات 
ــا تختلف عن اآلن...  التي تعيش هن
ــر من دار ســينما،  ــت توجد أكث كان
ومحالت الترفيه كثيرة عكس اآلن“.
ــا شــهدته املدينة  وأشــار إلى م
على صعيد السكان وتنوع األقليات 
ــة والبولندية  ــا بني اإليطالي فيها م
تشــهده  ــا  مب ــا  ــة، منوهً واأليرلندي
ــة حاليًّا من اتســاع،  ــة العربي اجلالي

وبخاصة في شرق املدينة.
محطات  بعــض   وهو يســتذكر 
ــا  ــوه بأهــم م ــة ين ــه باملدين عالقت
ــى صعيد  شــهدته من حتــوالت عل
االقتصاد، وبخاصة حيّها الشــرقي، 
ــة  ــة العربي ــى دور اجلالي ا عل مؤكــدً
وإســهاماتها في إنعــاش االقتصاد 
في هذا احلي، وبخاصة في شــارعي 
ــال: إن ”العرب  ــل ق وارن وشــيفير، ب
ــة“،  املدين شــرق  اقتصــاد  أنقــذوا 

ــرًا ذلك مــن أهــم اإليجابيات  معتب
التي شهدها احلي.

توني الذي يسكن – كما سبقت 
السالم،  مسجد  حي  اإلشارة - في 
ــا قال: إن املســجد  ــذي بُنيَ قريب ال
ــار احلــي عقاريًّا،  أســهم فــي ازده
وارتفاع أسعار املنازل. وأشار إلى ما 
تشــهده الشوارع احمليطة باملسجد 
ــروري، وبخاصــة يوم  مــن ازدحــام م
اجلمعة، وهــذا االزدحام - كما يقول 
- ال يوجــد بجــوار الكنيســة التي 
يذهب إليها. وأضــاف:“ إنني اتلقى 
دعوات، أحياناً، من املســجد لتناول 

العشاء“.  

اتمع واجليران
ــزة أخرى على صعيد  ه مبي كما نوّ
ــة  ــاة اتمــع فــي شــرق املدين حي
الســكان  ــة  عالق فــي  ــة  متمثل
ــه عالقة  ــز ب ــا تتمي ببعضهــم، وم
ا بتميز عالقة  ــا، مشــيدً اجليران هن
اليمنيــني األميركيــني بجيرانهــم، 
إذ أنهــم يتمتعون بســمات خاصة 
متيزهم عن اجلاليات األخرى في هذا 
ا: ”اجليران يهتمون  ــب.. موضحً اجلان
، أنا وزوجتي كل  بي، ويطمئنون عليّ
يوم، كما يتعامل معنا األطفال في 

احلي باعتبارنا أجدادهم“.
مــن  اً  شــريطً يســتعيد  وهــو 
ــا في هذا احلي،  الذكريات حلياته هن
ينوه توني بحادثة سرقة منزله قبل 
، حينها، مع  ــتُ أربع ســنوات.. «كن
ــي خــارج املدينة.. لقد ســرق  زوجت

ــكات الثمينة  اللصــوص كل املمتل
ــران  اجلي ومــال...وكان  ذهــب  مــن 
ــني معنا، حيث عرضوا علينا  متعاون

تقدمي مال، وشكرناهم على ذلك“.
ــه  جيران ــة  بخصوصي ــوه  ون  
ــى جــار مينيّ  ــني، مشــيرًا إل اليمني
اسمه (علي) يتفقده باستمرار في 
كل مساء، ”وهذا السلوك لم نعتد 
ــه من اآلخرين مــن قبل“، يقول  علي

توني. 

النظافة واألمن 
ــة األمنية في  وأشــار إلى أن احلال
ــه أعرب  ــدة، لكن ــة تبقى جي املدين
عن امتعاضه من تكرار مشــاهدته 
ــات دون  لألطفــال يقطعــون الطرق
ــرًا أن ذلك  ولي أمر أو مرشــد، معتب

يعرضهم للخطر.
كما انتقد توني ما ظهر في احلي 
من ســلبيات، وفي مقدمتها إهمال 
محيط  تنظيــف  الســكان  بعــض 

منازلهم كتقطيع احلشائش.
يقول توني: شــرق املدينة يحتاج 
ــد مــن اهتمــام ســلطات  ــى مزي إل
ــؤدي إلى حتســني بيئة  ــة مبا ي املدين
احلي، وذلك مــن خالل الضغط على 
االهتمام  ملضاعفة  ــازل  املن أصحاب 

بنظافة محيطها اخلارجي.
”شــرق املدينة كان في الســابق 
أفضل من غربهــا، بينما اآلن غربها 
ــاس  أفضــل، خاصــة وأن بعــض الن
ــا ال يهتمــون بقطع احلشــائش  هن
أمام وخلف املنازل، وهذه إشــكالية 

ــى أن تقــوم ســلطات املدينة  نتمن
بالضغط على الســكان لإلســهام 

في جتاوزها“ - يضيف.

التسوق
خاصــة  ــة  بعالق ــي  تون يرتبــط 
ــاد  ارتي يُفضــل  حيــث  بالتســوق، 
ــا فليــج) - جنوب  مطعــم (رومين
املدينة، ويعتبره من أفضل املطاعم 
ــاك.. كمــا يفضل التســوق في  هن
وبابيا  واملصطفــى  ــة  املدني محالت 
من أجل شــراء احتياجاته الغذائية 
يســرد  أن  ينســى  وال  الطازجــة.. 
بحــسّ فكاهي حكايته مــع احلالق، 
أشــهر  ثالثة  كل  زوجتي  ”تعطيني 
ــى احلــالق  عشــرة دوالر للذهــاب إل
لقص شعري الذي صار ينمو ببطء“ 

ا..! - ضاحكً

يسكن توني 
شرق المدينة 
بجانب مسجد 

السالم، وله 
حكايته عن الحي 

بل يكاد يكون 
جزءًا من تاريخ 
المدينة والحي

1111 وجــــــــوه

توني إيد.. وحكاية 70 عامًا في ديربورن
يقول لمن يريد شراء منزله إنه سيعيش ويموت فيه..

املهم االلتفات حلياة املتقاعدين وكبار من 
السن وتسليط الضوء على جتاربهم 

ونقل مواقفهم من احلياة باعتبارهم جزءًا من 
ا من ذلك حترص صحيفة  حياة املكان.. وانطالقً

(اليمني األميركي) على االقتراب كثيرًا من 
اتمع في سياق اهتمامها بحياة الناس، وفي 

ا للتجارب مبا فيها جتارب  ذلك تولي اهتمامً
األفراد العاديني، وهي جتارب قد تكون هامشية 

لدى البعض باعتبارها بسيطة وال تتجاوز 
كونها مسيرة عادية، لكنها تبقى حياة متايزت 

واكتسبت خبرات، ولها مواقف..

توني إيد

ينّوه توني 
بخصوصية الحياة 

االجتماعية في 
الحي الشرقي، 

مشيدًا بتميز 
العالقة مع 

جيرانه العرب، 
منوهًا بنبل جاره 

اليمني (علي) 
الذي يتفقده 

كل يوم
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 هامترامك - «اليمني األميركي
 سيمون البرت: 

ــل مطعــم (بيــت البلقان)  يحت
مبنى فــي احلــي الواقع في شــارع 
ــف، ويأخــذ شــكل أي بيت من  كني
ــة، وإن هو بنمط أوروبي.  بيوت املدين
ــة  اجلميل الواجهــة  ــة  رؤي ميكنــك 
للمطعم مع كراســيه اجلذابة من 
خالل الشــرفة.. ولكن بعد املشــي 
ــد الباب األمامي...حينها  ، وعن قليالً
ستشــعر أنك في ضيافة التاريخ.. 
ــده منزل مبالمح أوروبية  تاريخ يجسّ

شرقية. 
ــك  لدخول ــى  األول ــة  الوهل مــن 
ستشعر أنك ضيف؛ فمالمح املكان 
حتتفظ بذكريات من أوروبا الشرقية، 
مــن حيــث قَدَمت مالكــة املطعم 
(ايكيتــش) مع كثير ممــن هربوا من 
البوســنة إلى أوروبا الوسطى قبل 
استقرارهم هنا هربًا من نير احلرب.

ــك فــي كل شــيء هنا  ــدى ل يتب
ذكريات من البوسنة...وهي ذكريات 
ــرت على شــكل املطعــم ومذاق  أث
Bal-) طعامه اللذين مييزان مطعم
افتتاحــه  ــذ  من  ..(kan House
ا بني  ــا جيدً حقــق هذا املطعم جناحً
مطاعــم تزدحم بهــا هامترامك...
ــل إضافة أخــرى ملعالم حضور  ث وميُ
طعام الثقافة البوســنية في هذه 
ثل  املدينة، التي ميكــن القول إنها متُ
ــه، فــكل هذا  ــكل أطياف ــم ب العال
ــوع يحضر في ميلــني مربعني  التن

هي مساحة املدينة.  

األكل بداية التقارب الثقافي
م مطعــم (بيــت البلقان)  يقــدّ
ــا  تعده ــذة  لذي بوســنية  ــات  وجب
املالكة مع طاقمها وكلهن نســاء، 
وكذلك يتم تقــدمي بعض الوجبات 
األميركــي  ــذاق  وامل ــع  الطاب ذات 
ــي)، وهي أكله  ــي ك(الدورن واألوروب
ــارة عن ســندوتش حلم  ــة عب املاني
محشو بالطماطم واخلس والبصل 
ــز  وبطريقــة مختلفــة، كمــا يتمي
ــدّ بطريقة  ــاب املُع املطعــم بالكب
ــذي يُعدّ  ــك باخلبز ال خاصــة، وكذل
في املطعم نفسه، بل ميكن القول 

إن املطعــم جنح في خدمــة اتمع 
ــى الرغم من  ــوع في املدينة عل املتن

حداثة عهده.  
جتعل  اســتطاعت (ايكيتش) أن 
مــن املطعــم مكانًا للتعــرف على 
بعض من ثقافة اتمع البوســني. 
اتمــع  يعــرف  أن  تقول:“نحــب 
ــوع فــي املدينة هــذه اجلزء من  املتن
ــون يأتي  ــى يصبح الزب ــا، حت ثقافتن
ــاألكل واملعــدة فارغــة هو  ــا؛ ف إلين
أقوى وسيلة لتقارب ثقافات اجلميع. 
التقارب الثقافي يبدأ من الطعام.“   

احلرب والهجرة 
بداية اســتقرار مجتمــع األقلية 
البوســنية هنا ال تختلف عن بقية 
وإن  ــى  حت ــة،  املدين فــي  ــات  األقلي
ــة صغيرة وحديثة  كانت هذه األقلي
النشــأة... حيث تعود بداية وجودها 
من  ــد  عدي ــل  للعــام 1992م...ومث
ــدوم  ــت احلــرب وراء ق ــات كان األقلي

عائالتها إلى هنا. 
عندما روعت احلرب في يوغسالفيا 
الســابقة (مجموعــة دول جنحــت 
ــار تلك  ــا أدى انهي فــي االنفصال مم
ــة املســماة يوغســالفيا) دول  الدول
البلقان الناشــئة اضطر املسلمون 
البوســنيون إلى الفرار جراء األعمال 
جمهورية  ارتكبتها  التي  الوحشية 
ــك  لذل ضدهم...ونتيجــة  الصــرب 
أصبــح املهاجرون البوســنيون جزءًا 
ومكونًا من الدميوغرافيا التي نشأت 

هنا.
تتذكر مالكة املطعم (ايكيتش) 
ا  تلك احلــرب...: ”كان عمري 12 عامً
ــتُ إلى الواليات املتحدة  عندما قدم
ــى  عل ــا  أجبرون ــة، حيــث  األميركي
ــل، بعد أن فقــدت أخي، حيث  الرحي

ا“. قتل وعمره 12 عامً
تتوزع اجلالية البوســنية في عدة 
ــدن أميركية، وأصبحــت جزءًا من  مُ
اتمع االميركــي الكبير، وأغلبهم 
ــزوري في  ــة مي يعيشــون فــي والي
مدينة (ســت لويــس)، وكذلك في 

ا فــي والية  ــة شــيكاغو، وأيضً والي
ــر مترو ديترويت، من  نيويورك، وتُعتب
بينها هامترامك، من أكثر املدن التي 
ا... أيضً البوســنيون  فيهــا  يتواجد 
ــة  اإلحصائي ــرات  التقدي وبحســب 
الرسمية يتواجد ما يقارب 2000 
وضواحي  هامترامــك  في  بوســني 

ديترويت. 

النشاط االجتماعي   
ــة أو نشــاط  ــة فعالي ــو أيّ ال تخل
فــي املدينة مــن البوســني (عارف 
ــى  عل يحــرص  فهــو  هيســيك)؛ 
األنشــطة  أغلــب  فــي  التواجــد 
ــل الكثير  واملناســبات... عــارف مث
م إلى  من البوســنيني األميركيني قدَ
أميركا بسبب احلرب، وهو عضو في 
املركز اإلســالمي البوســني؛ وتعلم 
اللغة االنكليزية في ثالثة أشــهر...
ــه في أميركا ما يقارب 22 ســنة،  ل
وهو ناشــط فاعل، ويُعد من قيادات 
متخصصة  جمعية  جاليته، ويرأس 
ــني األديان، ويســهم في  بالتقارب ب

مساعدة من يحتاجون خلدمات.
في  عضــو  هــو  ــا  (عــارف) أيضً
االجتماعي،  البلقــان  وجمعية  نادي 
ــات  ــم الفعالي ــى تنظي ويعمــل عل
ــة، وكذلك  ــة املدين اخلاصــة بنظاف
وإدارة  الشــرطة  مع  ــاء العالقات  بن
ــا، في  ــة، كمــا يســهم، أيضً املدين
تنظيف العقارات التي ال يســكنها 
أحد ويســهم فــي إيجاد حــل لها، 
ــى  عل العــام 2010 عمــل  ــذ  ومن
إنشاء جمعية خاصة بتقارب وحوار 

الديانات داخل هامترامك.
يقول عارف: ”نحتاج للمشــاركة 
والتعاون من أجل مســتقبل أفضل 
لنا وألوالدنا، ولدينا لقاءت مســتمرة 

مع املسؤولني والناشطني“.
في  سنوات  عشــر  من  أكثر  ”لنا 
هذه املهمــة، واســتطعنا أن نضم 
ــا يقــارب 20 جمعية  فــي عملنا م
وكنيســة للعمل واحلــوار مع بعض 
ــى وإنْ كانت فــي البداية لقاءت  حت
وحوارات وفعاليات ليعرف كلّ اآلخر 
ــا املتفق عليها،  فــي الدين والقضاي
والتي جتمعنا... لكن لدينا تطلعات 
مســتقبلية في كيفية عمل دورات 
خللق قادة جدد، واإلســهام في نشر 
ثقافة التعايش حتــت مظلة التنوع 
واالســتفادة  ــات  االختالف ــول  وقب

منها“، يوضح عارف.

ــق ــي ــق ــح 1010ت

(37) أقلية تُشكل تركيبة نحو 
مجتمع مدينة هامترامك، وكما 

ا، فعلى اجلميع أن  تقول إدارة املدينة دومً
يستفيد ويتعلم من خبرات اآلخر.

صحيفة (اليمني االميركي)، وعبر مراسلها 
(سيمون البوت)، زارت أحد مطاعم اجلالية 
البوسنية هنا، كما التقت أحد الناشطني 

في اجلالية في سياق التعرف على واقع 
هذه اجلالية ونشاطها في إحداث التقارب 
الثقافي.. فتعالوا نتذوق -أوالً- ما تصنعه 
السيدة (ايكيتش) من طعام مبذاق أوروبا 

الشرقية، كما سنسمع من (عارف هيسيك) 
حديثاً عن جتربته في خدمة التقارب الثقافي 

والديني بني السكان.. ولنبدأ بالطعام ألن 
املعدة فارغة اآلن، وكما تقول السيدة (جمعة 

إيكيتش) فالتقارب الثقافي يبدأ بالطعام..!

بحسب التقديرات اإلحصائية الرسمية يتواجد نحو 2000 بوسني في 
هامترامك وضواحي ديترويت

البوسنيون ومهمة تعزيز التقارب الثقافي

يعكس نشاط 
(عارف هيسيك) 

في التقارب 
بين الثقافات 

واألديان مدى 
حرص جاليته على 

االستفادة من 
ثقافة التنوع في 

المدينة

ايكيتش - مالك املطعمهيسيك

املطعم

أحد موظفي املطعم - أثناء إعداد الساندوتش
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 صنعاء - «اليمني األميركي»
 محمد األموي: 

فها هو بطل اجلمهورية اليمنية 
اء الشــاب  في ألعــاب القــوى العدّ
ــروي قصة من قصص  نبيل اجلربي ي
لصحيفــة  ــاة.. يقــول  هــذه املعان
(اليمني األميركي): «اشتغلتُ في 
زارع ومساعد  عدة مجاالت، ومنها مُ
ا،  ال باألجــر اليومي صباحً اء وحمّ بنّ
ومزاولة التمارين عصرًا، كل ذلك من 
أجل توفير مبلغ (250000) ريال؛ 
ــة نفقات احلصول على جواز  لتغطي
السفر، وأجور تنقالتي إلى محافظة 
املهرة لقطــع اجلواز على حســابي 
في  املشــاركة  الشــخصي؛ بهدف 
ــة  مــان الدولي ــة ســلطنة عُ بطول
أللعاب القــوى 2019م، وذلك لعدم 
ــع التكاليف،  ــى دف ــدرة االحتاد عل ق
، من أجل  ــيّ بل إنهم اشــترطوا عل
أن  مشــاركتي،  ــى  عل موافقتهــم 
أتكفل بكل شــيء حتى السفر إلى 
د  ــى توقيع تعهّ مــان، باإلضافة إل عُ
خطي قبل املشاركة بتحطيم رقم 

جديد في هذه البطولة». 
وبعد تنفيذ اجلربي شروط االحتاد، 
ــة لتوفير دعوة مشــاركته  باإلضاف
ــرًا من أحد  بصفة شــخصية تقدي
فــي  لنجاحــه  العمانيــني  اإلخــوة 
حتقيق املركــز الثاني فــي البطولة 
للعام 2017م، إال أنه لم يتمكن من 

السفر واملشاركة في البطولة.
ــل: «االحتــاد اليمني  يوضــح نبي
ــم يرفع باســمي  أللعــاب القــوى ل
ضمن قائمــة الالعبني املشــاركني، 
م  ماني املنظِّ ولم يرسله لالحتاد العُ

للبطولة؛ ولذلك لم أستطع السفر 
ــدالً  ــة.. فب واملشــاركة فــي البطول
من إرســال اســمي ضمــن القائمة 
قاموا بإرسال أســماء العبني مينيني 
متواجدين في دولة قطر منذ خمس 

سنوات، والعبني من عدن».

صدمة وإحباط
مــن الطبيعــي أن تكــون نتيجة 
ــا نبيل،  ذلك صدمة قاســية تلقاه
مع ما عاشــه من معاناة في سبيل 
حتقيق هدفه وتنفيذ كافة شــروط 
ــه  أصاب ــك  ذل كل  ــة..  اللعب احتــاد 
ــرك  لت واضطــره  شــديد  ــاط  بإحب

رياضته ولعبته التي عشــقها منذ 
صغــره، والتي بدأ مبزاولتها رســميًّا 
عام 2008م، وكان عمره حينها 13 
ســنة، واستطاع خالل مشــواره أن 
يحقق نتائج وإجنــازات رائعة داخليًّا 
ــا احتفاظــه  ــا، لعــل أبرزه وخارجيًّ
بلقب بطل اجلمهورية اليمنية منذ 
مســابقات  في  اآلن  وحتى  2007م 
5000م،  3000م،  (1500م، 
وهــي  ــار،  الكب ــة  فئ 10000م) 

املسافات املتخصص بها.
ــي  ــا هــو أول العــب مين  وخارجيًّ
ــات العاملية لرياضة  يتأهــل للنهائي
ألعــاب القــوى، كمــا شــارك فــي 
ــة العالم للعبة فــي إيطاليا،  بطول
ا املركز الســابع عامليًّا.. وهو  محققً
صاحــب الرقــم اليمني بزمــن ثمان 
دقائق وعشرين ثانية.. باإلضافة إلى 
ــد من امليداليات امللونة  حتقيقه عدي
في بطوالت عربية وإقليمية ودولية.

أمل وطموح
ــا زال  ــى الرغــم مــن ذلك م  وعل
ــدة يحمل أمالً  ابن محافظــة احلدي
كبيرًا في مستقبل مشرق للرياضة 

اليمنية.
«احلرب ال بد لها أن تنتهي، وسوء 
اإلدارة وفســادها ســيزول، وحينهــا 
حقوقنا  ونأخذ  لرياضتنا  ســننتصر 

كاملة كرياضيني» - يقول نبيل.
وهــذا هــو أمــل وطمــوح ميكــن 
قراءته في وجــوه اليمنيني مبختلف 
شرائحهم على الرغم من قسوة ما 
يعيشونه من معاناة حتت نير احلرب 
واحلصــار الظالم...فعلى الرغم من 
عتمــة احلرب ينظــر اليمنيون للغد 
بيقني مفــاده: ال بد من توقف احلرب 

ــا كان عليه...  وعــودة اليمن أقوى مم
ــا ســيكون أفضل؛ فمــرارات  وحتمً
ــا  احلــرب الراهنة ال بد أن تكون درسً
واالنتصار  ــات  والثب ــر  الصب بأهمية 

للوطن فقط .  

حاَفظ على لقب بطل الجمهورية منذ 2007 وحتى اآلن

العّداء اليمنّي نبيل الجربي..
وحكاية مأساة الحرب وفساد اإلدارة

عملُت مزارعًا 
ومساعد بّناء وحّمال 

من أجل توفير 
نفقات الحصول على 

جواز السفر وتنقالت 
السفر للمشاركة في 
بطولة ُعمان الدولية 

أللعاب القوى

اليمن، وحتت سماء احلرب، ونتيجة واقع إداري فاسد ومهترئ، ليس في 
ا بألقاب داخلية وخارجية يعيش  ا متوجً غريبًا أن جتد بطالً رياضيًّ
ا صعبًا ومعاناة مريرة.. وهو واقع اضطر معه عديد من هؤالء  ا حياتيًّ وضعً
الرياضيني للجوء ملهن قاسية وجديدة ليس من أجل توفير لقمة العيش 

وحسب، بل من أجل توفير متطلبات مشاركته في بطولة رياضية خارجية.

بعد تنفيذ كافة  
اشتراطات اتحاد 
اللعبة وبدًال من 
إرسال اسمي تم 

إرسال أسماء العبين 
يمنيين متواجدين 

في الخارج
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يمنيون أميركيون يتحدثون عن:

الحرب  في اليمن والدور األميركي المفترض إليقافها

 واليات - « اليمني األميركي»

ــت واليات أميركية شــهدت  وكان
ومظاهــرات  مســيرات   ً مؤخــرا
ــدور  ولل ــاك  هن للحــرب  مناهضــة 
ــة  ــذات دور دول اخلليجــي فيهــا وبال
ــة دول التحالف؛ هذا  ــارات وبقي اإلم
التحالف الذي تســبب فــي تعقيد 
املشكلة اليمنية بينما كان يفترض 
أن يكــون حــال.. ويؤكــد عــدد مــن 
ــن مــن أصول  األميركيــني املنحدري
مينية أهمية الدور األميركي املفترض 
في ايقاف احلرب في اليمن، مطالبني 
ــات املتحــدة بلعــب دور فاعل  الوالي
باجتاه إحالل السالم هناك، مؤكدين 
في  مســؤوليتها  استشعار  أهمية 
حل القضية اليمنية مبا يضمن أمن 

ووحدة واستقرار البلد.

األكثر استفادة
الدعيس (تانســي) يرى  محمــد 
أن الواليات املتحدة ليســت الداعم 
ــد لهذه احلــرب، لكنها األكثر  الوحي
اســتفادة، وأكثر قدرة على إيقافها 
من خالل عالقاتها مع دول التحالف، 
وأيضاً ثقلها السياسي والعسكري، 
ــي  مين كمواطــن  ــي  ل ”وبالنســبة 
ً أمن واســتقرار  أميركي يهمني جدا
ــي بالقدر  ــي، ويهمن ــي األصل موطن
نفســه أن أرى وطني اجلديد، أميركا، 
يتفاعل مع كل القضايا اإلنســانية 
ــا ميكــن  ــى م ــة“.. وأشــار إل العادل
ــه فــي  لليمنيــني االميركيــني فعل
ــة وطنهــم األم وقال:  خدمــة قضي
ــاً كثيرة يســتطيع  ــاك أوراق ”إن هن
ــون املنحدرون  الناشــطون األميركي
من أصول مينية لعبها والضغط بها 
من أجل وقــف احلرب بصــورة دورية 
مســتمرة من خالل كل األنشــطة 
املتاحة، وفــي مختلف الواليات التي 
يتواجــد فيها مهاجــرون من أصول 
واضحة  اســتراتيجية  ضمــن  مينية 
ــاع القرار،  ــى لوبيات صن للوصول إل
ومــن خالل التحالفات مــع األقليات 
األخــرى واملنظمــات احلقوقية وكل 
بالقضايا  تهتم  التي  الشــخصيات 
اإلنســانية“. وحتــدث الدعيــس عن 
مؤشرات مأســاوية لتداعيات احلرب 
فيها  ــر األمم املتحــدة ”مبا  وفق تقاري
مصــرع ربع مليون شــخص ســواء 

بســبب العنف املباشــر أم النعدام 
ــة وشــحة الغذاء،  ــة الصحي الرعاي
ــاة 349 ألف طفل  عالوة على معان
ــون  ــة، و2.2 ملي مــن ســوء التغذي
نازح قســرًا، و22.2 مليون يحتاجون 
مســاعدات عاجلة، بحســب تقارير 

االمم املتحدة“.

مع الدولة ولو رماد
لطيفة جامل (ميشيغن) رأت من 
جانبها، أيضاً، أهمية الدور األميركي 
في حل املشــكلة اليمنية من خالل 
” تنفيذ تعهداتها بتمكني احلكومة 
الشــرعية من بسط ســلطتها في 
اليمن، وتفعيل العقوبات املتضمنة 
في قراري مجلس األمن ضد مليشيا 
جماعــة ”أنصــاراهللا“ (احلوثيــني)، 
ــى دول التحالــف من  والضغــط عل
بدعــم  بتعهداتهــا  ــزام  االلت أجــل 
وعســكرياً،  سياســياً  الشــرعية 
اللوجســتي  الداعــم  ــا  باعتباره
ــة  حماي ــى  عل عــالوة  ــف،  للتحال
املرجعيات الدولية للحل في اليمن، 
األطــراف  ــع  جمي ــى  عل والضغــط 
ــة بالتزام تنفيذها، مبا فيها  اإلقليمي

الرياض وأبو ظبي“.
واعتبرت أن ”غياب الشــرعية في 
ــا االختياري فــي الرياض“، ”  منفاه
يجعل من كل وصفــات احلل إلنهاء 
ً مستحيالً في ظل ارتهان  احلرب أمرا
القرار الســيادي للخــارج“. وطالبت 
بإصالح مسار الشــرعية والتحالف 
معاً، ”وفي ظل عدم محاربة الفساد 
عودتهــا  الشــرعية، وعــدم  داخــل 
للوطن... فإن التشــظي وإطالة أمد 
احلرب على هيئة احلرب السورية رمبا 

هو السيناريو األقرب إلى الواقع“. 
التحالــف  ــل،  جام واتهمــت 
باالنحراف عن مسار أهدافه املعلنة، 
مؤكــدة، ”ضــرورة االلتفــاف حــول 
منصور  ــه  عبدرب الرئيــس  شــرعية 
ــا يشــوب أداءه مــن  هــادي رغــم م
ألن  واخلــذالن،  والفشــل  الضعــف 
التخلي عن الشرعية هو ذهاب البلد 
إلى أحضان املليشــيات والتشــظي 
واالنقســام، وكما يقال (مع الدولة 

ولو رماد)“. 

القرار اليمني
ــورك)  (نيوي ــوان  عل ــل  عبداجللي
ــدور االميركي؛  ــه، بال نوه، مــن جانب

ــر“،  كبي املتحــدة  ــات  الوالي ــدور  ”ف
مطالباً إياها بالتحرك الدولي باجتاه 
الســعودي  التحالف  جتاوزات  ”وقف 
ــى اجلرائم  اإلماراتي ومحاســبته عل
التي ارتكبهــا في اليمن خالل األربع 
سنني ونصف، ووقف تقسيم اليمن 
وإنشــاء جلنة دولية لتقصي احلقائق 
ومحاسبة كل األطراف التي ارتكبت 
جرائم حرب وتعويض املتضررين في 
كل أنحاء البالد واملساعدة في إعادة 
ــاء البنية التحتية  اإلعمار وإعادة بن
ــوان  عل ورأى  االقتصــاد“.  وإنعــاش 
أن ”اليمنيــني هم الســبب الرئيس 
 ،ً ــرا معتب بالدهــم“..  مآســي  فــي 
”احلوثيني الســبب األول، والشرعية 
االنتقالي  الثاني، والــس  الســبب 
ــاً  ــالً ومنتجــاً إماراتي ــاره عمي باعتب
الســبب الثالث». وقال: إن ”جماعة 

هــم  (احلوثيــني)  أهللا“  ”أنصــار 
الســبب الرئيس؛ ألنهم وقعوا على 
مخرجات احلــوار، ثم انقلبوا على ما 
ــت  وقعــوا عليه...والشــرعية حاول
تصحيــح اخلطأ باخلطأ باســتدعاء 
الذي  اإلماراتي  الســعودي  التحالف 
ً عدم  أتى بأجندته اخلاصة“... مؤكدا
وجود أي حل ســوى أن ”يجتمع كل 
الفرقاء اليمنيني دون اســتثناء أحد 
ــا فقط  ــة مــن أحد...هن ودون وصاي
ســيأتي احلل، وينعم اليمن بالسالم 
واالســتقرار من خالل القرار اليمني 

الواحد“. 

القرار الدولي
د. خالد العامري (نيويورك) قال إن 
الدور األميركي في إحالل السالم في 
اليمن مهم وكبير، ”ســواء بالتأثير 

على الدول الرئيســة املشــاركة في 
ــق األمم  ــر عــن طري احلــرب، أو بالتأثي
ــرار الدولي مع  املتحدة من خالل الق
ــة في مجلس  ــدول دائمة العضوي ال
األمن.. فأميركا هي واحدة من الدول 

املؤثرة“. 
وأشار إلى فشل عدد من املبادرات 
إليقاف احلــرب في اليمــن بعد أكثر 
ً أن احلل  ــرا ــع ســنوات، معتب مــن أرب
ليــس في إيجــاد صفقة ســالم، بل 
فــي إيجاد آلية إلنهاء األزمة واحتواء 
ً إلى ما يصدر عن  االختالفات، مشيرا
األمم املتحدة من مؤشرات عن الوضع 
ــي، ”حيــث أن أكثر  اإلنســاني اليمن
الفقر  يواجهون  ميني  من 22 مليون 
ــة احلرب عــام 2015م، وما  منذ بداي
يقارب 91  ألفا وســتمائة شــخص 
ــدور األمم املتحدة  ــاً ب ــوا»، منوه قتل
ــرار الدولي  «مــن خــالل تفعيل الق
أخرى“... بقــرارات  (2216) وتعزيزه 
ــة للقــرارات املتخذة ازاء  تكون مماثل
البوســنة وراوندا وجنوب السودان - 

حد قوله.

التبادل السلمي
(ميشــيغن)،  أحمد  ــل  عبداجللي
قال إن بإمكان الواليات املتحدة فعل 
ــر إليقاف احلــرب إن أرادت ذلك،  الكثي
ــكا و غيرها مــن القوى  لكــن ” أمري
ــة ميارســون ما يُعــرف باجليل  الدولي
الرابع مــن احلــروب، وهــو أن يبيعوا 
بعضهم  لقتل  للمتحاربني  السالح 
بعضــاً، فيمــا مصالح هــذه القوى 
تبقــى آمنة ومحروســة بواســطة 

عمالئهم من جتار احلروب“.
وقال إن احلل إلنهــاء احلرب يتمثل 
في االعتماد على عدة أســس أولها 
ــاع كل اليمنيــني فــي الداخل  اقتن
الســلمي  ــادل  التب ــدأ  مبب واخلــارج 
للسلطة والتخلي عن ثقافة العنف 
والغلبة واالســتقواء باخلارج، وثانياً: 
ــوع والذل  ــى ثقافة اخلن التغلــب عل
واستمراء االستبداد السياسي بكل 
أنواعه بداية من العالقات األســرية 
ــى الهرم فــي احلكم.  وانتهــاء بأعل
ــم ال يعود  وأضــاف: إن املاضي املظل
واحلاضر الدامي لن يبقى واملستقبل 
يقرره أفراد األمة بإرادتهم احلرة، ”وإال 
ــون فــي هذه  فســوف يظــل اليمني
ــرة املغلقة واحلاصــدة حلياتهم  الدائ

جيالً بعد جيل“.

احلل إليقاف احلرب في اليمن؟ وما دور الواليات املتحدة املفترض باجتاه إحالل السالم هناك؟ ما 
سؤاالن استطلعت من خاللهما صحيفة ”اليمني االميركي“ آراء عددٍ من الشخصيات 

اليمنية األميركية احمللية في عددٍ من الواليات.

 الدعيس:   هناك أوراق كثيرة يستطيع اليمنيون األميركيون لعبها والضغط بها من أجل وقف الحرب 
جامل:   كل وصفات الحل إلنهاء الحرب تبدو أمرًا مستحيًال في ظل ارتهان القرار السيادي للخارج

علوان:   الشرعية حاولت تصحيح الخطأ بالخطأ من خالل استدعاء التحالف (السعودي – اإلماراتي) 
الذي أتى بأجندته الخاصة بعيدًا عن المصالح اليمنية

العامري:  الدور األميركي إلحالل السالم في اليمن مهم، سواء بالتأثير على الدول الرئيسة المشاركة 
في الحرب أو بالتأثير من خالل القرار الدولي

عبدالجليل:  بإمكان الواليات المتحدة فعل الكثير إليقاف الحرب وعلى اليمنيين التغلب على ثقافة 
الخنوع واستمراء االستبداد السياسي 

ــي اليمن ــل اإلماراتي ف ً بالتدخ ــدا ــورك تندي ــدة في نيوي ــر األمم املتح ــن أمام مق م
املوافق 08/31/19                                                              تصوير: خليل علي البنا
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«اليمني   - هامترامك   
األميركي» - سيمون البت:

ــي املعــرض ضمــن برنامــج   يأت
متروبوليــس)،  (حــالل  ــوان  بعن
ميشــيغن-  ”جامعــة  وتنظمــه 
ديربورن“ كمنصــة جوالة للتعريف 
ــدور اتمــع املســلم فــي هــذه  ب
املنطقــة والتفاعل معــه من خالل 

فعاليات مختلفة.
أُقيم املعرض في قاعة بنك سوي 
ً وصحفاً وما  اجلديدة، واشتمل صورا
ــه عالقة مبالمح ثقافة املســلمني  ل
في هذه املنطقة من جميع األقليات 
(األفارقة والهنود والعرب وغيرهم).
ــة  بخصوصي متابعــون  وأشــاد 
ــة برنامجه، منوهني  املعرض وأهمي
ــا شــهده مــن حضــور وتفاعــل  مب
ــى تصميم  ــا رائعني عــالوة عل كان
القاعة، وما شــملته من معروضات 
عكست حياة وثقافة املسلمني في 
هامترامك ومناطــق ديترويت ومدن 

أخرى.
م املعرض الدكتورة (ســالي  ــدّ  ق
هاول)، مســؤولة قســم الدراسات 
ــة فــي جامعــة  ــة األميركي العربي
في  ميشــيغن- ديربورن، وساعدها 
إعداد البرنامج مســاعد بروفيسور 
(عثمــان خــان) ، مدرس فــي كلية 
ميشــيغن، فيما  بجامعة  ــون  الفن
األرشــيف  ــم  تنظي ــى  عل عمــل 
ــان)، وتولت التســويق  (أســماء باب

(فاطمة الرسول).

املسلم األميركي
وأشــاد عثمــان خان، فــي حديث 
األميركــي)  ــي  (اليمن لصحيفــة 
ــة هــذا االرشــيف املتحــرك  بأهمي
ــال: إن ”هذا  واملعــرض التفاعلي، وق

ــه  ــا يحمل ــل م ــا أن نتخي يتيــح لن
العــام  فــي  األميركــي  املســلم 
ــا اآلن أن نُظهر  2050.. ألنه ميكنن
ــد أن نكونه، وما هــي الرموز،  ما نري

وماذا سيكون الزي“.
فكرة املعــرض قامت على ما هو 
احلالل في منطقة ديترويت الكبرى، 

ومت جتســيد ذلك بشــكل فني، وهي 
ــد تكون مخيفــة للبعض،  فكرة ق
وللبعــض اآلخــر هي املوطــن األول، 
ا - هــي الرغبة في أن  ولآلخر - أيضً
يكون الوطن لالستقرار، واألهم هو 
كيف نتعايش بشكل عادي ومريح. 

خصوصية املالبس 
ــةً األمني) عرضــت أعمالها  (زرين
مصممــة  وهــي   - املعــرض  فــي 
ــات  ــد مــن الثقاف ــات  للعدي حجاب
ــا  ــي تتقاطــع حــول م ــان الت واألدي

نسميه (غطاء للرأس).
ــت األمــني: ”فــي مجتمــع  وقال
املســلمني األميركيــني مــن أصــل 
ــا دخل الكثير منهم  أفريقي، عندم
إلى اإلســالم، بدأوا فــي تبني ثقافة 
استخدموه  غطاء للرأس.. لكنهم 
ــك لم يكن  بأســلوبهم اخلاص، لذل
كان  لقــد  ــي،  العرب الطــراز  ــل  مث

إسالمياً، لكن بلمسة أفريقية“.  
تعمل األمني على أقمشة تصلها 
ــم، حيث  ــع أنحــاء العال مــن جمي
ــاً جديدة ومثيرة  تتخيل وتبدع طرق

لعرض غطاء الرأس واحلجابات.
ــرور الوقت،  قالت األمــني: ”مع م
أحببت جمالياته...أنا أحب الفردية؛ 
ــداع العديد من  ــه ميكنك مــن إب ألن
الطــرق؛ ألنه يشــبه الفــن... وقلت 
ــي أعيــش  ــر يجعلن ــه أم ــا: إن دائمً
مبســتوى وإثارة روحية تبعث لي من 

جديد».

تنوع اللوحات
كما حضــر الفــن البصــري في 
ــارز، مــن خــالل  املعــرض بشــكل ب
ــار معابد مت  ــة آلث رســومات معماري
ــان بوســني  تخيلهــا بواســطة فن
ــرح بشــكل متواضــع“ طرقاً  ”يقت
املوجودة  املســاحات  ــة  لرؤي جديدة 
ــم عرض  ــة، ويت فــي مركــز الثقاف

املتمركزة  ــة  الفوتوغرافي األعمــال 
وية اإلسالمية  حول التعبير عن الهُ

بشكل بارز بحواره.

األثاث 
، الذي مت اســتعارته  األثاث اليمنيّ
ــة ميلكه  من محل مفروشــات ميني
ً من  ا جــزءا ــي، كان أيضً عفــان احلامل

املعرض.
جذور (حــالل متروبوليس) تقوم 
ــخ وقصــة اتمع  على تقــدمي تاري
ــا فيها هذه  املســلم فــي أميركا مب
املنطقة... حيث كان اإلســالم جزءًا 
من ثقافة جنوب شــرق ميشــيغن 
منذ أواخر القرن التاســع عشــر... 
ــالك مدينة  ولكــن نظــرًا لعدم امت
هامترامــك ألية منشــآت أو مراكز 
ــن  املهاجري ســكانها  ــخ  تاري ــرز  تب
سوى املساجد، يعمل برنامج حالل 
ــادة تقدمي هذا  متروبوليــس على إع
التاريخ في شــكل أرشيف متنقل 
مــن مدينة إلى أخــرى، ويعتمد هذا 
املعرض وســائط متعددة وفعاليات 

مختلفة. 
قالت أســماء بابان: ”عندما دخل 
ــى  إل ــون  واليمني البنجالدشــيون 
طرفني مختلفني من أطراف املدينة 
ــاً وســاعدوا املدينة في بناء  جغرافي
هــذا االقتصاد اجلديد، فقد أصبحوا 
جزءًا من املدينة، لهذا السبب لدينا 
ــى تتمكن من رؤية  هذا املعرض حت

كيف حدث ذلك“.
التنوع 

تاريخ مجتمع هامترامك املسلم 
ــخ مهــم...إن االنتقال من  هــو تاري
ــى أول مدينة  ــت إل منطقــة ديتروي
مدينة  ــي  محل مجلــس  النتخــاب 
ذات أغلبية مســلمة هو فقط أحد 

اجلوانب املهمة في تاريخ اتمع.
قال كورتني، الذي حضر املعرض: 
مذهالً“. ”أعتقد  كان  ــه  أن ”أعتقد 

ــه يضــع كل شــيء يحــدث في  أن
أميركا في منظوره الصحيح“.

ــال،  آم ــت  قال ــوع“،  التن ”أحــب 
ــى مســاجدنا،  ــا نذهــب إل ”عندم
ــا من الشــرق األوســط  ــرى أناسً ن
ــع  ــا، اجلمي والبنغاليــني.. لكــن هن

يستمتعون بها“.
ــع أقليات  ــق املعرض بجمي ويتعل
املسلمني هنا، ولهذا فقد مت السفر 
في مــدن جنوب شــرق ميشــيغن 

جلمع البيانات.   
ــت فاطمة الرســول، ”بينما  وقال
مــن  مختلفــة  فأعمــال  نتحــرك 
املشــاريع تتغير طبعاً، فهي ليست 
فقط اجلوانب الداخلية للمعرض...
ا االســتجابة والتواصل... إنها أيضً

ألن هذا هو مجتمع هامترامك“.

احلوار مع اتمعات
احلــوار  هــذا  ــق  خل خــالل  مــن 
والتفاعل مــع اتمعات، فإن األمل 
هو أن (حــالل متروبوليس) ميكن أن 
حول  ً بالرؤية  شــعورا تستكشــف 
الثقافات املتنوعــة التي متارس كل 

يوم في جميع أنحاء أميركا.
مــن  الواضحــة  ــة  الروي ــا  ”م
ــي ذلك  ــاذا يعن هــذا البرنامــج؟ م
للمسلمني وغير املسلمني؟، ”كيف 
مت إنشــاؤها، ليــس فقط مــن قبل 
اتمع املســلم، ولكن في حوار مع 

بقية اتمع؟.
يســتمر  ــذي  ال املعــرض  خــالل 
املنظمــون  شــهر، ســيعقد  ــدة  مل
حــوارات  يشــمل  ــاً مجتمعيًا  حدثً
ونقاشــات حــول موضــوع وبرنامج 
حالل متروبوليس، وســيقدم فنانون 
ومهنيون أعمالهم في هذه األحداث 
ــات مختلفــة تُعــرف  ضمــن فعالي
وإسهاماته  املســلم  اتمع  وية  بهُ
ــة التفاهم  هنا بهــدف تعزيز ثقاف

والتعايش داخل اتمع األميركي.

كان اإلسالم جزءًا 
من ثقافة جنوب 

شرق ميشيغن 
منذ أواخر القرن 

التاسع عشر.. 
ولعدم امتالك 

هامترامك ألية 
منشآت تبرز 

تاريخ سكانها 
المهاجرين، 

يعمل (حالل 
متروبوليس) 

على إعادة 
تقديم هذا 

التاريخ في شكل 
أرشيف متنقل 

ومعرض تفاعلي

7 ــات ــي ــل ــح ــات.م ــي ــل ــح م

المسلمون األميركيون في ديترويت:

استكشاف الثقافة..

(حالل متروبوليس) معرض تفاعلي متنقل

مدينة هامترامك،مدينة هامترامك،  مؤخراً،مؤخراً،  افتتاح معرض فني تفاعلي متنقلافتتاح معرض فني تفاعلي متنقل  شهدتشهدت  
للتعريف بتاريخ وثقافة املسلمني األميركيني ودورهم في تشكيلللتعريف بتاريخ وثقافة املسلمني األميركيني ودورهم في تشكيل  

وية منطقة ديترويت الكبرى.. وية منطقة ديترويت الكبرىهُ هُ

بعض احلضور في 
افتتاحية املعرض
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قاعة رويلتي مانر


القاعة تحتوي على ثالث صاالت لكل صالة مدخل خاص


(313) 271 - 3571
7080 Garling Rd. Dearborn HTS MI 48127

www.royaltymanor.com

royaltymanorbanqet

royaltymanorbanqet

ALNOUR Supermarket سوبرماركتالنــور
يوجد مسلخ للدجاج الحي

وبأسعار ممتازة

(313) 582 - 3122
8716 Michigan Ave 48210

8am - 11pm

ج ج












محامية القانون: تولية عال

 14225 Michigan Ave, Dearborn MI 48126  - Tel: (313) 914 - 7239 - w w w. a w a d p r o f e s s i o n a l . c o m

خبير المحاسبة: هيكل عوض

تعبئة ضرائب الدخل

$99
for W2s

نحن هنا لمساعدتك 
أسعار معقولة للجميع

awadoffice4u@gmail.com
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 ديربورن - «اليمني األميركي»:

في هذا العــدد التقت الصحيفة 
مدير إدارة تطوير شرق وغرب املدينة، 
ــى  ــت ”كرســتينا شــابراد“ إل وحتدث
القســم  في  اســتون“ احملرر  ــن  ”بري
عــن عــدة  ــزي بالصحيفــة  االنكلي
قضايا كانت الصحيفة قد طرحتها 
ــق بإهمال  في العــدد املاضي، وتتعل
ــة  املدين لشــرق  ــة  املدين حكومــة 

مقارنة بغربها.
ــذي مت مببنى  وفــي هــذا احلديث، ال
املدينة القــدمي (املركز الفني حاليًّا)،  
ــإن ثمة أشــياء إيجابية في  نوهت ب
شــرق املدينة لصالح اتمع. لكنها 
رفضت ما اعتبرته تقســيماً شــرقٍ 
ــع ســكان  ــار أن جمي ؛ باعتب وغــربٍ
املدينة متفقني على أن ثمة أشــياء 
ــة أينمــا كانوا في  جتمعهــم باملدين
شــرقها أو غربها أو وســطها - حدّ 

قولها.
ــرة  ــاك أشــياء كثي ــت: ”هن وقال
إيجابية في عملية تســويق املدينة، 
وكل ســنة نعمل أكثر وأكثر، وهناك 
ا  ــا، وأيضً ــة تُفتح دائمً محــالت جتاري
ترفيهــي  ومحــل  ــدي  هن مطعــم 
لألطفــال، خاصــة أن املنطقة فيها 
ا استثمارنا  الكثير من األطفال، وأيضً
ــك قمنا  فــي إصــالح الطرقات، كذل
بعملية تشــجير، خاصة في شــارع 
ــه التشــجير  ــذي كان في شــيفر ال
ــا بإصالح  شــبه معدوم، كمــا قمن
ــة التي قد تعطلت،  اإلنارات الضوئي
ومت تبديلها بنظام جديد مفيد وفيه 

ادخار للطاقة“.  

مشاريع كبيرة 
ــد املشــاريع  ــى صعي  لكــن عل
ــرى أنه ال توجد  ــرة، هناك من ي الكبي
فيهــا..  ــرة  كبي ومشــاريع  خطــط 
ــق أكبر عــدد ممكن  كيف ميكــن خل
ــاك خطط  ــف؟ وهل هن مــن الوظائ

للمستقبل بهذا الشأن؟ 
املركــز  ــى  مبن يخــص  فيمــا   -
الصحي (مستشــفي بومات) الذي 
على اجلانب اآلخر مــن مبنى املدينة، 
ا بحدود (140)  فمساحته كبيرة جدًّ
ألــف قدم مربع، وهو اآلن شــبه فارغ 
بعد خــروج البلدية منه، إال أن هناك 
ــدور األول، لكن  مســتأجرين فــي ال
ليــس بالكفاية، وقد حتــدث والتقى 
عمــدة املدينة معهــم وناقش األمر، 
ــاك حلوالً مســتقبلية  ــال بإن هن وق
كثيرة مطروحة، لكن ال شيء واضح 
ــى اآلن بخصــوص هــذا املوضوع،  إل

لكننا في الطريق الصحيح.
 هــل ســمعتِ مــن أيّة شــركة 
ــا بخصوص  ــرة ســتأتي إلى هن كبي
االستثمار لالستفادة من هذا املبنى 
الفــارغ أو أي شــيء بخصــوص هذا 

املوضوع؟
، لكن لم تُطبّق  - نعم.. ســمعتُ
ــت غير صاحلــة لهذا  الفكــرة، وكان

املشروع.

االستثمار
ع  سيُشــجّ ــذي  ال الشــي  ــا  م  
ــى الكبير  املســتثمرين في هذا املبن

والفارغ في شرق املدينة؟
- أوالً: التســويق في جنوب شرق 
ا  ــة بشــكل عــام ليــس مقنعً الوالي
للتسويق، واحلركة ليست مشجعة 

نعمل بجدية
ونبتعد عن التقسيم

صحيفةصحيفة ( (اليمني األميركياليمني األميركي) ) قد نشرت،قد نشرت،  في العدد السابق،في العدد السابق،  تقريرًاتقريرًا  كانتكانت  
عن واقع اخلدمات في شرق مدينة ديربورن،عن واقع اخلدمات في شرق مدينة ديربورن،  وما يعانيه احليّوما يعانيه احليّ  من تراجعمن تراجع  
في اخلدمات مقارنة بغرب املدنية،في اخلدمات مقارنة بغرب املدنية،  حيث ازدهر االستثمار استجابةًحيث ازدهر االستثمار استجابةً  الزدياد احلركةالزدياد احلركة  
التجارية مع تواجد عدد من الشركات واألعمال هناك بينما يفتقر لذلك شرقها،التجارية مع تواجد عدد من الشركات واألعمال هناك بينما يفتقر لذلك شرقها،  

حيث معظم سكانه من متوسطي الدخلحيث معظم سكانه من متوسطي الدخل..

مدير تطوير شرق وغرب ديربورن :

هناك أشياء 
كثيرة إيجابية 

في عملية 
تسويق 

المدينة، وكل 
سنة نعمل 
أكثر وأكثر

قمنا بعملية 
تشجير وخاصة 

في شارع 
شيفر الذي كان 

فيه التشجير 
شبه معدوم

بشكل عام لالستثمار.
ــب، اآلن،  فمن جهــة أغلب املكات
ا،  ــاء جديدة أيضً تنتقل ملناطق وأحي
وهو شــيء جيد ومنافس، خاصة أن 
الكثير من األعمال التجارية الكبيرة 
ــة ديترويت، لكن  أصبحــت في مدين
بســبب ارتفاع اإليجــارات فإن أقرب 
املناطق هي شــرق ديربورن، وبســعر 
أفضل، وبهــذا تكون - هنا - فرصة 
ــزًا لآلخرين،  ــى أن يكون محف للمبن

ا. ولنا أيضً
ــذي يجعل شــرق مدينة  ــا ال  م
ــارًا أفضل مــن مدينة  ديربورن اختي

رويل أوك وفرنديل؟ 
- أســتطيع القــول، فيما يتعلق 
مدينة  إن  واســتئجارها:  ــب  باملكات
فرنديل ال يوجد فيها أيّة مساحة أو 
مكان لذلك، لكن شرق املدينة فيها 
مســاحة كبيرة، حيــث لدينا مبنى 
ا، وفي حالة  كبير ومبانٍ صغيرة أيضً
جيدة من حيث الشــكل واألســاس 
واملضمون، وقد مت حجز مبانٍ صغيرة 
ا  ــر، وأيضً ــى الكبي ــة مــن املبن قريب
قريبة من العمــارات الصغيرة التي 
ا صغيرة.. على أساس  حتتوي شــققً
ا، مركزًا فنيًّا صغيرًا..  أن تكــون، أيضً
ــا مدينة فنية  ــا بصراحــة نريده إنن

وثقافية بامتياز. 

مركز فنيّ
يًا أن يكون شــرق  ــر حتدّ  أال يُعتب
ــا وثقافيًّا، وهي  ــزًا فنيًّ ــة مرك املدين
اآلن ليست سوى مادة ازفلت، حيث 
ال يوجــد فيهــا أحــد، بينمــا كانت 
مكانًا يعــج بحركة دائمة حني كان 

ــى املدينة موجــودًا فيها... وفي  مبن
حال اســتطعت عمل شيء فكيف 

ميكنك تغيير ذلك لألفضل؟
ــك قبل  - انظــر! لقــد حصل ذل
ســنوات... اآلن عليــك أن تنظر إلى 
الفرص التي أمامك بني شــرق وغرب 
ــة الذي  ــة، وفي وســط املدين املدين
ــا، وأعتقد أننا نعمل اآلن  يُعتبر فارغً
بجدية فــي كيفية ملء هذا الفراغ 
وتعزيز احتمالية االستثمار في هذه 
ــا علينا أن  ــذات، وأيضً املنطقــة بال
ننظر للحياة االجتماعية في اجلانب 
اآلخــر، حيــث ال يهم أن تكــون من 
ســكان شــرق أو غرب املدينة.. نريد 
أن تبعــد هذه النظرة، وخاصة نظرة 
، ونتأكد أن  ــةً التقســيم فــي املدين
اجلميع يتفق أن هناك أشــياء كثيرة 
جتمع بني الناس في املدينة، وال يهم 

أن تذهب إلى الشرق أو الغرب. 
ــاكً نقــاش عــن تقدمي   هــل هن
عرض فني عربي موسيقي في شرق 

املدينة؟ 
ميشيغن  في  فني  عرض  - لدينا 
ا، وما يقــارب من ألف  ومشــهور جدًّ
ــا، وهذا  شــخص يحضــرون إلى هن
ــة، حيــث متت  مهــم لشــرق املدين
ــذ ما يقــارب العامني... العالقة من
ــا نبحث عــن عالقات  ونحــن ما زلن
أخــرى لتأتي وتعمــل فعاليات فنية 
ــى القدمي  وغنائية فــي حديقة املبن
اخلاص باملدينة (املركز الفني حاليًّا)، 
ــات خاصة  ــا- فعالي ــاك - قريبً وهن
ــالت فــي املناســبات واألعياد  بالعائ
ــر ذلك من أجل أن نُعزز  الدينية و غي

من عالقات املواطنني باملدينة.
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هيئة التحرير
د. شاكر ا%شول
ستيفن كوتس

وجدي ا%هدل
إيلي نومان
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 ديترويت - «اليمني األميركي» 
 عادل معزب

وتعكس جتربة سارة ما صارت 
ــرأة في اجلالية اليمنية  حتققه امل
والعربية هنا، وما صار عليه وعي 
اجلالية بأهمية التعليم وأهمية 
ــا وإتاحة  ــرأة خصوصً ــم امل تعلي

الفرصة لها لتحقق حضورها.
ا  قد تكون هذه الفتاة، شخصً
ــا بالنســبة للعدید من  مختلًفً
لوالدتها  األشخاص..وبالنســبة 
ــة، فهي مراهقــة ناضجة  األرمل
تقضي وقــت فراغهــا غالبًا في 
بأشــقائها  ــة  والعنای الطبــخ 
تمعها  وبالنســبة  الصغــار.. 
في جنوب غربي مدینة دیترویت، 
فهي ناشطة متحمسة، تتطلع 

إلى العدالة التعلیمیة.

التفوق العلمي
 حصلت سارة هذا العام على 
ــزة الطالب العام  لقــب آخر: جائ
ــة  ــة األميركي ــل اجلمعي مــن قِب

للطالب واملهنیین اليمنيني.
ســارة تخرجــت من مدرســة 
وطوال  أكادیمي)،  (یونیفرســال 
املدرســة  فــي  دراســتها  ــرة  فت
ــى معدل  ــة، حافظت عل الثانوی
ــة  املرتب ــل  لتحت درجــة،   3.93
السادســة من بین  (52)طالبًا، 
ــي  ــى املعــدل العال ــة إل باإلضاف
ــى نســبة  لســارة، حصلــت عل
جیدة في االمتحان العام لدخول 

اجلامعات.
على الرغم مــن هذه اإلجنازات 
على الصعيد العلمي، إال أنها ال 
ثل سوى جزء صغير من مسيرة  متُ
املدرســة  فــي  ــة  املهنی ســارة 

ــة، حيث أمضت اجلزء  الثانوی
األكبر مــن وقتها في خدمة 

مدرستها ومجتمعها.

خارج املدرسة
منصب  ســارة   شــغلت 
ملنظمــة  الرئيــس  ــب  نائ
فــي  ــة“  الوطني ”الشــرف 
ــا،  ــت أیضً مدرســتها، وكان
ا فــي حكومة الطالب  عضوً
فــي املدرســة.. عــالوة على 
ا  ــدّ ــوا رائً ــت عضً ــك، كان ذل
املنظمــات  مــن  عــدد  فــي 
ا،  ــر الربحیة، وهــي، أيضً غی
ــران“،  رئیــس لبرنامــج ”جی
وهو مشــروع للشباب يتبع 
منظمــة اكســس، ومقــره 
جنوب غرب دیترویت، ويعمل 
ــة خبرات الطالب  على تنمي

في القیادة وبناء اتمع. 
ســارة،  تشــغل  ذلك  إلى 
مجلــس  رئیــس  منصــب 
ــدون،  كون تشــادي  شــباب 
وهــي جماعــة مت إنشــاؤها 
خلدمة الشــباب جنوب غرب 
ــت، كمــا مت اختیارها  دیتروی
ا في منظمة  ا مشاركً رئيسً
 Forward)  482)
 ..Youth Collective
وهي منظمة يقودها شباب، 
وتركــز على اتخــاذ إجراءات 

مباشرة حلل املشــاكل واملظالم 
التعلیمیة التي یواجهها سكان 

دیترویت.   
الشــابات  مــن  ــت  كان كمــا 
من أسئلة في مقابلة  اللواتي قدّ
مرشــحي حاكم والیة ميشيغن 
عــام 2018، ومتحورت أســئلتها 

حول نظام املدارس في الوالیة. 
املنح

ــز في  ــزام ســارة بالتمی إن الت
وأنشطتها  املدرســي  مســارها 
كنها من  ــد مّ خــارج املدرســة ق
ــن في  منافســة الطــالب اآلخری
احلصــول على املنح الدراســیة.. 
منحــة  ــى  عل حصلــت  حيــث 
خدمــة الطالب في نادي دیترویت 
 CAIR-MI) ومنحــة  ــاري،  روت
Rosa Parks)، ومنحــة املركز 
ــركا، ومنحة  أمي في  اإلســالمي 
املؤسسة التعلیمیة األميركیة.. 
ــة، جمعــت ســارة  وفــي احملصل
ــون دوالر من املنح  حوالى1.7 ملی

الدراسية.

خدمة اتمع
ــى الرغــم من قبول ســارة  عل
ــدارس العلیا  ــد من امل في العدی
فــي میشــیغن، إال أنهــا تعتزم 
ــت  ”دیتروی بجامعــة  االلتحــاق 
الطالب  من  میرســي“، كواحدة 
ــن فــي برنامج  ــل املقبولی القالئ
مساعد األطباء املتسارع، املمتد 

خلمس سنوات. 
هناك، تخطط ســارة لتتعلم  
ــة االســتمرار فــي خدمة  كیفی

مجتمعها من خالل هذا اال. 
بفتح  ــم  تخرجها، حتل مبجــرد 
مجتمــع  ــة، داخــل  عام ــادة  عی
یسكنه املهاجرون إلى حدّ كبیر، 
ا  جنوب غــرب دیترویت، وخصوصً
یســتطیعون  ال  ــن  الذی أولئــك 
الصحیة  الرعایة  ــى  عل احلصول 
ــا  ــرة، مب املناســبة ألســباب كثی
في ذلك حالة املواطــن، وحواجز 
اللغة، وقیود النقل.. في غضون 
خمس سنوات، مع دبلوم جامعة 
ــذي تتخیله  دیترویت میرســي ال
تطمــح  مكتبهــا،  فــي  ســارة 
ــذي  ــة خدمــة اتمــع ال ملواصل

ساعد في بناء شخصیتها.
ــي  (اليمن صحيفــة  ــت  وكان
األميركي) ممن كرّم ســارة ناشــر 
العاشــر  الســنوي  احلفــل  فــي 
للطالب  ــة  االميركي ــة  للجمعي
منتصــف  اليمنيــني  واملهنيــني 
العام.. ضمن جهــود الصحيفة 
الشــباب  وتشــجيع  لتكــرمي 

املتميزين.

تشغل عددًا من المناصب في منظمات مهنية
تمارس من خاللها أدوارًا في خدمة مجتمعها

سـارة ناشـر..
صورة جانبية لنجاح فتاة

ناشر، مينيّة أميركية، تنتمي جليل جديد سارة 
من اجلالية، حرص اآلباء أن يؤسسوا لهم 

حضورًا يتهيأ لهم من خالله فرص حتقيق ذواتهم 
من خالل التعليم كوسيلة ال بد منها إلثبات الذات 

وحتقيق النجاح الذي ميتد لألسرة واحلي واتمع.

في غضون 
خمس سنوات، 

مع دبلوم 
جامعة ديترويت 

ميرسي الذي 
تتخيله سارة في 

مكتبها، تطمح 
لمواصلة خدمة 

المجتمع الذي 
ساعد في بناء 

شخصيتها 

رئيس التحرير يكرم سارة كطالبة العام في احتفالية اجلمعية اليمنية 
األميركية للمهنيني
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LAKEWOOD DENTAL

Dental Care - Checkups - Treatment of PeriodontalDental Care - Checkups - Treatment of Periodontal 
Disease - Tooth Extraction Fillings - RootCanalDisease - Tooth Extraction Fillings - RootCanal 
Dental Crowns - Dental Bridges - Oral SurgeryDental Crowns - Dental Bridges - Oral Surgery
Dental Implants - Cosmetic DentistryDental Implants - Cosmetic Dentistry

  

Dr. RAMZI ATOUI, D.D.S.

15846 Michigan Ave. 
Dearborn MI, 48126
3 1 3 - 5 8 1 - 1 8 6 4

Open Mon - Sat: 10-5
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3249 Wyoming Ave, Dearborn, MI 48120

Mediterranean Cuisine
with Delicacy Yemeni Food


Managed by Executive Chef Abo Senan

(313) 406.2011

a l n a w r a s r e s t a u r a n t . c o m

مطعم النورس يرحب بكم
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 لقضايا اإلصابات الشخصية
وحوادث السيارات

 لقضايا الطالق والجنايات
والمخالفات واإلفالس

اتصلوا بنا اليوم!

(248) 281-6299

محمد زاهير
Mohamed J. Zaher

االستشارة
مجانية

المحامي المعروف محمد زاهير

2إعـــالنـــات   .

United Mobile
  Authorized Dealer
  Payment Center
  Accessories

Bashir
7431 W. Vernor, Detroit MI 48209

Tel.: 313-843-3575 Fax: 313-843-4182







313-888-0011

Galaxy Note 10
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 مقتل الشابة العراقية 
في ديربورن

هل تعّلمنا الدرس؟!

توني إيد..
70 عامًا في شرق ديربورن

المجالس 
العربية

بوسنّيو 
هامترامك

في َمهمة تقارٍب ثقافي

(حالل متروبوليس) 
وُمسِلمو أميركا

في ديترويت

عرب في
مصيدة تطبيقات 
حماية القاصرات

  ِعماد شّماخ..
الحكايُة أكبر من ُحلم

الحرب  في اليمن
والدور األميركي المفترض إليقافها

سارة ناشر..سارة ناشر..
فتاٌة فتاٌة 
ناجحة ناجحة 
وقصٌة وقصٌة 
مختلفةمختلفة

يمنّيون أميركيون يتحدثون عن: يمنّيون أميركيون يتحدثون عن: 

في ميشيغن..

تراثٌ يمنّي يزدهر

نريد شرق المدينة أن 
يكون مركزًا فنيًا  بامتياز

مدير تطوير شرق وغرب ديربورن:
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