هنأ الصحيفة باإلصدار رقم 100

عمدة ديربورن:

يشيد بصحيفة “اليمني
األميركي” كمصدر دقيق
وموثوق لمجتمع "ديربورن"

عــربـيــة أميركية مستقلة
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كشف األسباب وراء تأخر
معالجة بوليصة تأمين السيارات
عمدة ديترويت لـ "اليمني األميركي":

إذا رأوا
أنني
حققت
إنجازات
فليعيدوا
انتخابي

مَ ن سيفوز
برئاسة بلدية
هامترامك؟
الجالية اليمن ّية
تودع بابكر
ِّ
إحدى أهم
شخصياتها
االجتماعية
مدارس “ديربورن” ُتكرّم اليمنية
األميركية نجوى علي بلقب

مُ ع ّلمة العام

انتخابات ديربورن..

منافسة بين القديم والجديد
نحو مقعد عمدة "ديربورن"
سباق على صفيح ساخن بين شخصيات
محلية ورجال أعمال ووجوه جديدة

اعرف مرشحك

"اليمني األميركي" تحاور فخوري وباريلي

انتخب في يوم � 8أغ�سط�س 2017

حولت الحرب معظم
اليمنيين إلى ُمعدمين وبسطاء

عيون الحرب الجاحظتين في
مقهى ُم ِ
دهش بصنعاء
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20%

off
ENTIRE
Mediterranean Cuisine MEAL
We Cater for All Occasions

(248)

291-5191

www.modisonroyalgrill.com - modisonroyalgrill@gmail.com

1467 W 14 Mile Rd, Madison Heighs, MI 48071

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
Managed by Executive Chef Abo Senan

ب�إدارة ال�شيف �أبو �سنان

Mediterranean Cuisine
with Delicacy Yemeni Food

3249 Wyoming Ave, Dearborn, MI 48120

(313) 406.2011
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عيادة ليك وود لطب الأ�سنان

LAKEWOOD DENTAL

Dental Care - Checkups - Treatment of Periodontal
Disease - Tooth Extraction Fillings - RootCanal
Dental Crowns - Dental Bridges - Oral Surgery
Dental Implants - Cosmetic Dentistry
فح�ص و�أ�شعة للمهاجرين الذين ال يملكون
ت�أمي��ن مجان ًا في ال�سب��ت الثالث من كل �شهر

 رمزي عطوي:الدكتور
Dr. RAMZI ATOUI, D.D.S.
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Open Mon - Sat: 10-5
15846 Michigan Ave.
Dearborn MI, 48126
313-581-1864

أخ����ب����ار .
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سمحت لطالب األكاديمية بالبقاء في المبنى خالل العام الدراسي المقبل...

مدارس هامترامك العامة

تشتري مباني مدرسة هانلي في سياق مشاريعها التطويرية
توصلت

م��دارس هامترام��ك العام��ة إل��ى
اتف��اق بش��أن ش��راء مبن��ى عُ رف
ً
سابقا -باس��م “أكادميية الدراس��ات الدولية” ،أومدرسة «هانلي االبتدائية اإلعدادية» من مؤسسة
«طهاربر جلوبال انتربرايزز إل إل سي».
هامترام��ك – “اليمن��ي
األميركي” – عمر ثابت:
أيضا  -شراءوشمل هذا االتفاق
ً
املن��زل اجمل��اور الواق��ع ف��ي 3060
هانل��ي ،وكذلك موقف للس��يارات
املواج��ه للش��ارع ،وأصبح االس��م
اجلدي��د للمدرس��ة ه��و «هانل��ي
إليمنتري سكول».
التوص��ل
اجلدي��ر بالذك��ر أ ّن
ّ
لالتفاقي��ة اخلاصة مببنى املدرس��ة
س��يتيح الفرص��ة لنظ��ام مدارس
هامترام��ك العامة تقدمي خدماتها
للمجتمع احمللي بشكل أفضل من
خالل نظ��ام «احلوكم��ة اإلدارية»،

املعم��ول به في اجملل��س التعليمي
في هامترامك.
وكانت األكادميي��ة تُق ّدم خدمات
التعلي��م للصفوف الدراس��ية من
مرحل��ة احلضان��ة وحت��ى الص��ف
الثام��ن ...مبعنى أنها كانت تعتمد
نظام��ا ً مختلف��ا ً ومت ش��راءها
وحتويله��ا مبقتضى ه��ذه االتفاقية
إلى مدرسة عامة.
وتنقس��م املدارس ف��ي الواليات
املتح��دة إل��ى مدرس��ة عام��ة أو
مدرس��ة خاصة أو مدرسة بنظام
مختلفة بني العام واخلاص.
وف��ي هذا الص��دد أك��دت إدارة
م��دارس هامترام��ك العام��ة ف��ي
تصري��ح صحف��ي عزمه��ا عل��ى

االستفادة من التخطيط والتوزيع
القائ��م ملبن��ى املدرس��ة ،والت��ي
تش��مل الصف��وف الدراس��ية من
احلضان��ة وحتى الص��ف الثامن...
مؤك��دةً احل��رص عل��ى احلف��اظ
عل��ى س��معتهم القوي��ة بش��أن
الشفافية.
كم��ا ذكرت م��دارس هامترامك

أن��ه سيس��مح للط�لاب املنتمني
مِل��ا عُ ��رف  -س��ابقً ا  -بأكادميي��ة
الدراس��ات الدولية في هامترامك
بالبقاء في ه��ذا املبنى خالل العام
الدراسي املقبل..
ه��ذا وقد أع��رب الس��يد توماس
نيك��زاي (املش��رف الع��ام لهيئ��ة
م��دارس هامترام��ك العام��ة) عن

س��عادته به��ذه اخلط��وة ،وق��ال:
“أن��ا س��عيد ج�� ًّدا ب��أن م��دارس
هامترام��ك العام��ة س��وف تكون
قادرة على خدمة األُس��ر والعائالت
ف��ي هامترام��ك من خ�لال خطة
تعليمي��ة عالي��ة اجل��ودة ،وبدع��م
من النظام الش��بكي الواس��ع في
منطقة مقاطعة واين كونتي».
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EduGroup Insurance
Agency, LLC
SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY OR
TEACHING HOSPITAL STAFF:
WE HAVE GREAT RATES FOR YOUR
CAR & HOME INSURANCE NEEDS!
WE OFFER EXCELLENT CUSTOMER SERVICE, INSURANCE
COUNSELING, AND PERSONALIZED ATTENTION.
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2928 OAKWOOD BLVD., MELVINDALE, MI 48122

Phone: 313-438-5151
Fax: 313-438-5155
www.EdugroupInsuranceAgency.com
EduGroupInsurance@Meemic.com
AUTO - HOME - BOAT - UMBRELLA

6

م2017 أغسطس

)102(العدد

. إع�لان��ات

السنة التاسعة

انتخبوا توم توفا�سكي ملن�صب عمدة مدينة ديربورن
As your City Councilman since 2001, Tom has always delivered
for you and will continue doing so:






Safe, vibrant, and healthy neighborhoods
Efficient city services that are second-to-none
Working closely with all Dearborn businesses - helping
them to succeed
Ensuring that public safety – police, fire and EMS – are fully
funded and staffed
An active, energetic Mayor who will advocate for everyone

 من �أجل �إي�صال �صوتكم2001 عمل يف جمل�س املدينة منذ عام
:ومازال يف عدة جماالت

الأمن والعمل على �إيجاد بيئة �صحية داخل املجتمع
يعمل ب�شكل منتظم وبجانب كل امل�شاريع التجارية
وم�ساعدتهم من �أجل النجاح والتطور
 ملر�شحكم8/8 ال تن�سوا �أن ت�صوتوا يف يوم

توم توفا�سكي

Vote Tafelski for Mayor and for positive
change on August 8, 2017

من �أجل التغيري الإيجابي

Paid for by Friends for Tom Tafelski; P.O. Box 4217 – Dearborn, MI 48126
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Fruits

ملحمة
Meat

y
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خضار

Vegetables

حلويات

Sweets
�صيدلية

حمم�صة

وجبات
Deli

بقالة

Groceries

13661 Colson - Corner Of Schaefer &
Colson 1block North Of Michigan, Ave
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هنأ الصحيفة باإلصدار رقم 100

عمدة ديربورن:

لقد برزت “اليمني األميركي”
مصدرًا دقيقًا وموثوقًا
لمجتمع مدينة “ديربورن”

عربية أميركية مستقلة

باللغتين العربية واإلنجليزية
تأسست في العام  2008في والية ميتشغان

www.yemeniamerican.com
info@yemeniamerican.com

الناشر
رشيد النزيلي

أشاد

عم��دة مدينة ديرب��ورن جون أوريل��ي مبا حققته
صحيف��ة اليمن��ي األمريك��ي خ�لال مرحلتها
الس��ابقة وص��وال ً إل��ى إصداره��ا رق��م ( )100خالل
س��نوات ب��رزت خالله��ا الصحيف��ة مص��درا ً دقيقا ً
مهم من اجملتمع في املدينة.
وموثوقا ً جلز ٍء
ٍ

N
DEARBOR
C I T Y O F of Henry Ford
Home Town
JR .
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H N B. O ’ R EI
M AY O R J O

July 2017

ديربورن “-اليمني األميركي”:
وأشار أوريلي ،في رسالة تهنئة
بعثه��ا لرئي��س التحرير رش��يد
النزيل��ي ،إل��ى م��ا اس��تطاعت
الصحيف��ة أن حتققه ف��ي توفير
املعلومات التي يحتاجها اجملتمع
اليمني األمريكي.
وق��ال :لق��د ع��ززت الصحيفة
إجن��ازات اجملتمع اليمني األمريكي
وس��اعدت عل��ى إلق��اء مزي ٍد من

الضوء على قصص العديد
من الناس املثيرين لالهتمام
واجلديرين.
وأع��رب ع��ن امتنان��ه
جله��ود الصحيف��ة ف��ي
خدم��ة اجملتم��ع ،مهنئ��ا ً
إياه��ا بالوصول إل��ى هذا
املس��توى ،متمني��ا ً له��ا
اضطراد النجاح.
من جانبه أع��رب رئيس
التحرير عن أس��مى آيات
الش��كر لعم��دة مدينة
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ديرب��ورن على ه��ذه التهنئة التي
تع��زز م��ن ش��عور فري��ق العمل
ف��ي الصحيفة باملس��ؤولية جتاه
األه��داف النبيل��ة ف��ي خدم��ة
اجملتمع ،مؤكدا ً حرص الصحيفة
عل��ى حتس�ين األداء وجتوي��د
خدماتها حتقيقا ً لطموحاتها.
وكان��ت الصحيفة ف��ي العدد
قب��ل املاض��ي ق��د ابتهج��ت
بإصدارها رقم مئة بعد س��نوات
م��ن املثابرة وااللت��زام في خدمة
اجملتمع اليمني األمريكي.

الجالية اليمن ّية تودع إحدى
شخصياتها االجتماعية
في مدينة ديربورن

ديربورن “-اليمني األميركي”:

إيلي نومان
عمر ثابت
محرر الثقافة
أحمد األغبري

د .عبداهلل عزيز

غ ّيب

وميث��ل رحيل��ه خس��ارة كبيرة
للجالية اليمنية في ميش��يغان

وجدي األهدل

قسم الترجمة

امل��وت مؤخ��راً مبدينة ديرب��ورن الش��خصية االجتماعية
اليمن ّي��ة عبد الكرمي بابكر بعد صراع مرير مع املرض وعن
عم��ر ناهز ال��ـ( )63عام ،قض��ى بعضه في خدم��ة اجملتمع اليمني
األمريكي من خالل نشاطه االجتماعي الدائب وبخاصة في منطقة
جنوب مدينة ديربورن (سوث آند).
مل��ا كان ميثله الراح��ل في جتربته
ونش��اطه االجتماع��ي ومبادراته

هيئة التحرير
جمال التركي
د .شاكر األشول
ستيفن كوتس
حسن الحيفي

املتع��ددة؛ منه��ا مبادرت��ه كأول
داعم لبرنام��ج إذاعي مع اجلالية
اسبوعيا باس��م
يُب��ث س��اعة
ً
برنام��ج “ص��وت اليم��ن” والذي
كان يش��رف عليه الراحل محمد
املاوري
وكان الراحل بابكر ش��خصية
مش��هود لها في أوساط اجلالية
بالتع��اون م��ع اجلميع وتش��جيع
كل املب��ادرات اإليجابي��ة ...وكان
آخر انش��طته في اآلونة األخيرة
ه��و دفاعه عن حق��وق منطقتة
الس��كنية في ع��دم التضرر من
التلوث الناجم عن املصانع اجملاورة
لسكان املنطقة.
وفي ه��ذا املصاب تُعرب أس��رة
صحيف��ة اليمن��ي األمريك��ي
ع��ن عميق احل��زن واألس��ى لهذا
الرحي��ل املؤل��م ،كم��ا تُعرب عن
خالص التعازي ألس��رة الراحل مبا
فيهم ابنه عف��ان ولكل محبيه
وأصدقائ��ه ،مبتهل�ين إل��ى اهلل
العل��ي القدي��ر أن يتغمد الراحل
ف��ي واس��ع رحمته وأن يس��كنه
فس��يح جنات��ه وأن يله��م أهله
وذويه الصبر والسلوان  ”...إنا هلل
وإنا إليه راجعون”.

هيئة استشارية
أ .محمد الدعيس
د .عبده راشد
د .محمد عزيز
أ .علي القرش
أ .والي الطهيف
أ .محمد التركي
التسويق
أحمد علوان
اإلخراج الفني
زكريا الحكمي

Te l . 3 1 3 - 5 7 4 - 6 9 7 9
@yamericannet
Yemeni AmericanNews
Yemeni American Net
P.O.Box 995 Dearborn, MI 48121
اإلعالنات3 1 3 - 5 7 4 - 6 9 7 9 :
info@yemeniamerican.com

اآلراء المنشورة في الصحيفة تعبر
عن آراء كاتبيها فقط
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قال إن تخفيض بوليصة التأمين ينتظر موافقة
السلطة التشريعية للوالية
مايك دوغان -عمدة مدينة ديترويت -لـ “ اليمني األمريكي”:

إذا رأى المواطنون أننا حققنا
إنجازات فعليهم إعادة انتخابي

تُعتبر

مدين��ة «ديتروي��ت» من امل��دن الصاخبة ،مثلها مث��ل أهم امل��دن األميركية؛ فمعدّل
ً
أيضا  -الش��هرة والف��ن والرياضة،اجلرمي��ة فيه��ا مرتفع ،وبش��كل مخي��ف ،وفيها
وكذل��ك الفق��ر ...وفيها بدأت احلركات املناهضة للعنصرية ،لكن عل��ى طريقتها ،وليس كما دعا
لها املؤسس دكتور كنيج..
في السنوات القليلة املاضية ارتفعت في «ديترويت» مؤشرات الفساد املالي واإلداري؛ ما أدى
إلى مغادرة «كوامي كيلباتريك» منصب العمدة بسبب الفضائح..
ّ
تقلد العمدة اجلديد «مايك دوغان» منصبه ولديه تاريخ حافل بالنجاحات في كل األعمال التي توالها ،حتى وصفه
اجلميع برجل املهمات الصعبة ..طرح «دوغان» قبل أربع س��نوات برنامجه االنتخابي الطموح ،والذي ما زال يحاول
اس��تكمال تنفيذه ..في مكتبه ناقش��نا معه عددًا من القضايا التي تهم الش��ارع العربي واألميركي ،وذلك في احلوار
الذي أجراه الزميل الناشر رشيد النزيلي:
ديترويت “ -اليمني األمريكي”
-حوار رشيد النزيلي:

م��ن املنظمة املش��رفة عل��ى ذلك...
ونحن متفائل��ون في أن تكون مدينتا
محطة لتسويق هذه اللعبة..

*ه��ل باإلمكان إطالعن��ا على ما
حتق��ق م��ن برنامج��ك االنتخاب��ي،
والذي قلت قبل سنوات إنك سوف
تحُ ق��ق في��ه م��ا يس��مى مبش��روع
تخفيض بوليصة تأمني السيارات..
لكن إلى اآلن لم يتم ش��يء في هذا
اجلانب ...وعدك االنتخابي الذي لم
يتحقق إلى اآلن ..أين وصل؟
 م��ا زلنا نحاول أن نس��تخرج قرارًام��ن برمل��ان ميش��يغان للموافق��ة
علي��ه ،ونأم��ل خ�لال هذه الع��ام أن
يواف��ق اجملل��س عل��ى ذل��ك املقترح..
الشيء الوحيد الذي ميكن أن يخفّ ض
بوليصة التأمني هو موافقة السلطة
التش��ريعية ف��ي الوالي��ة؛ فقان��ون
الوالية يفرض على كل شخص يقود
س��يارة أن يش��تري بوليص��ة تأم�ين
تُع��رف بـ«نوفول��ت» ..نحن نحاول -
اآلن  -مع مس��ؤولي املستش��فيات،
ومع مسؤولي شركات التأمني إليجاد
ح��ل ..فديترويت تُع ّد م��ن أكثر املدن
ارتفاعًا في أس��عار التأمينات ،ولدينا
حوار مباشر مع رئيس مجلس النواب
«توم لندر» من أجل الدفع حلل هذه
اإلش��كالية ،وأملنا كبير بأن يتحقق
ذلك هذا اخلريف ،وس��نحاول أن نبذل
جهدن��ا لتحقي��ق أي ش��يء في هذا
املوضوع.

*ه��ل توقع��ت حض��ور جماهير
كما ش��هدت املباراة األخيرة الودية
بني نادي��ي باريس وروم��ا في مدينة
ديترويت؟
ش��هدت املب��اراة م��ع مجموعة
ُ
ش��باب م��ن هايت��ي ،ومتتعن��ا
مبش��اهدتها ،وكانت صدف��ة رائعة...
احلضور اجلماهي��ري مِلا يقارب  30إلى
متوقع��ا ...وإذا كان��ت
 35ألفً ��ا كان
ً
باري��س وروم��ا اس��تطاعتا أن جتل��ب
كل ه��ذا احلضور ،فف��ي اعتقادي أننا
نستطيع اس��تقطاب جماهير أكبر
في ديترويت.

بوليصة التأمني

االستاد الرياضي

* وإل��ى أي��ن وصلت صفق��ة بيع
الس��جن أو جزء منه م��ن أجل إمتام
مش��روع االس��تاذ الرياض��ي لكرة
القدم األوروبية ()soccer؟
 مشروع استاد كرة القدم ال يتعلقمبشروع شراء السجن؛ فنحن هنا في
الوالي��ة ال يوجد لدين��ا فريق لتمثيل
املدين��ة والوالي��ة ف��ي دوري النخبة،
وال أعتق��د أن املش��روع س��يكون في
مشروع الس��جن برغم محاولة “تامي
وجلبير” إلنهاء الصفقة في الش��راء
واحلصول عل��ى املوافقة من منظمة
“ام اال اس”؛ وهي املنظمة املش��رفة
على أندي��ة النخبة في أميركا للعام
(2022 - 2020م) ...لدين��ا خي��ار
آخ��ر؛ لكن نحن ف��ي انتظار املوافقة

* ماذا عن العالقات مع املنظمات
اخلدمية الناشطة في املدينة؟
 لدينا كثير م��ن القضايا نتعاملمعه��ا ...لقد أصلحنا م��ا يقارب من
 65ألف إنارة في األحياء الس��كنية،
وكذلك في قطاع املواصالت العامة،
حي��ث أصبحت باص��ات النقل تلتزم
مبواعيده��ا ،وأضفن��ا  1500رحل��ة

ال بد أن تكون
«ديترويت»
المدينة التي
يبحث عنها رجال
المال واألعمال
إذا قرروا
وأعادوا انتخابي
فسوف أعمل
أكثر وأكثر من
أجل مواطني
المدينة

للقطاع ...وال ننس��ى أن االس��تجابة
م��ن الش��رطة وقس��م اإلس��عافات
(الط��وارئ) أصبح��ت أفض��ل،
وانخفض��ت إل��ى النص��ف ،وكذلك
العناي��ة بأش��جار كل املتنزه��ات
واحلدائق في املدينة أصبحت أفضل...
لقد عملنا الكثير ،ولكن مازال أمامنا
الكثير –أيضا ً -إلجنازه.

التدريب

*ماذا عن مشاريعك القادمة؟
ال ب��د لن��ا أن نلح��ق ببقي��ة املدنفي تطوير ش��وارعنا من حيث اإلنارة
والنظاف��ة وجع��ل ديتروي��ت مدين��ة
لديه��ا اإلغ��راءات الت��ي يبحث عنها
رج��ال امل��ال واألعم��ال؛ لالس��تثمار
فيه��ا ...نح��ن  -اآلن -نقض��ي وق ًت��ا
طوي�لا ً ف��ي برام��ج التدري��ب خلل��ق
ف��رص عم��ل ،وعندم��ا تك��ون هناك
فرص عم��ل ،فعلى مواطن��ي املدينة
أن يكون��وا جاهزي��ن له��ذه الف��رص؛
ولهذا أكثر وقتي اآلن مكرّس لبرامج
التدري��ب للعمل والبح��ث في إيجاد
فرص عمل للمواطنني..
* وما تقول عن عالقتك باجملتمع
العربي األميركي في املدينة؟

 فيم��ا يخ��ص عالقات��ي باجملتمعالعربي األميركي في املدينة عليك أن
تسأل بعض الشخصيات واملنظمات
بهذا الش��أن...كما أن اجملتمع العربي
األميركي في املدين��ة يدعمني خالل
كل سنوات عملي هنا.

االنتخابات

* م��ا الرس��الة الت��ي توجهه��ا
للمواط��ن في املدين��ة عن حملتك
إلعادة انتخابك؟
 إذا كان املواطن��ون يعتق��دون أنناحققن��ا إجنازات فعليه��م أن يعيدوا
انتخابي.
* بعد مدين��ة ديترويت ...إلى أين
سيكون طموحك؟
 ال يوج��د لد ّي طم��وح؛ فهذا آخرعم��ل بالنس��بة ل��ي ...أن��ا أتفق مع
“أرويل��ي” عمدة مدين��ة ديربورن في
هذه النقطة.
* ه��ل م��ن كلم��ة أخيرة ت��ود أن
تقولها؟
 أن��ا أعمل بكل ما أس��تطيع منأجل املدنية ومواطنيه��ا ...فإذا قرروا
وأع��ادوا انتخابي فس��وف أعمل أكثر
وأكثر.
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تم تعيينها مساعد مدير مدرسة النديل االبتدائية

مدارس “ديربورن” ُتكرّم اليمنية
األميركية نجوى علي بلقب مع ّلمة العام
في

كل سنة ،حتتفل مدارس “ديربورن” بتكرمي عدد من موظفيها ،وخاص ًة املدرسني املتميزين في حفلتها السنوية،
وذلك بجوائز “البرتا ميرهد”.
هذه السنة ،والتي تُع ّد السنة العشرين ،التي يُقام فيها هذا االحتفال ،مت تكرمي املربّية واملدرّسة “جنوى علي” عن املدارس
االبتدائية إثر ترشيحها من زمالئها املعلمني ،وكذلك طالبها الذين اثنوا عليها كثيرًا.
ديربورن  -اليمني األميركي  -عادل معزب
إح��دى الطالب��ات اللواتي ّ
رش��حن املعلمة
جن��وى لتحصل على اجلائزة قالت :إن معلمتها
دائما ما حفزتها لكي تتألق في صفها..
جنوى ً
دائما م��ا جتتهد معنا ،ومتنحنا
“هي
وأضافت:
ً
جلّ وقتها لكي ننجح”.
بدأت املعلمة جنوى بنادٍ صغير بعد املدرسة
أس��مته“ :الق��وة للبن��ات” ،والغاي��ة منه هو
قض��اء وق��ت خ��ارج الي��وم الدراس��ي لك��ي
تس��اعدهم إما في دراس��تهم أو في حياتهم
الشخصية بشكل عام.
“جن��وى علي” حائزة على درجة املاجس��تير
ف��ي التعليم ثنائي الثقاف��ة من جامعة “وين
س��تيت” ،ومن نفس اجلامعة حازت على درجة
البكالوري��وس مع مرتبة الش��رف ف��ي العلوم
والتعليم االبتدائي.
أيضا  -في كلي��ة “هنري فورد”
حاض��رت – ً
ف��ي مدين��ة “ديرب��ورن” ،ولفترة ف��ي جامعة
“توليدو” في والية أوهايو..
كم��ا تخرّجت م��ن برامج ع��دة كـ”برنامج
املديري��ن الطموح�ين” ف��ي م��دارس ديربورن ،تكرميها بش��هادة التقدير املرموقة ،وس��ألتها
عم��ا يحفّ زه��ا ك��ي تك��ون مربَي��ة متألق��ة،
أكادميي��ة جاليليو لألس��اتذة الق��ادة ،وكذلك
ّ
برنام��ج الق��ادة املتخصص�ين للمعلمني في فأوضحت“ :األشياء التي حتفزني في التعليم
تفه��م امله��ارات الت��ي
جامع��ة “وي��ن س��تيت”..
ه��ي ّ
وأيضا
نُدرّس��ها لألبناء اليوم،
عملت كمعلم��ة للصفوف
ً
كيف يكون��ون ن��واة التغيير
االبتدائية في مدرسة ميبلز
دائم��ا -لألفض��ل ..عندم��افي مدارس ديربورن ،وحصلت
ً
يكون لديك القدرة لتس��اعد
على ش��كر مدير املدرس��ة،
األطف��ال ،فهو ليس فقط فن
وكذلك األهالي الذين نالهم
التعلّ��م ،وإمنا جترب��ة النجاح،
احل��ظ ف��ي أن تك��ون جن��وى
نجوى علي:
ه��ي ق��وة خارق��ة تُع��د أهم
مدرّسة ألبنائهم..
األس��باب واحملفزات لكي أحب
قب��ل التحاقه��ا مب��دارس
ما يحفزني في
التعليم”.
ديرب��ورن كمعلم��ة ،كان��ت
التعليم هو
“جن��وى عل��ي” مت تعيينها
جن��وى مدرّس��ة ف��ي مدينة
– مؤخ��رًا  -كمس��اعد مدير
“هامترام��ك” م��ع “جلوبل
المهارات
تفهم
مدرسة آلنديل االبتدائية في
اكس��لنس” للتعليم ،وهي
مدارس مالڤنديل احلكومية،
ش��ركة تدي��ر عدة م��دارس
في مدينة مالڤنديل القريبة
مجانية وأهلية..
من مدينة ديرب��ورن ..وعندما
“اليمن��ي األميرك��ي”
سألناها عن أس��باب الرحيل
بارك��ت للمعلم��ة جن��وى

جنوى علي وأبنائها مالك وآية

عن م��دارس “ديربورن” قالت ”:لق��د كان قرارًا
صع ًبا للغاي��ة ،ولكن حني أتتن��ي فرصة نادرة
لك��ي أؤث��ر أكثر ف��ي اجملتم��ع ،وأعط��ي أكثر
جملتمع يحت��اج الكثي��ر كم��دارس مالفنديل،
فلم أس��تطع الرفض ،وفي وس��عي أن أخدم،
وأولهم جيل جديد ومجتمع ناشئ كمجتمع
مالڤنديل ..أمتنى أن يق ّدرني اهلل على أن أعمل
على كس��ب ثق��ة الط�لاب ،األهال��ي ،واملدير،
نق��وي الثقة في كل
وزمالئي املدرس�ين؛ لكي
ّ
طالب ليكون لهم مستقبل زاهر ومثمر”..

عما ميكنها
وف��ي نهاي��ة املقابلة س��ألناها ّ
وخصوصا البنات،
تقدميه من نصيحة للطالب،
ً
“دائما ما أذكّر كل البنات الشابات بأن
فقالت :
ً
يس��تثمروا وقتهم في التعليم؛ فالتعليم نور،
دائما ضعوا
وهو الذي يبني الشخص املهذبً ..
ودوما حت ّدوا
أهدافك��م اإليجابية أمام أعينكمً ،
أنفس��كم لكي تق ّدموا األفض��ل ..كلنا لدينا
نف��س الف��رص ،وانتهاز هذه الف��رص هو الذي
يحدد جناحنا ،ولهذا اس��تعملوا كل قدراتكم
الذاتية ،وكونوا فاعلني في مجتمعكم”.
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وجوه مـــــن اليمن
على

طاوالت
هذا املقهى
تتموضع اليمن
بوجوهها املتعددة؛
فهنا جتد الناس من
كل محافظات البالد،
يجلسون بجانب
بعضهم ،يحتسون
الشاي ،ويتحدثون
لساعات في كل
شيء ومن ثم يغادرون،
ورمبا قبل أن يسأل
أحدهم اآلخر :مَن أنت؟
فاليمنيون في حال
اضطروا لسؤالك فهم
يسألونك فقط :من أين
أنت؟ وهو السؤال الذي
يحتاج لقراءة مختلفة
ومناسبة أكثر اختالفاً
لتفكيكه...
صنعاء “ -اليمني
األميركي”  -أحمد األغبري

حولت الحرب معظم اليمنيين إلى مُ عدمين وبسطاء في كل شيء

عيون الحرب الجاحظتين في
مقهى ُم ِ
دهش بصنعاء
زب��دة مبت��دأ الق��ول :أن الوضع تغي��ر كثيرا ً ه��ذا البلد ،كما تغيرت مالمح عالقة الناس بهذا األل��م اليمني ...فهن��ا احلرب تنتظ��رك بعينيها حفرته الس��نوات من تعب وما احدثته السنوات
اجلاحظت�ين قهرا ً وعوزا ً وفق��را ً تنضح بها وجوه األخيرة من ضنك لروحه وصحته...لكنه مقارنة
في هذه األرض الفقيرة واملنسية من العالم ،بات املقهى.
بألم عما كان عليه عمله قبل الن��اس ف��ي كل مكان ،في هذا الش��ارع ،في هذا بعمره مازال نشيطا ً ويعمل بحيوية.
الفقر في اليمن يتحدث بلغة فصيحة وعالماته
يتحدث ُمد ِهش ٍ
على الرغم م��ن كل تلك املتاعب التي فرضتها
وخالل احل��رب؛ فالوضع اآلن مختلف متاما ً...يقول :املقهى ،على هذه الطاولة.
ميكن قراءتها بوضوح.
يفت��ح مقه��ى ُمدهش أبوابه لنحو  18س��اعة س��نوات احل��رب الراهن��ة ومث��ل بقي��ة اليمنيني
لعل مقهى ُمد ِهش قد بات أش��هر املقاهي لم أش��هد خالل عُمري ،في هذا الش��ارع ،أن أتت
بصنعاء ،وهو الواقع وسط شارع املطاعم جنوب ش��خصية عامة من املشاهير وهي ال متلك قيمة يومياً ،ومتثل س��اعات ما بعد الشروق وساعات ما يعي��ش ُمد ِه��ش يوم��ه ف��ي حت � ٍد لكل أش��كال
غيبت احلرب وجوه كثيرة كنا قبل الغروب أكثر الساعات ازدحاما ً ...يقول :صار املعان��اة؛ فهو يصحو باكرا ً ومي��ارس عمله إلى ما
ميدان التحرير ...هنا حيث تتراص األباريق ُ
الصفر كوب الشاي ...لقد ّ
قبل الس��اعة الثانية عشرة ظهرا ُ ليذهب ويعود
«مد ِهش علي” ،وهو نلتقيها يوميا ً في هذا الشارع ،وهذا أمر طبيعي املستولني أكثر من الزبائن.
وتلثم عيون النار أمام العم ُ
ليست مش��اهد املتسولني بني طاوالت املقهى بأعواد الق��ات التي يبدأ بتعاطيه��ا عقب غداءه
يتلقف طلبات زبائنه منذ أكثر من عش��ر سنني بسبب احلرب؛ فبعضهم نقل سكنه وبعضهم ال
في هذا املكان وقبلها عش��رين سنة في الشارع ميلك أجور املواصالت للوصول إلى هنا ،وبعضهم س��وى غيض م��ن في��ض املعان��اة اليمنية حتت املبكر وحت��ى بعد العصر ليس��تأنف العمل مع
يأتي وهو ال ميلك س��وى أجرة املواصالت؛ فيجلس ضرب��ات احل��رب امللتهب��ة ،والتي يرويه��ا مقهى عماله في مقهاه حتى وق��ت متأخر من الليل...
اجملاور ...
ً
لرجل في عمره وفي مرحلة حرب
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وإلدراكه صعوبة الوضع االقتصادي فإن ُمد ِهش تعيش��ها بالده تؤكد لنا خصوصية هذا الشعب
زبائنه ال تساوي شيئا ً مقابل تعب العامني ونيف علي��ه كأس ش��اي...أما البس��طاء فق��د حولت
حت��ت نير ه��ذه احلرب الت��ي تتج��رع مرارتها بالده احلرب معظم اليمنيني إلى ُمعدمني وبسطاء في لم يرفع أس��عار أكواب الش��اي بأنواع��ه :امللنب ،في عالقته باحلياة مهما كانت معوقاتها ...وتلك
والذي يقصد به الش��اي باحلليب ،أو النب باحلليب ،ال تفس��ير لها س��وى أن هذا الش��عب اعتاد هذا
اليمن على مرأى ومس��مع من العالم الذي يصر ّ كل شيء!
يعي��ش الع��م ُمد ِه��ش كل ي��وم الكثي��ر م��ن أو مشروب الزجنبيل أو غيره  ”...أصبح الناس غير امللمس اخلش��ن حلياته؛ فاليمنيون لم يعيش��وا
على جتاه��ل مظلوميتها حتى بات ه��ذا العالم
يبدو ش��ريكا ً ف��ي صناعة ه��ذه املظلومية التي احلكاي��ات واملش��اهد املؤملة يزداد معها عبوس��ه قادري��ن على دفع أربعني رياال ً أو س��تني رياال ً ( أقل عيش �ا ً رغيدا ً على مس��توى املئة س��نة األخيرة؛
وضيقه باحلياة ...ما يضطره أحيانا ً لترك املقهى من رب��ع دوالر أمريكي)؛ فكيف نرفع األس��عار؟! وبالتال��ي فوضع احل��رب وما فرضته وس��تفرضه
تنهش أفقر بلد في الشرق األوسط.
لق��د ارتبط��ت ش��هرة ه��ذا املقه��ى مب��ن بات للعم��ال واالختفاء لس��اعات...وهو كل يوم على الوض��ع صعب واملبيع��ات تراجعت إل��ى أقل من ال متث��ل لهم واقع �ا ً جدي��دا ً وإن كان مختلفا ً في
ليه القوم من املثقفني واملس��ؤولني ه��ذه احل��ال ،يتج��رع نصيبه من الغص��ص ،وهو نصف م��ا كانت عليه ،وحياة الناس تزداد تعقيدا ً مأس��اويته ...وف��ي ه��ذا إجابة على مئة س��ؤال
يرتاده م��ن ِع ّ
احلكوميني خالل السنوات األخيرة؛ وهي السنوات يشاهد مآالت زبائنه اليوم مقارنة مبا كانوا عليه كل ي��وم ،وكما قلت لك فهن��اك من صار ال ميلك وس��ؤال يت��ردد عن عالق��ة اليمني�ين باحلياة حتت
قيمة كأس الش��اي وقيمة كأس الش��اي أرخص س��ياط ه��ذه احلرب...فاحلي��اة مري��رةٌ والعال��م
التي ش��هد فيها هذا الش��ارع تنظيم أنش��طة أمسا ً ...
يتي��ح لك هذا الش��ارع وحتديدا ً ه��ذا املقهى أن من قيمة قارورة املاء في اليمن» يقول ُمد ِهش .مغم��ض العينني عن مأس��اتهم؛ ومع ذلك فهم
ثقافي��ة عززت من مكانت��ه ومقصوديته من قبل
لية القوم يجلس��ون بالق��رب وأحيانا ً يعم��ل ُمد ِه��ش ف��ي ه��ذا املقه��ى من��ذ عام ال ينتظرون العالم بل يعيشوها علقماً ،لكنهم
ع
�اهد
�
تش
املش��اهير إن جاز الوصف باإلضافة إلى من يرتاده
ِ
ّ
من البسطاء املعوزين الذين يلقون فيه حاجتهم ح��ول نف��س الطاول��ة مع بس��طاء الن��اس من 2003م ،وقب��ل ذل��ك كان يعمل في مطعم في في الوقت املناس��ب سيقولون كلمتهم للعالم
التعس��اء واملهزوم�ين حد وص��ف الكاتب وجدي نفس احلي ...وعالقته بالشاي العدني هي عالقة وقب��ل ذلك لكل الطغاة الذين صنعوا هذه احلرب
من األكل الشعبي زهيد الثمن.
احلقيقة الت��ي جتابهك وأنت تلج هذا الش��ارع األهدل في إحدى قصصه املنش��ورة ضمن كتاب محبة وهواي��ة جذبته من زمان عل��ى الرغم من ويستثمرون اقتصادها...
بإمكان��ك أن تتحس��س ص��وت ه��ذا الب��ركان
م��ن مدخل��ه الش��مالي الوحيد قاص��دا ً مقهى «قصص من شارع املطاعم» ،وهو كتاب كرّسه أنه ليس عدنيا ً إال أن الش��اي العدني صار ُهويته
اخلامد ،وأنت قاعد على كرس��يك حتتسي شايك
ُمد ِهش هي أن احل��رب الراهنة التي تعيش اليمن الكاتب حلكايات استوحاها من هذا الشارع الذي بعدما كان هوايته...
غي��رت مالمح احلي��اة متاما ً في يحك��ي لك يومي �ا ً حكاي��ات جديدة م��ن حكايا وجه صاحب املقهى ُمد ِهش كافيا ً لنقرأ فيه ما في مقهى العم ُمد ِهش وسط صنعاء.
حت��ت وطأته��ا قد ّ
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أنجز أكبر مساحة خطية في تاريخ الخط العربي

ناصر النُصاري وجامع الصالح وموسوعة غينيس
ميثل

صنعاء –“اليمني األمريكي”– خاص

لق��د صارت أعم��ال ه��ذا الفنان
ضمن مقتنيات عددٍ من املؤسسات
الثقافي��ة في الش��ارقة ودبي ودول
اخلليج العربية باإلضافة إلى العراق
وس��وريا ومصر وتركي��ا وغيرها من
البل��دان الت��ي زارها مش��اركا ً في
مهرجانات ومعارض فنية.
م��ن خ�لال اإلمع��ان ف��ي أعمال
ال ُنصاري يتأكد للمشاهد امتالكه
عني جمالية ذات ميزان فني حساس
عال
يستند إلى روح شفيفة ووعي ٍ
بجمالي��ة وحيوية أجس��ام احلروف
وحركاتها وأشكالها وهندستها...
وهو م��ا تدلل عليه أعم��ال كثيرة
ش��ارك فيها ف��ي مهرجان��ات في
بلدان كثيرة ،منها مش��اركته في
مهرج��ان طباع��ة املصح��ف ف��ي
دب��ي بثالثة خطوط جل��زء واحد من
القرآن وفاز بجائزة.

ترك ال ُنص��اري التعليم النظامي
متفرغ��ا ً لتعلُ��م اخل��ط ،وأمض��ى
سنوات طويلة في التعليم الذاتي،
ُمنكب��ا ً على االش��تغال على اخلط
باعتب��اره صنع��ة جمالي��ة فني��ة،
محقق��ا ً مس��تويات متقدمة نال
به��ا اإلجازة م��ن يوس��ف ذو النون
املوصل��ي ،وه��و عراقي وم��ن كبار
ومجاز من حامد األمير،
اخلطاط�ين ُ
وهو أح��د كبار اخلطاط�ين األتراك،
وذلك بعد أن ش��اهد أعماله حيث
أص��ر َّ على منحه اإلج��ازة التي هي
أعلى رتبة ينالها اخلطاط العربي.
وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا النجاح
الذي حققه ال ُنص��اري خارج حدود
ب�لاده ،إال أن��ه لم يحظ ب��أي تكرمي
محلي ،ورمبا ي��كاد ال يعرفه الكثير
عل��ى الرغم من أن��ه يرأس جمعية
اخلطاط�ين اليمنيني...وللتدلي��ل

لألرق��ام القياس��ية ،بينم��ا وصل
م��دى االرتفاع الذي اش��تغل عليه
ال ُنصاري في هذا اجلامع إلى مترين
ونص��ف املتر ف��ي القُ بَّ��ة الكبيرة،
وهو أطول ارتف��اع وصل إليه اخلط
العربي أيضا ً وفق قوله.
الس��ؤال :ملاذا لم يذكر اسم هذا
الفنان فيمن أس��هم في املشروع
الفن��ي جلام��ع الصال��ح ومل��اذا لم
يت��م التقدم بأعماله لتس��جيلها
في موس��وعة غينيس ولو من باب
املبادرة؟ س��ؤال يبقى مفتوحا ً لعل
ثمة من يتدارك مبعاجلة ما كان.

أصدرت ( )36عنوانًا خالل  2016وبداية  2017و( )66عنوانًا منذ 2011م

َمني
«أروقة» تتصدر ناشري ِ
الكتاب الي ّ
خارج البالد خالل الحرب الراهنة
القاهرة  -صنعاء
«اليمني األمريكي»:
كتاب
قال وكيل الهيئة اليمنية لل ِ
زي��د الفقي��ه إن مؤسس��ة أروق��ة
للدراسات والنش��ر بالقاهرة تتصدر
كت��اب اليمني ف��ي خارج
ناش��ري ال ِ
البالد خالل فترة احلرب املستعرة منذ
آذار /مارس 2015م.
ع��زا الفقي��ه ذلك ،ف��ي تصريح لـ
«اليمن��ي األمريكي» ،إل��ى ما دأبت
علي��ه «أروق��ة» وم��ن ث��م دار فكرة
وهي حديثة النش��أة ،والتي يديرهما
ناش��ران مينيان ،في تقدمي تسهيالت
للكاتب اليمني جتاوزت به أزمة توقف
إص��داره في الداخل جراء احلرب؛ وهي
احلالة الت��ي انعكس��ت إيجابا ً على
إصدار وانتشار الكتاب اليمني عربيا ً
أكثر مما كان عليه قبل احلرب.
وذكرت إحصائية مؤسس��ة أروقة،
حصل��ت «اليمن��ي األمريكي» على
نس��خة منها ،إن ما ص��در عنها من
اليمني��ة خ�لال 2016م
العناوي��ن َ

و ،2017وصل حتى نهاية آذار /مارس
املاضي إل��ى ( )36عنوان��ا ً من أصل
( )66عنوان��ا ً ص��درت عنه��ا خالل
2017-2011م.
وتس��ببت احلرب الدائرة في اليمن
منذ 2015م بإيق��اف إصدار الكتاب
�ي؛ ونتيجة لذلك
اليمن� ّ
ف��ي الداخل َ

اليمني�ين
توج��ه معظ��م الكُت��اب َ
ل ُدور النشر العربية ،وكانت القاهرة
مقص��د الغالبي��ة؛ ومثلّت «أروقة»
أكث��ر دُور النش��ر القاهري��ة اصدارا ً
مني خالل فت��رة احلرب؛
الي ّ
للكت��اب َ
وذلك مقارنة بقلة إصدارات الكتاب
�ي في اخلارج قب��ل احلرب على
اليمن� ّ
َ

ٍ
وقت ما حين
في
تمط ُر السماء
جينا ملوف*

ترجمة :بسام جوهر

خلطاطة
اخلطاط اليمني ناصر ال ُنصاري (1974م) عالمة مضيئة في س��ماء ا ِ
اليمنية ،وتبقى أعماله في جامع الصالح بصنعاء ش��هادة كافية تبرز عظمة
ظلم جراء جتاهل اس��مه ضمن من أس��هم في املش��روع
جتربته على الرغم مما ناله من ٍ
الفني لهذا اجلامع ،الذي أجنز فيه ال ُنصاري أكبر مس��احة خطية ينجزها فنان في مكان
واح��د في تاريخ اخلط العربي...والالفت ان الكثير ممن يزور هذا اجلامع ال يعلم أن خطاطا ً
مينيا ً وراء هذا اجلمال الذي تزدهي به لوحات اخلط هنا.
على حج��م الغُنب الذي ناله ويناله
ف��ي بل��ده مثلما ين��ال غي��ره من
اخلطاطني ،فإن اسمه لم يرد ضمن
م��ن أس��هم ف��ي املش��روع الفني
ملبن��ى جامع الصالح بصنعاء ،وهو
أكبر مس��اجد اليم��ن (اُفتتح في
الع��ام 2008م) ،عل��ى الرغم من
أنه أجنز في��ه كافة أعمال اخلطوط
مبس��احة يق��ول إنه��ا متث��ل أكبر
مس��احة خطية ينجزها فنان في
مكان واحد في تاريخ اخلط العربي.
اس��تغرقت منه األعمال اخلطية
له��ذا اجلام��ع س��نتني ونص��ف،
وغطت مس��احة  3800متر ،وهي
أكب��ر مس��احة خطية ف��ي تاريخ
اخلط العربي؛ إذ أن مساحة األعمال
اخلطي��ة ف��ي املس��جد النب��وي
الش��ريف وصلت إل��ى  2800متر،
ودخل��ت بذلك موس��وعة غينيس
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مس��توى الكاتب الذي ظ��ل يعتمد
ف��ي معظ��م إصدارات��ه ألكث��ر من
عقدين على ناش��ر محلي وحيد في
صنعاء.
وأش��ار مدي��ر «أروق��ة» الش��اعر
اليمن��ي هاني الصلوي ف��ي تصريح
ل��ـ «اليمن��ي األمريكي» إل��ى أتباع
املؤسس��ة سياس��ة خاص��ة متن��ح
مني،
تسهيالت في إصدار ال ِ
الي ّ
كتاب َ
كتاب اليمني
منوها ً بخصوصي��ة ال ِ
وأهمية أن يحظى بحقه في احلضور
في سوق الكتاب العربي.
وتوق��ع أن حتق��ق مؤسس��ته ف��ي
2017م أعلى معدالت إصدار الكتاب
اليمني مقارنة بالس��نوات املاضية،
مشيرا ً إلى طباعة ( )16عنوانا ً مينيا ً
خالل الربع األول من هذا العام.
وعلى الرغم من ذلك يواجه الكاتب
اليمن��ي ف��ي الداخل مش��كلة في
احلصول على نسخ من كتابه الصادر
خارج بالده وذلك بسبب حضر رحالت
الطي��ران إل��ى صنع��اء ج��راء احلرب
الدائرة.

ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
اتبسم لي
ّ
ت الطفولة
أستحضر ُ حلظا ِ
أجالسني
كنت
حني
ُ
ُ
وأتساءلُ
ِلم الناس يعوزون ثيابا ً!!
:
َ
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
أستحضر ُ اللحظات
صوب املطر
أركض
كنت
حني
ُ
َ
ُ
وأصيح  :نسي  -نسي مالجنانا
متى سأكبرُ؟
سأكبر ُ غدا ً!.
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
أستحضر ُ اللحظات
أرقب املاعز
كنت
حني
ُ
ُ
تعدو هربا ً من املطر
ُ
واخلراف تتراءى في حينها مبتهجة
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
أستحضر ُ اللحظات
حني كنا ننزع ثيابنا
صرَّات زينا املدرسي وكُت ُبنا
ونحمل ُ
املتواضعة
على رؤوسنا
لنعبر النهر صوب املدرسة.
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
اتذكّر اللحظات
ت بغزارة
حني كانت متطر ُ لساعا ٍ
لتمأل برميلنا
فلن نصبح بحاج ٍة جللبِ املاء
ليوم أو ليومني.
من النهر ٍ
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
يهطلُ بغزارة دون توقُّف
ناس
يحضرني أ ُ ٌ
ال وجهة لديهم للذهاب
وال مأوى وال زاد يأكلوه
إال ّ من ماء املطر ليرتوون
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
حني كانت متطر أليام ٍ بغزارة
أتذكُّر األمهات
من أجننب داخلَ مخيَّمات احملتلّني
حتت وقايات من بالستيك
ريح عاتي ٍة باردة.
وحتت رحم ِة ٍ
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
وظائف
أس��تحضر ُ الباحث�ين عن
َ
المشروعة في مدن ٍ كبرى
يتنصلون من عربات الش��رطة في
ّ
املطر
علّ الظ�لام يحلّ كي يجدون ركنا ً
مخضال ً يختبئون فيه
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
يهطلُ بغزارة و يشاطرنا ال َبرَد،
حتضرني معيشة السجناء
بداخل جميع سجون الدنيا
هل يا ترى مازالوا يحبون
رؤية قوس قزح بعد املطر!!
***
ت ما حني متطر ُ السماء
في وق ٍ
بالعشب
وح ّبات ال َبرَد تتشبَّث ُ
كأسنان،
ال أستطيع تصور ُّ مرآها
ٍ
العدي��د م��ن أس��نان أصدق��اء
متبسمون
َّ
ام��رئ بخالفه��م
كل
ل��و
وأمتن��ى
ٍ
آنذاك
لديه شيئ ٌ ما مينحهم ابتسامة.
*شاعرة جنوب أفريقية

ح���������وار
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الم ّ
عربي وأحد  4مرشحين لمقعد ُ
ُ
ّ
العمدة
رشح الوحيد من أصل

ُ
ترشحت إلدخال
حكيم فخوري:
دما ٍء جديدة لحياة ديربورن
ُ
قضيت الكثير من الوقت في «ديربورن»..
لقد
وما رأيته هو أن النظام يعاني من الخلل
يسعي

العرب��ي األميرك��ي ،من أصل فلس��طيني ،حكيم فخ��وري للفوز مبنص��ب عُ مدة
ديربورن ،على الرغم من دخوله السباق االنتخابي متأخ ًرا ..إال أنه يراهن على كونه
ً
ً
انطالقا من اعتقاده أن الوجوه اجلديدة هي مَن س��وف تغ ّير أس��لوب عمل وطريقة
وجه��ا جدي��دًا؛
تفكير إدارة املدينة..
هنا حوار أجرته صحيفة «اليمني األميركي» مع رجل األعمال السابق ،واملتقاعد  -حاليًّا  -حكيم
فخ��وري ،وهو املرش��ح الوحيد ،من أص��ل عربي من بني املرش��حني األربعة املتنافس�ين على مقعد
العُ مدة ..فيما يلي نص احلوار:
ديربورن  “ -اليمني األمريكي”

ترش��حت إلدخ��ال ه��ذه
ولذل��ك
ُ
الدماء اجلديدة حلياة ديربورن..

* فضالً ..قدّم لنا نفسك؟
ذهب��ت إل��ى م��دارس «هاو»،
ُ
«س��توت»« ،ادس��ل ف��ورد» ،ثم
«هنري فورد» ..وخسر والدي عمله
كن��ت أدرس في الكلية ،ثم
عندما
ُ
ع��اد إل��ى الكويت للعم��ل هناك،
عل��ي رعاي��ة األس��رة ..ث��م
وكان
ّ
عمل��ت مع العمدة غيدو في رؤيته
ُ
اجلدي��دة ملدين��ة “ديرب��ورن” ،التي
كان��ت منطق��ة للترفي��ه فقط..
وب��دأت ش��راء العق��ارات ،وإع��ادة
ُ
التطوير والعم��ل مع املدينة جللب
الشركات واالس��تثمارات العاملية
مث��ل (“بانيت��ا ب��رد” ،و“بافل��وو”،
ثم��ة  -ف��ي
و“ينغ��ز”) ..وم��ن ّ
خدم��ت في الس��لطة
النهاي��ة -
ُ
وكنت
اإلمنائي��ة لدورت�ين أو ث�لاث،
ُ
فع��اال ً جدَّا م��ع جمعية
أيض��اّ -ً
خدمت
الغربية»..
«ديربورن
أعمال
ُ
أيض��ا -ف��ي اجملل��س التنفي��ذيً
لغرفة جتارة املدينة.

التصويت

الترشح

* ماذا تفعل اآلن؟
عام��ا م��ن العم��ل،
 بع��د ً 35أعمل سبعة أيام في األسبوع ،وال
أعرف معنى اإلجازات مع عائلتي..
اس��تمتعت
ف��ي العامني املاضيني
ُ
ق��ررت قبل
بوقت��ي م��ع عائلت��ي..
ُ
حوال��ى س��تة ،أو ثماني��ة أش��هر،
أن أترش��ح ملنصب عُ م��دة مدينة
«ديرب��ورن»؛ ملعرفت��ي العريق��ة
باملدين ِة.
* ملاذا قررت أ ْن ّ
ترش��ح نفس��ك
لرئاسة البلدية؟
 م��ن أكب��ر حتدي��ات املدينة هوأنه��ا لم تس��مح للدم��اء اجلديدة
من الش��باب الذين لديهم وجهات
نظر مختلفة ف��ي احلياة ..وجهات
نظ��ر مختلفة في وس��ائل اإلعالم
االجتماعي��ة ،ف��ي الفيس��بوك..
أي منهم ميتل��ك ويدير
ل��م يك��ن ٌّ
أعماال ً بش��كل فعل��ي ،وإذا كانت
املدينة تُدار كعمل جتاري ومساءلة
للجمي��ع ف��ي كل إدارة ،فال يوجد
س��بب يدع��و للخ��روج وطل��ب
الس��ندات أو زي��ادة الضرائ��ب..

* كيف ميكنك إقناع الناخبني
بالتصويت لك؟
 التركي��ز ،اآلن ،عل��ى اخلط��ةالرئيس��ة ،وإع��ادة تطوي��ر املدينة
بأكمله��ا ..ل��م يكن هن��اك خطة
رئيسة يتوجب القيام بها للمدينة
بأكملها...حتى اآلن مع شركة فورد
للس��يارات ،وهذه تط��رح تطورات
هناك فقط بسبب االستثمارات...
ولكن هل أنت  -حقًّ ا تفعل الشيء
الصحي��ح ف��ي إط��ار خط��ة 20
س��نة ،أو خمسني س��نة ،أو خطة
قضيت
العام ،أو مائة خطة ...لقد
ُ
الكثي��ر من الوقت ف��ي “ديربورن”،
وما رأيته ه��و أن النظام يعاني من
خلل ...ما رأيت��ه أن عائلة ما كانت
في السلطة ملدة  20أو  30سنة،
وحكومة املدينة تُدار  -فقط  -من
ِقبل اثنتني أو ثالث عائالت.
* م��ا وجه��ة نظرك��م عل��ى
مشروع “فورد”؟
ذهب��ت
2004-2005
 ف��يُ

لم يكن هناك
خطة رئيسة
يتوجب القيام
بها للمدينة
بأكملها
أنا ُ
لست مديناً
ألحد بشيء ..وال
يمكن شرائي

إل��ى العمدة غي��دو ،وقلت ل��ه إنني
عل��ى م��دى الس��نوات اخلم��س ،أو
اش��تريت الكثير
العش��ر املاضي��ة،
ُ
من العق��ارات على كتل معينة ،وأود
االس��تخدام كش��راكة بين��ي وب�ين
املدين��ة إلع��ادة تطوير ه��ذه الكتل
بش��كل صحي��ح ،ب��دال ً م��ن وض��ع
العطور على خنزير ،وإعادة استخدام
نفس املباني.
مت��ت املوافقة على مش��روعي في
علي
ظل ش��رط واحد ،وهو أنه يجب
ّ
بن��اء أرصف��ة وقوف الس��يارات ..في
بع��ت ه��ذه العقارات،
الع��ام 2014
ُ
وبع��د أس��بوعني م��ن البي��ع ،أزالت
املدينة العائق ،وهو وقوف الس��يارات
املدفوعة.

أحالم

* م��ا ردكم على قول البعض :إن
“أحالمك أكبر من املدينة”؟
 أن��ا لس��ت مدينًا ألحد بش��يء،وال ميكن ش��رائي ،وأعتقد  -حقًّ ا  -أن
هذه املدينة تُدار من خالل مجموعات
املصالح اخلاصة ..وبعض املرش��حني
س��يأتي ف��ي ظ��ل نف��س العقلية،
ومب��ادرات بل��دي واضح��ة :إج��راء
تغيي��رات ..أري��د أن أتواجد هناك ،وأن

أُع ّدل امليث��اق ،لنقول إننا س��نفرض
حدودًا على املدى؛ للتأكد من أن هذه
السالالت ال تبقى إلى األبد ..أنا ذاهب
أيضا  -للتأكد من أننا نحاول أن ال
 ًنضي��ع األصوات ف��ي مناطق مدينة
ّ
«ديربورن» ،لذل��ك لدينا متثيالت من
جميع أنحاء املدينة.

كرة القدم
* م��اذا ع��ن موقفكم م��ن إيجاد
ملع��ب داخل��ي لك��رة الق��دم في
ديربورن؟
 يج��ب أن تك��ون «ديرب��ورن»الرائ��دة في مقاطع��ة «واين» ،وفي
والية ميش��يغان ..وعلينا االستفادة
من برنام��ج  ،EB5والتماس األموال
لتكون قادرة على اس��تخدام برنامج
امل��ال االحت��ادي لبن��اء ملع��ب ك��رة
الق��دم في األماك��ن املغلقة ،وبهذه
الطريقة لن يك��ون عليك ديون ،ولن
نكون مدينني ألحد ..س��يكون هناك
مج��ال للُعبة كرة الق��دم من خالل
توليد عائدات للمس��اعدة في دعم
نفس��ها والصيانة ..عليك أن تُبقي
عائلة سكنك سعيدة ومنحهم ما
يريدون.
* في تقديرك لِمَ يجب أن يصوّت
لك الناخبون؟
 أنا املرش��ح العربي الوحيد الذيسيشغل منصب رئيس البلدية..
أعتق��د أن هن��اك ديناميكي��ة في
املدينة ،وال يوجد مرشح آخر أو عمدة
ف��ي الس��لطة التي ميك��ن أن تكون
قادرة على املساعدة في جمع اجملتمع
معا.
ً
* ه��ل م��ن رس��الة ت��ود قوله��ا
للناخبني؟
نش��يطا ج�� ًدا على
 لق��د كنتً
وس��ائل اإلع�لام االجتماعية ،وهناك
س��ألت
الكثير من األخبار الوهمية،
ُ
اجلمي��ع الذي��ن لديه��م أي س��ؤال
االتص��ال بي ،ورقم هاتفي ،٢١٥٧٤٥٧
وأن��ا س��أكون ف��ي متن��اول اجلمي��ع
عندما أصبح عمدة.
ينبغي أن يكون االنتخاب حس��ب
مميزات املُرش��ح ،وأس��باب ترش��يحه
لنفس��ه ،ومضم��ون برنامج��ه
االنتخابي.
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يخوض االنتخابات منافساً على منصب رئيس بلدية “ديربورن”

باريلي :كان هذا الموقف هو
اللحظة الفاصلة لقرار ّ
ترشحي
أقطع وعداً بأنه سيكون لدينا ُمنشأة
لكـرة القدم في الصاالت المغلقة

قال

جون باريلي ،وهو متخصص بالتخطيط املالي ،ونش��أ في شرق ديربورن :إن ثمة حاجة لوجود قيادة
جديدة لتوجيه ُخطى املدينة نحو املستقبل..
صحيفة “اليمني األميركي” تُع ّرف القارئ بـ “باريلي” ،بصفته أحد املرشحني األربعة ملنصب رئيس بلدية
“ديربورن” ،من خالل هذا اللقاء:
ديربورن  “ -اليمني األمريكي”
ً
*بداية ..ع ّرفنا بنفسك؟
 أنا نتاج ملدينة “ديربورن” ،إذ ولدتوترعرع��ت فيها ،وكذا نت��اج ملدارس
ديرب��ورن العامة ..وعائلتي عاش��ت
هن��ا طيل��ة حياته��ا ،فعم��ل جدي
لدى ش��ركة “فورد” ،مقابل خمسة
دوالرات للي��وم الواحد ،واس��تقر في
الطرف اجلنوبي من املدينة ،وعاشت
في ه��ذه املدينة أجيال م��ن عائلتنا
ألكثر من  100س��نة ،ومتكّنا من أن
أيضا
نعيش احللم األميركي ..وهنا ً -
التحقت مبدرس��ة رياض األطفال،
ُ
تخرج��ت من نفس
عام��ا
وبع��د ً 22
ُ
النظام املدرس��ي ..إننا  -اآلن  -لدينا
الفرصة خلدم��ة مجتمعنا ،وأعتقد
أن بإمكان��ي قي��ادة ه��ذه املرحل��ة
بص��ورة فريدة م��ن نوعها تس��عى
لتقدمي احللول ملدينة “ديربورن”..
*ك��م أبن��اء لدي��ك؟ ..وم��اذا
يعملون؟
 ل��د ّي ابن��ان ،أحدهم��ا عمره 32عام��ا ،وه��و مت��زوج ،وحاص��ل على
ً
ش��هادة جامعية في مجال القانون
م��ن جامع��ة “ميش��يغان” ،أم��ا
عاما،
اآلخ��ر فيبلغ م��ن العم��ر ً 29
أيض��ا  -خريج م��ن جامعة
وه��و ً -
حالي��ا -
–
ويعم��ل
“ميش��يغان”،
ًّ
مبنص��ب مدي��ر إداري ل��دى ش��ركة
“جي ب��ي مورغان” في داالس بوالية
تكساس.
*مل��اذا ق��ررت الترش��ح ملنصب
رئيس بلدية “ديربورن”؟
أش��عر بأنه قد ح��ان الوقت الذيأقوم في��ه بإحداث أثر عل��ى املدينة،
وأن��ا على يقني أن��ه بإمكاني إحداث
ذل��ك األث��ر ..ذات ي��وم ،وف��ي وق��ت
س��ابق من هذا العام ،كنت أش��اهد
اجتما ًعا جمللس املدين��ة( ،وذلك بعد
عدة أش��هر م��ن مناقش��ة موضوع
ورأيت مدير عام ش��ؤون
ترش��حي)،
ُ
املوظف�ين ومدي��ر ع��ام الش��ؤون
القانوني��ة ينام��ان أثن��اء االجتماع
– باملعن��ى احلرف��ي ،ولي��س مجازًا،
ولم يكن رئي��س البلدية حاضرًا في
االجتم��اع ...اثنان من كبار املوظفني
لدى رئيس البلدية يغطان في النوم
أثن��اء انعقاد اجتماع مجلس املدينة
الت��ي يديرونه��ا !!..كان هذا املوقف
ه��و اللحظ��ة الفاصل��ة بالنس��بة
لي ..لقد كانت ل��د ّي معرفة بهؤالء
األش��خاص ،إمنا ح��ان الوقت إلدخال

طاقات وأفكار جديدة.
*م��ا ال��ذي تعتق��د أن��ه
باس��تطاعتك إضافته للمدينة..
مبعن��ى أن��ه ف��ي وج��ود أربع��ة
مرش��حني ،منهم الوجوه اجلديدة،
وأحده��م ه��و العم��دة احلال��ي
للمدينة ..ما الذي مي ّيزك عنهم؟
عاما م��ن النجاح في
 ل��د ّي ً 38مجال األعمال التجاري��ة ..وأنا قادم
له��ذا املنص��ب ،ولد ّي ف��ي جعبتي
عالقات من جميع أنحاء البالد ميكن
االستفادة منها بش��كل كبير ج ًّدا
في تنمي��ة مدينة “ديرب��ورن” ،كما
أنني ق��ادم إلى املدينة ،ول��د ّي خبرة
طويل��ة وقوي��ة في مج��ال التمويل
واإلدارة املالي��ة ،وأع��رف كيف ميكن
جمللس املدين��ة التعامل م��ع قضايا
السندات على س��بيل املثال؛ كوني
أمتتع بدراية عميق��ة بكافة اجلوانب
في مج��ال متويل املش��اريع والفرص
االس��تثمارية ،التي يمُ ك��ن للمدينة
أيضا
االس��تفادة منها ...وميكنني ً -
 حتقيق التقارب بني أطياف اجملتمع،فش��عارنا في هذه احلمل��ة يحتفل
بالتنوع الس��كاني ،ويسعى لتوحيد
أف��راد اجملتم��ع وقيادته��م لتحقيق
مستوى أعلى من االزدهار.
*كي��ف ت��رى عالقت��ك باجملتمع
العربي األميركي؟
 -ل��د ّي عالق��ة رائع��ة باجملتم��ع

العرب��ي األميرك��ي ..وكون��ي نتا ًجا
مل��دارس “ديرب��ورن” فق��د كان لد ّي
الكثي��ر م��ن األصدق��اء م��ن العرب
األميركيني ...كما أن زوجتي عاشت
ف��ي “هارتوي��ل ووارن” ..وأعتق��د أن
ه��ذه األمور تضعنا في وضع متميز؛
كونن��ا عش��نا ف��ي كال اجلانبني من
وعموما أعتقد
مدينة “ديرب��ورن”..
ً
أن ل��د ّي عالق��ة جيدة ج�� ًّدا باجملتمع
العرب��ي األميرك��ي ،ولذل��ك أعتقد
أنن��ي س��أحصل عل��ى الكثي��ر من
الدعم منهم.
*ما موقفك بشأن إنشاء ملعب
لك��رة القدم في األماك��ن املغلقة
عندما تتولى منصب رئيس؟
 % -65من سكان شرق “ديربورن”
يش��جعون ثقافة كرة القدم ..ليس
ّ
لدينا في املدينة منش��أة للعب كرة
القدم في الصاالت املغلقة ...أتذكر
كنت أتطلع إلى
 في املاضي  -كمُ
حل��ول ليلة اخلميس؛ كونها موعدنا
للذهاب إلى الص��االت الرياضية في
الليل ..كما أنني شاركت في اللعب
في بطوالت الدوري للبيسبول ..وإذا
ما س��ألت رجال ً
ايطاليا عما إذا كان
ًّ
يحب كرة القدم ،فستكون اإلجابة:
“بل��ى ،نح��ب ك��رة الق��دم” ..فمن
احملتمل أن  70%م��ن أفراد اجملتمع -
حاليا  -يش��اركون في أنشطة كرة
ًّ
القدم ...وال أعتقد أن هناك من أحد
بني املرش��حني قد عمل مع مديرين

تنفيذيني لشركات كبرى مثلي ،فقد
تعاملت م��ع الكثيرين ،وقمت بإدارة
األموال ،ول��د ّي عالقات م��ع مديرين
تنفيذي�ين من جميع أنح��اء البالد..
وأرى أن��ه م��ن امله��م أن تك��ون لد ّي
عالقة جيدة ج ًّدا مع ش��ركة “فورد”
حث
للس��يارات ،وأعتقد أنه ميكنني ّ
ش��ركة فورد على املشاركة ،وتقدمي
املس��اعدة عل��ى جع��ل ذل��ك األمر
حقيق��ة واقعة ..وإذا لم يحدث ذلك
عبر ش��ركة فورد ،فأنا أدرك بأن لد ّي
عالق��ات خارج إط��ار اجملتم��ع احمللي
ممن قد تس��تهويهم فك��رة القدوم
إلى “ديربورن” ،واالس��تثمار في هذا
الن��وع من املراف��ق اخلدمي��ة ..وبنا ًء
على م��ا ذكرت ،فإنني  -هاهنا اليوم
 أقطع لك وع ًدا بأنه سيكون لدينابكل تأكيد منش��أة لكرة القدم في
الصاالت املغلقة.
لقد آن األوان ملدينة “ديربورن” ألخذ
زمام املبادرة مرة أخرى في العديد من
اجملاالت ،وأنا هو ذلك الرجل املناسب
لتولّي دفّة السفينة ،ولهذا أعدكم
أن تكون لدينا منش��أة لكرة القدم
في الصاالت املغلقة.
*م��ا وجه��ة نظرك��م ح��ول
املش��اريع اخلاص��ة بش��ركة فورد
وأثره��ا عل��ى الطرف�ين الش��رقي
واجلنوبي ملدينة “ديربورن”؟
 من الواضح أن مشاريع شركة“ف��ورد” تخ��دم  -بش��كل ممت��از –

اجملتم��ع ،وش��ركة فورد للس��يارات،
إذ أ ّن ل��دى ش��ركة “ف��ورد” العديد
م��ن العقارات اخملتلف��ة ،التي تندرج
ضم��ن أمالكه��ا ،ومت��ارس أعمالها
فيها ،وهذا األمر يس��مح للشركة
بخلق بيئة تس��اعدها أثناء مرحلة
االنتق��ال إل��ى صناع��ة الس��يارات
ذات التحك��م اآللي (التي ليس��ت
بحاجة لسائقني) ،ولهذا فالشركة
بحاج��ة إل��ى جذب مهندس�ين من
أرقى املؤسس��ات العلمي��ة املعنية
بتدري��س الهندس��ة للق��دوم إل��ى
مجتمعن��ا ،وبالتال��ي فالش��ركة
أيضا -خلل��ق البيئة التي
بحاج��ة ً -
تدف��ع هؤالء األش��خاص م��ن كبار
العقول من املهندسني على القدوم
إليها والعمل فيه��ا ...وبالنظر إلى
العالق��ات الت��ي ل��د ّي ،فأعتقد أنه
ميكنن��ي حتويل هذا األم��ر إلى وضع
جي��د ج�� ًّدا للمس��تثمرين ..واألمر
برمته يرتكز على مبدأ الش��مولية،
ّ
وتق��ارب كاف��ة أطي��اف اجملتم��ع،
وتعزي��ز روح الوح��دة ب�ين الن��اس..
عش��ت هنا ،ومن خالل
ونظرًا ألنني
ُ
خبرتي التجارية بالعمل مع مديرين
تنفيذي�ين ،وكذلك من خالل الفهم
ال��ذي ل��د ّي ف��ي مج��ال التموي��ل
واإلدارة املالي��ة ،فيمكنني القول إنه
بإمكاني جع��ل هذه املش��روع أمرًا
واقعا.
ً
*ما الرس��الة التي ت��ود إبالغها
للناخبني؟
 ميكنن��ي  -حقًّ ��ا  -إح��داث أث��رف��ي اجملتمع؛ نظ��رًا للخب��رات التي
خصوصا في توحي��د أطياف
ل��د ّي،
ً
اجملتم��ع ،واالحتفال بالتن��وع الكبير
في��ه ..لدين��ا ق��وة عامل��ة تتس��م
بالتنوع ،وش��عبنا ميتلك الكثير من
املواهب ،وأعظم نقاط قوتنا تتمثل
مبجتمعن��ا ..لق��د قضيت الس��تة
األش��هر املاضي��ة وأن��ا ف��ي حركة
متواصلة ،ولد ّي اإلمكانات للتواصل
مع مديري��ن تنفيذي�ين للعديد من
الش��ركات خلل��ق الكثي��ر من فرص
العم��ل ف��ي مدين��ة “ديرب��ورن”...
كم��ا أنني أس��عى حلث الش��ركات
للق��دوم إلين��ا ،وإنش��اء ف��روع لها
هنا ...وميكنني س��د الفجوة وخلق
تقارب بني جميع الش��رائح في هذا
اجملتمع ،وقيادة مدينتنا لالنتقال من
احلالة التي كنا فيه��ا ،واحلالة التي
نحن عليها ،إل��ى احلالة التي نصبو
إليها في املس��تقبل ،وأن��ا مدرك -
متاما  -بأنني القائد املناس��ب لهذه
ً
العملية!..
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متابعون يرون أن هذا أول سباق حقيقي حول منصب العمدة منذ 1985
األيام القليلة المقبلة ُحبلى بالمفاجآت!!..

االنتخابات البلدية في “ديربورن”..
وح ّمى المنافسة بين القديم والجديد
ُ
تمُ ّثل

االنتخاب��ات فرص��ة الختبار القدرات واإلرادات في عالقتها باخلدمة العامة ،وفي قدرتها على نس��ج عالق��ة إيجابية مع املواطن وإقناعه
باالختيار ..وما عاشته وتعيشه “ديربورن” من حمّ ى االنتخابات البلدية يمُ ّثل صورة واضحة ملدى إدراك اجلميع أهمية التنافس االنتخابي..
املرشحني ملنصب مجلس البلدية

ديربورن  “ -اليمني األمريكي”
عادل معزب  -ستفني يوجن:
في مدينة “ديربورن” سيكون الناخبون على
موعد ،يوم  8أغس��طس/آب ،م��ع االنتخابات
األولية النتخاب عمدة املدينة ،وكاتب املدينة،
و 7أعضاء جمللس البلدية..
مرشحا
في  8أغس��طس/آب س��يتأهل 14
ً
مرش��حا ،باإلضافة
للمجل��س البلدي من 16
ً
إل��ى مرش��حني ملنص��ب العم��دة م��ن أصل
خمسة مرشحني ،وكذلك مرشحني ملنصب
األم�ين الع��ام من أصل خمس��ة مرش��حني
إل��ى االنتخابات العامة في نوفمبر /تش��رين
الثاني“ ..ديرب��ورن” ..املدينة املتنوعة األعراق
ف��ي مقاطع��ة “ديتروي��ت” ،مس��قط رأس
مؤسس شركة “هنري فورد” ،كما أن املدينة
ه��ي موطن ألكبر مجتمع عربي خارج العالم
العربي..

سباق العُ مدة

العمدة هو األكثر إثارة هذا الصيف،
س��باق ُ
وهن��اك العديد من املتابعني ي��رون أن هذا هو
أول س��باق حقيق��ي محت��دم ح��ول منصب
العمدة منذ العام ..1985
يس��عى العمدة أورايلي لوالية ثالثة ،ولكن
هذه املرة لديه أربعة منافس�ين ..ثالثة منهم
لهم ش��عبية كبيرة في املدينة ..نائب رئيس
اجمللس “توم تافلس��كي” يحاول أن يكون هو
العمدة اجلدي��د ،بينما ينافس��ه على املقعد
نفسه ،رجال األعمال (حكيم فاخوري ،و“جيم
أيضا  -مرش��ح خامس،
باريل��ي”) ..هن��اك ً -
ولكنه غير معروف على مستوى املدينة ،وهو
“إدوارد بينكلي”..

سباق اجمللس

بازي

بزي

احلنوطى

إبراهيم

عبدامللك

األخضر

فورد

دوملاج

داباجا

بيرنيز

ساريني

باريس

سباق العُ مدة

يسعى خمسة من أصل سبعة أعضاء من
اجمللس احمللي احلالي لنيل الثقة مرة أخرى من
ناخب��ي مدينة “ديربورن” هذا املوس��م ،بينما
توفاسكي
ق��رر العضوان اآلخ��ران عدم خوض الس��باق ،ساريني
حيث ق��رر عضو اجمللس “مارك شوش��انيان”
التقاع��د ،بينما قرر نائب رئي��س اجمللس “توم
تافلسكي” خوض سباق عمدة املدينة.
اخلمس��ة األعضاء الراغبني ف��ي نيل الثقة
م��رة أخ��رى ،هم”:س��وزان دباج��ة”“ ،مايكل
س��رعيني” ”،ديفي��د ب��زي”“ ،براي��ن اودانل”،
“وروبرت أبراهام»..
مت انتخ��اب عض��وي اجملل��س “ديفي��د بزي”
و”مايك سرعيني” ألول مرة في العام .2013
أوريلي
فاخوري
.
بزي هو الرئيس التنفيذي لشركة “كينوال
س��تيل” ،في ح�ين يعمل س��رعيني
محاميا ب��زي ،إيرين براينز ،ش��يرن دومل��اج ،ريجان فورد،
ً
وبائ��ع س��يارات ف��ي وكال��ة “فيلي��ج فورد” شان جرين ،رفعت هاش��م ،رامز حيدر ،ليزلي
للسيارات.
هيريك ،وكينيث بيريس..
يشغل “أودانل” مدير أعمال لشركة طبية،
• زي��اد عبدامللك ه��و مدي��ر العمليات في
في حني يعمل روبرت أبراهام
رئيس��ا تنفيذيًّا ش��ركة لوجس��تية محلية ،نش��أ في جنوب
ً
لش��ركة “جنرال فلترز” ،بينما تعمل سوزان مدين��ة ديربورن ،ويعيش -حاليًّ��ا -في اجلانب
دباجة محامية في مكتب فرحات للمحاماة ..الشرقي من ديربورن.
اجلدير بالذكر أن سوزان حصلت على املركز
• ن��دى احلانوت��ي ،معلمة بديلة ،ناش��طة
األول في أول انتخابات لها العام ..2013
اجتماعية ،وتُقيم  -حاليًّا في اجلانب الشرقي
من املدينة..
7مقاعد
• في��روز ب��زي ممرض��ة معتمدة ف��ي وحدة
السبعة،
للمقاعد
مرشحا جدي ًدا
هناك 11
حاليا  -في اجلانب
وتعيش
املرك��زة،
العناية
ً
ً
وه��م :زي��اد عبدامللك ،ن��دى احلانوت��ي ،فيروز الغربي من املدينة.

أودونيل

هيريك

• إيرين برينس ،قائدة في برنامج “املشاركة
الدميقراطي��ة” ،وبرنام��ج “أمي��ركا تق��رأ في
جامع��ة ميش��يغان” ،وتش��غل  -حاليًّ��ا -
كرئي��س للجنة جتمي��ل املدين��ة ،وتقيم في
اجلانب الغربي من املدينة.
• ش��يرن دومل��اج ،ممرضة معتم��دة ،ولديها
أكث��ر م��ن  22عا ًما م��ن اخلبرة ف��ي مجلس
“ديربورن” العامة كعضو في اجمللس التربوي،
وتعي��ش  -حاليًّ��ا  -ف��ي اجلان��ب الغربي من
املدينة..
• شون جرين ،ضابط جيش متقاعد ،وعضو
في جلنة اإلس��كان للمدين��ة ،وهو يعيش في
اجلانب الغربي من املدينة..
• ريج��ان ف��ورد ،ه��و الرئي��س التنفي��ذي
لش��ركة “فيفي��د الندس��كيب” ،والرئي��س
الس��ابق لنادي الروتاري ،ورئيس س��ابق الحتاد
حارة جنوب “أوتر درايف” ،ويعيش في اجلانب
الغربي من املدينة.
• رام��ز حي��در ،مهن��دس كهرب��اء كبي��ر،
ومتطوع رئيس��ي ملقاطعة “واي��ن” ،ويعيش
في اجلانب الشرقي من املدينة..
• رفع��ت هاش��م ،رئي��س “هاش��م
لالستش��ارات”  ،ويعيش في اجلانب الشرقي
من املدينة..
• ليزلي هيريك ،متخصصة في االتصاالت
والعالق��ات العامة ،تعم��ل – حاليًّا  -ملدارس
ديرب��ورن العام��ة ،وجمعية صن��دوق ديربورن
االجتماعي��ة ..كم��ا تتولى  -منذ س��نوات -
جم��ع التبرع��ات من أجل إحي��اء حفل البيت
املفت��وح ملدينة ديربورن من كل عام ،في بداية
ش��هر أغس��طس ،وتعيش في اجلانب الغربي
من املدينة..
• كينيث بيريس ضابط ش��رطة متقاعد،
وه��و -حاليًّ��ا -رئيس جلنة املرور ف��ي املدينة،

حيدر

املرشحني ملكاتب البلدية

داراني

علي

شميزي

حيدر

ويقيم في اجلانب الغربي من املدينة..

سباق كاتب املدينة

��حب الس��ود
كان هن��اك الكثي��ر م��ن ّ
الس ُ
ت ّ
وخصوصا بعد
ُغطي مكتب كات��ب املدينة،
ً
اته��ام كاتب��ة املدين��ة “كاثي بودا” م��ن ِقبل
شرطة الوالية باالختالس..
خمس��ة مرشحني يتنافس��ون على املقعد
الشاغر ،وهم :ممثل مدينة ديربورن في مجلس
الوالي��ة التش��ريعي ...ج��ورج داران��ي ،رئيس
مجلس األهالي مل��دارس “ديرب��ورن” ..نوفيلة
حي��در ،املستش��ار املال��ي الدول��ي آدم عل��ي،
ومدي��ر اخلطوط اجلوية املتحدة الس��ابق جون
شيميزي ،مع الطالب اجلامعي أمير أبو صالح.

14
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أنيس الصوفي
يودع حياة العزوبية
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 4مرشحين يتنافسون على كرسي العمدة

من سيكون رئيس بلــ

من

سيكون رئيس بلدية هامترامك؟ ..سؤال س ُتجيب عليه انتخابات رئاسة بلدية املدينة ،التي س ُتجرى يوم الثالثاء املوافق
 8أغسطس/آب ،وهو املوعد الذي سيذهب فيه الناخبون لإلدالء بأصواتهم في أماكن محددة في املدينة ،ابتدا ًء من
الساعة السابعة صباحً ا ،وحتى الساعة التاسعة مساءً.
ًّ
وتشمل قائمة املرشحني ملقعد رئيس بلدية «هامترامك» كال من :العمدة احلالي السيدة /كارين مايوسكي ،وكذلك السيد/
عاصم رحمن ،والسيد /محمد حسن ،والسيدة /كاثي غوردون ،وهذا معناه أن أربعة مرشحني سيتنافسون للجلوس على
كرسي رئاسة البلدية ..ومن خالل اجلولة األولى في انتخابات رئاسة مجلس البلدية ( 8أغسطس) سيتأهل اثنان -فقط -من
بني املرشحني األربعة؛ خلوض اجلولة النهائية من االنتخابات (الثالثاء  7نوفمبر).
ً
في إطار خدمتها لتعريف الناخبني مبرشحيهم نستعرض في «اليمني األميركي» ،بشكل موجز نبذة عن املرشحني الذين
سيتنافسون في االنتخابات التمهيدية لرئاسة مجلس بلدية مدينة هامترامك ،وذلك استنادًا إلى إجاباتهم عن  3أسئلة
وجّ هناها لهم ،وهي:
 )1ما عالقتك مبدينة هامترامك؟
مرشحا ..ما التغييرات التي تُخطط إلجرائها على املدينة؟
 )2بصفتك
ً
 )3ما اخلطة التي تنوي تطبيقها بشأن العمل مع األعضاء في مجلس البلدية لضمان تنسيق وتضافر اجلهود ،والعمل بروح الفريق
الواحد؟ ..وكانت إجاباتهم على النحو التالي:
هامترامك « -اليمني األميركي»  -عمر ثابت:

* كارين مايوسكي
(مترشحة وما زالت هي العمدة
احلالي)
الوظيفة احلالية :عمدة هامترامك..
وأمتل��ك محالت (تي��كال فينتج) في
املدينة.
 .1لق��د عش��ت ف��ي “هامترامك”
منذ الع��ام  ،1998وقبل ذلك عش��ت
خالل الفت��رة  1989-1998على حدود
ديتروي��ت ،مبعنى أني كن��ت قريبة ج ًّدا
م��ن “هامترام��ك” ،عل��ى الرغ��م من

كنت أدلى بصوتي في ديترويت..
أنن��ي
ُ
عملت كعضو معينّ في اللجنة
ولقد
ُ
التاريخي��ة لـ“هامترامك” ،مت انتخابي
جمللس مدين��ة “هامترامك” في العام
 ،2003حيث ش��غلت منصب رئيس
مجل��س املدينة (مبوجب امليثاق القدمي
للمدينة) ،ثم رئي��س البلدية املؤقت..
خبت
وأن��وه إل��ى أنن��ي أول ام��رأة ان ُت ِ
ّ
ملنصب رئيس بلدية “هامترامك” في
الع��ام  ،2005وتوليت املنصب لثالث
دورات انتخابية.
دائما -نس��عى لتحسني .2نحن
ً

املدين��ة م��ن حي��ث اخلدم��ات ،ومناخ
األعمال ،واملظهر العام ،ونوعية احلياة
فيه��ا ،على الرغم م��ن أن هذه األمور
غال ًب��ا -م��ا تُش��كّل حتديًا بس��ببالقي��ود املالي��ة ..ولهذا الس��بب يُع ّد
مهما ج ًّدا،
التخطيط االس��تراتيجي
ًّ
فضال ً ع��ن أهمية البح��ث عن كافة
مص��ادر التموي��ل اخلارج��ي املمكنة،
وهذا يس��تدعي بن��اء هي��اكل إدارية
قوية للمكاتب احلكومية في املدينة،
وكذلك بن��اء عالقات عم��ل قوية مع
ال��وكاالت احلكومي��ة األخ��رى ...أم��ا

بش��أن اخلطط التي أسعى لتنفيذها
ف��ي املدينة ،فس��تركز على حتس�ين
وحتدي��ث البنية التحتي��ة لدينا ،وكذا
مش��جعة وجاذبة للتنمية
خلق بيئة
ّ
االقتصادية ،وتعزي��ز ثقافتنا املدنية..
وهذه املسائل -جميعها -متشابكة
ومترابط��ة ،فلي��س بإمكاننا الوصول
في ي��وم وليل��ة إلى حالة االس��تقرار
املالي ،على الرغ��م من حاجتنا إلعادة
النظ��ر بش��كل دائ��م ف��ي النفقات
العامة ،والبحث عن سبل للسيطرة
عليه��ا ،من خالل إع��ادة التفاوض في

العق��ود ،والس��عي بق��وة للحصول
عل��ى املِنح وف��رص التموي��ل األخرى،
واالهتمام الش��ديد مبعرف��ة اخلدمات
واإلجراءات التي ينبغ��ي علينا القيام
داخليا لتوفير امل��ال ،وخلق فرص
به��ا
ًّ
العم��ل ف��ي اجملتم��ع احملل��ي ،وتقدمي
خدم��ات أفضل ..ولكن يجب أن تكون
اخلط��وات التي نس��يرها إل��ى األمام
في مس��ار عملي��ة النم��و احلقيقي،
التن��وع العرقي الذي
وينبغي جلان��ب
ّ
مييزنا ،كمكان
الذي
والتاريخ
نتسم به
ّ
مر ّح��ب باملهاجري��ن واملغترب�ين ،أن
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ـدية هامترامك؟
يكون��ا ضم��ن نق��اط التروي��ج لدينا؛
جل��ذب االس��تثمارات في املس��تقبل،
وذل��ك جن ًب��ا إلى جنب م��ع خصائص
أخرى لدينا ،مثل الكثافة الس��كانية،
والس��مة التقليدي��ة احلضري��ة ف��ي
وس��ط املدين��ة ،والش��عور الق��وي
باالنتم��اء للمدينة ،والذي من ش��أنه
جذب اآلخرين م��ن كافة أرجاء الوالية
وم��ن خارجه��ا ..فهذه ه��ي اخلصال
التي س��تمكنّنا م��ن تنمية اقتصادنا
احملل��ي ..وبالرغم من ذل��ك ،فمن دون
وج��ود ج��ودة عالي��ة ف��ي الش��وارع،
وشبكة اجملاري واألزقة ،وكذلك جوانب
جاذبي��ة في وس��ط املدين��ة واألحياء
الس��كنية ،فلن نك��ون قادري��ن على
ج��ذب االس��تثمارات – س��وا ًء ف��ي
اجملاالت التجارية ،أو السكنية ،أو املوارد
البش��رية ،والتي من ش��أنها أن تنمو
وتُخرجن��ا م��ن حالة عدم االس��تقرار
املال��ي ،الت��ي نعاني منه��ا ..ولذا فإن
اس��تراتيجيتنا بحاج��ة إلى ربط هذه
معا في حزمة واحدة؛ إدراكًا
العوام��ل ً
منّ��ا أن ه��ذه العملية طويل��ة األجل
نلتزم بها بصفتنا مجلس البلدية في
هذه املدينة ،وليس بحس��ب التقلبات
في التيارات السياسية..
مهم من هذه االستراتيجية،
وكجزء
ّ
بدأن��ا -قب��ل عام�ين -بالعم��ل على
حتديث وحتسني نظام الصرف الصحي
لدين��ا ،وعل��ى الرغ��م م��ن أ ّن احلديث
مشوقًا
عن مش��روع كهذا ليس أمرًا
ّ
بش��كل كبير؛ نظرًا ألن عملية تنفيذ
املش��روع قد تس��تدعي حدوث حاالت
تعطل في خدمات اجملاري لدى السكان
ّ
والش��ركات ف��ي املدينة ،ولك��ن هذا
املش��روع يجب أن يتم تنفيذه ..اجلدير
بالذك��ر أ ّن “هامترام��ك” تعان��ي من
مشكلة الفيضانات القاعدية (املياه
املترس��بة إل��ى الطبقات الس��فلية
ف��ي املباني) منذ خمس��ينيات القرن
املاضي على األق��ل ،وها نحن قد بدأنا
مطولة للتخفيف
مؤخرًا -عملي��ةّ
من أثر هذه املش��كلة ،وهذه العملية
سوف تس��تغرق س��نوات ،وسيتعني
القي��ام بها عل��ى عدة مراح��ل كلما
توفّ��ر لدينا التموي��ل ،ولكن هذا األمر
يُع ّد م��ن االلتزامات الت��ي يجب على
املدين��ة القيام به��ا ..كم��ا أننا قمنا
بعملية مس��ح للش��وارع واألزقة في
خط��ة طويلة
املدين��ة؛ به��دف وضع ّ
املدى لإلصالح ،وإع��ادة الرصف ،وهذه
حاليا ..وال بد من
اخلط��ة قيد اإلع��داد
ًّ
معا-معرفة أن��ه ملن املهم أ ْن نعمل ً
ملعاجل��ة القضايا من هذا القبيل على
نحو استراتيجي وثابت وواقعي ،ولقد
دائما -ألاّ أق�� ّدم أي وعود الحاول��ت
ً
ميكن جمللس بلدي��ة املدينة الوفاء بها؛
وذل��ك حتى نتمكن م��ن االرتكاز على
املط��رد بهدف إنش��اء
ه��ذا التق��دم ّ
املشاريع والبرامج املس��تقبلية التي
يستحقها السكان في مدينتنا.
عمل��ت م��ع العدي��د من
 .3لق��د
ُ
أعض��اء مجل��س بلدي��ة املدينة على
م��ر الس��نوات املاضية ،وأن��ا أدرك بأن
كل مس��ؤول منتخ��ب يُعتب��ر ف��ردًا
لديه /لديه��ا جوانب خاصة من حيث
األولوي��ات واآلراء ومج��االت اخلب��رة،
دائما
وبأننا قد ال نتفق على كل شيء ً
وأب�� ًدا ،وال ينبغ��ي لنا ذل��ك ..وأعتقد
متام��ا -أن تكونأنه م��ن الطبيع��ي
ً
هن��اك حتالفات بني األش��خاص الذين

مييلون إلى االتفاق حول قضية معينة
أو أخ��رى ،وأ ّن مث��ل ه��ذه التحالفات
تخضع للمد واجلزر بحس��ب القضايا
اخملتلف��ة الت��ي تظهر ..ولك��ن هذا ال
دائما -أ ْنيعني أنه ال يتوج��ب علينا
ً
نتص��رف باحترام جتاه بعضنا البعض،
ونلت��زم باجمل��االت والبن��ود ال��واردة
ونثم��ن اجلوانب
ف��ي ميث��اق املدين��ةّ ،
الفري��دة التي ميك��ن للمنظور الفردي
لكل ف��رد منا أن يقدمه��ا إلى طاولة
النق��اش ..ومن الواض��ح أن هذا األمر
ميك��ن أن يك��ون صع ًب��ا؛ ألن الن��اس
عادةً يش��عرون باحلم��اس حول بعض
القضاي��ا ،والعاطف��ة امل ّتق��دة الت��ي
يش��عر به��ا الش��خص جت��اه املدينة
التي يعيش فيها تعتبر ش��ي ًئا جي ًدا،
كم��ا أ ّن الدميقراطية في جوهرها هي
مهمة قيد اإلجناز،
دائما -عبارة ع��نّ
ً
مهمة صاخبة..
ًا-
وقد تك��ون –أحيان
ّ
ثمة ش��ي ًئا واح�� ًدا تعلمته من
ولكن ّ
خ�لال جتربتي ،وه��و أنه مهم��ا كانت
الق��وة ،وحتى ح��دة الغضب ،التي قد
تس��تخدمها في اجلدال مع زميل لك،
بشأن إحدى القضايا ،فسيأتي الوقت
ال��ذي تعرف أن��ك بحاج��ة للعمل –
معا؛ لتحقيق هدف مش��ترك ..ولهذا
ً
فبمج��رد االنتهاء م��ن اجتماع اجمللس
وخروج��ك من ب��اب صال��ة االجتماع
ينبغ��ي علي��ك أن تك��ون ق��ادرًا على
م ّد يدك واملصافح��ة ،وأن تضع جان ًبا
كاف��ة احلجج اخلاص��ة بذل��ك اليوم،
وأن تأت��ي إل��ى االجتم��اع التالي وأنت
عل��ى اس��تعداد للبدء م��ن جديد في
معا -كزم�لاء ..وأنا أحاول أنالعمل ً
أكون ق��دوة لآلخري��ن بخصوص عدم
النظ��ر لألم��ور من منحى ش��خصي
دائم��ا -حرقوغي��ر مهن��ي ،وأجتن��ب
ً
جس��ور التواصل بيننا ..نحن سبعة
أش��خاص لدينا مهمة صعبة للقيام
بها ،ولدينا مدينتنا التي تستحق منّا
تقدمي اخلدمات بشكل مدروس.

* عاصم كمال رحمن

(مرشح منافس جديد)
الوظيف��ة احلالية( :محلل التطبيق،
إدارة املي��اه والص��رف الصح��ي ف��ي
ديترويت).
ونيف
 .1لق��د قضيت فترة ً 31
عاما ّ
املاضية هنا في منطقة “هامترامك”،
وكنت واح�� ًدا من الدفع��ة األولى من
ُ
الط�لاب البنغالديش��يني الدارس�ين
في مدرس��ة “هامترام��ك” الثانوية..
دائم��ا -معاجلة قضاياحاولت
ولقد
ُ
ً
الس��كان لدينا على املس��توى احمللي
ومس��توى الوالية واملستوى الوطني..
كم��ا أنني أعمل في مكت��ب الرابطة
الوطنية للنهوض بالس��كان امللونني
(ف��رع هامترامك) ،وكذلك في ائتالف
ميش��يغان حلق��وق اإلنس��ان ،وأن��ا
رئي��س مجل��س اإلدارة ف��ي “فرونتير
عاما
إنترناش��يونال أكادميي” خالل ً 12
املاضية ..وأش��عر بأنني ملزم بخدمة
هذا اجملتمع ،وأود أن أس��تخدم خبرتي
ملساعدة مجتمعنا.
الحظ��ت أن السياس��يني
 .2لق��د
ُ
توقف��وا ع��ن االهتم��ام باالحتياجات
الفعلي��ة للس��كان ،وأصب��ح الناس
يشعرون باإلحباط بسبب عدم كفاية
اخلدم��ات التي يتلقونه��ا من املكاتب
احلكومية في “س��يتي ه��ال” ،وغال ًبا

كارين
مايوسكي:
نسعى
لتحسين
المدينة من
حيث الخدمات
ومناخ األعمال
والمظهر العام
ونوعية الحياة

عاصم رحمن:
ُ
الحظت أن
السياسيين
توقفوا عن
االهتمام
باالحتياجات
الفعلية
للسكان...
وأصبح الناس
يشعرون
باإلحباط

مبس��اع خائبة،
م��ا يخرجون منه��ا
ٍ
وم��ن املمكن أن تُع��زى معظم هذه
التج��ارب الس��يئة إل��ى احلواج��ز
اللغوي��ة والثقافي��ة ..وف��ي ه��ذا
الص��دد أري��د أن يحص��ل املواطنون
على أفضل التج��ارب واالحترام في
“س��يتي ه��ال” ،إذ س��أعمل عل��ى
إش��راك متطوعني مؤهلني وقادرين
على التح��دث بعدة لغ��ات لقضاء
بعض الوقت في ساعات محددة في
“س��يتي هال” ،حتى يتمكن الناس
من التواصل بشكل أفضل..
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ف��إن املبالغ
الت��ي يدفعه��ا الن��اس ف��ي فاتورة
املاء اخلاص��ة بالفيضانات القاعدية
(املي��اه املترس��بة إل��ى الطبق��ات
السفلية في املباني) تُع ّد مشكلة
كبي��رة ،وف��ي بع��ض احل��االت يت��م
إرس��ال فواتي��ر تقديري��ة وليس��ت
دقيق��ة ..كم��ا أن خدم��ة املياه يتم
إيقافه��ا عندم��ا يتج��اوز الرصي��د
املتأخ��ر احلد األدنى للس��داد ،وتكون
تكالي��ف إيق��اف احلس��اب أكثر من
املبال��غ املس��تحقة ..ينبغ��ي لهذا
األم��ر أن يتوق��ف ،كما يج��ب منح
تسهيالت للس��كان لدفع الفواتير
املتأخرة ،وليس عن طريق تهديدهم
باإلغالق..
ولق��د نفّ ��ذت العديد م��ن برامج
املس��اعدة في مجال فواتي��ر املياه..
وف��ي البرنام��ج القائ��م س��يالحظ
السكان املؤهلون في إطاره أن فاتورة
املي��اه اخلاص��ة به��م ق��د ُخفّ ضت
بنس��بة  25دوالرًا في الش��هر ،وقد
يحصلون كذلك على تخفيض يصل
إل��ى  750دوالرًا من رصيد املتأخرات
املس��تحقة عليه��م ..باإلضاف��ة
إل��ى ذلك ،ف��إن البرنام��ج احلالي قد
أيضا -بدفع ما يصل إلىيس��اهم
ً
 1000دوالر إلصالح التس��ربات في
البالوع��ات واملراحيض،،،إل��خ ..وهذه
األش��ياء متثّ��ل املش��روع احلقيق��ي،
ال��ذي يهتم الس��كان ألم��ره ،وإذا مت
انتخاب��ي لرئاس��ة مجل��س البلدية
فس��وف أعمل مع س��لطات املدينة
على تنفيذ ه��ذا البرنامج في أوائل
العام .2018
أيضا -إلىكما أنن��ي سأس��عى
ً
زيادة عدد أفراد الش��رطة املتواجدين
في الشوارع ،واحلرص على تعريفهم
باألحياء وضمان الس�لامة للسكان
ومنع اجلرمية.
 .3التواص��ل اجلي��د والش��فافية
واالحترام املتبادل واخلطط الواقعية
تُع�� ّد مبثاب��ة الركي��زة األساس��ية
للتعامل مع أعضاء اجمللس ،فأعضاء
اجمللس لدينا يتمتعون بالذكاء ،وهم
على اتصال جيد باجملتمع ،كما أنهم
عل��ى دراي��ة باحتياج��ات الس��كان،
وأن��ا واث��ق م��ن أنن��ا ميكنن��ا العمل
مع��ا -لتحقي��ق كل ما هو أفضلً
للمجتمع.

أغسطس 2017م

املرشـحـني
لمـقـعـــد
رئيس بلدية
هامترامـك
2017

السيدة/كارين مايوسكي

السيد/عاصم رحمن

السيدة/كاثي غوردون

ال تعليق

أما بالنس��بة للمرش��حني (كاثي
ج��وردون ،ومحمد حس��ن) فقد قررا
ع��دم املش��اركة ف��ي اإلجاب��ة على
أسئلة هذه املقابالت..
ونح��ن بدورن��ا ف��ي “اليمن��ي
حظ��ا موفقً ��ا
األميرك��ي” نتمن��ى ًّ
جلميع املرشحني املتنافسني.

السيد/محمد حسن
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Mayor John B. O’Reilly, Jr.
Prove
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ت
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زاهته
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n Resu
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مرشح يمتلك

He is the one
candidate with
the vision,
expertise and
experience to
Keep Our
Momentum
Going.

رؤي��ة وخبرة
م�����ن أج���ل
الحفـاظ علـى
أن تسـتـمـــر
قوتنا بهدوء

Mayor O’Reilly knows Dearborn better than anyone and has directed resources to
keep our neighborhoods strong and appealing across the entire city.
In southeast Dearborn, he oversaw the redesign of the Dix-Vernor intersection to
greatly improve traffic and pedestrian safety.
He pushed for the creation of the Dix-Vernor Business District Improvement Authority
to empower local businesses to determine future investments in the commercial area.
He is overseeing efforts to plant more trees and is actively supportive of Healthy
Dearborn initiatives designed to boost wellness for residents in southeast Dearborn.
While he has been Mayor, more children and families have taken part in sports
programs in Lapeer Park, supported by the city’s Recreation Department and partners.
Across the city, because of Mayor O’Reilly’s direct involvement, we’ve seen a
significant drop in our crime rate, improvements in our Fire Department, large
increases in our residential and commercial property values, and new developments
that will ensure Dearborn’s future prosperity.

.يعرف ديربورن جيدا أكثر من أي شخص
. فيرنور-أشرف على إعادة تصميم تقاطع ديكس
-يقف وراء إنشاء هيئة حتسني منطقة األعمال ديكس
.فيرنور لتحسني استثمارات املنطقة التجارية
يشرف على جهود زراعة مزيد من األشجار ويدعم
.املبادرات الصحية
شارك عدد أكبر من األطفال واألسر في البرامج
.الرياضية بدعم من إدارة الترفيه
 شهدنا انخفاضا كبيرا في،خالل تولي العمدة أوريل
معدل اجلرمية وزيادات كبيرة في كل ما من شأنه ضمان
.ازدهار مستقبل ديربورن

ن��ع��م لإع�����ادة ان��ت��خ��اب ال��ع��م��دة
في يوم الثامن من اغ�سط�س
Re-Elect Mayor O’Reilly
Vote August 8
www.J a c k ORe illy forD e a r b o r n . o r g
Paid for by Friends for John B. O’Reilly, Jr.; P.O. Box 4521 – Dearborn, MI 48126
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Richard Herman
Immigration Lawyer

حمامي هجرة متخ�ص�ص

Member of Arab American Chamber of Commerce: Dearborn

خ

5 ربة
1
�س
ن
ة
يف
جم
ا
ل الهجرة

: متخ�ص�ص يف املعامالت التالية
معاملة الإقامة ال�شرعية يف جمال اال�ستثمارات معاملة احل�صول على اجلرين كارت بوا�سطة التوظيف

Fiancee Visa
Marriage & Family Green Cards
Asylum, &Deportation Defense
Waivers, NVC& Embassy Processing

Work & Investor Visas (H-1B, L-1, E-2, TN, EB-5)
Employment-Based Green Cards (EB-1, EB-2/NIW, Perm)
Naturalization &Citizenship
Appeals & Federal Court Litigation

Forbes

Call Now (313) 681-5775

DEARBORN: 7301 Schaefer, #103
Free Phone Consult
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مركز هـامتـرامـك ال�صحي
The Hamtramck Health Center

Hey,

did you know that there is a great clinic
around the corner at 9021 joseph campu and
Holbrook in Hamtramck that provides most of the services
that the whole community needs for their health and future
wellbeing.. its called The Hamtramck Health Center

Wayne County Healthy Communities

Medical

Behavioral Health (Adults&Children)
Outreach (medical insurance)
Dental

WIC program

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open 9:00 AM to 5:30 pm Monday,Tuesday,Thursday,Friday,Saturday
Wednesday from 11:00 am to 7:30 pm.

Medical Check Up
Immunization
School Physical Examination
X rays
Prenatal & OB/Gyn
Behavioral Health Services for Children and Adults
Outreach services for medical insurance Assistance
Dental cleaning and Hygine
Full WIC Program Services

For Appointments: (313)871-1926
MI 48212
k
c
m
a
tr
m
a
,H
u
p
9021 Joseph cam

يفتح املركز من ال�ساعة التا�سعة �صباحا اىل
ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�ساء ايام االثنني
والثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
9:00 AM- 5:30 PM
ومن ال�ساعة احلادية ع�شرة اىل ال�سابعة
والن�صف م�ساء يوم االربعاء
11:00 to 7:30

نقدم لكم

•الفحو�صات ال�صحية الدورية
•خدمات التطعيم
•الفحو�صات ال�صحية للدخول للمدار�س
•ت�صوير الأ�شعة
•�أمرا�ض ن�ساء ووالدة
•خدمات ال�صحة النف�سية لالطفال والكبار
•خدمات التامني ال�صحي
•العناية باال�سنان
•خدمات االمومة والطفولة

للح�صول على موعد
يرجى االت�صال على الرقم

31

6
2
9
1
3-871
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انتخبوا �إبن املدينة يف يوم 8-8

أغسطس 2017م

�إبن مدينة ديربورن ومقيم فيها.
!LIFELONG DEARBORN RESIDENT. EVERY DAY
خريج ثانوية فورد�سون ،كلية هرني
GRADUATE OF FORDSON, HENRY FORD
فورد ،وجامعة مي�شيغن.
COLLEGE, & UM
ندافع عن امل�صالح التجارية يف املدينة
ADVOCATE FOR BUSINESS IN THE CITY
خبري ومتخ�ص�ص باال�ستثمارات املالية
LOWER OUR TAXES THROUGH GROWTH
نطالب بتخفي�ض ال�ضرائب
MORE DIVERSITY IN THE CITY WORKFORCE
املزيد من التنوع يف القوى العاملة
احلفاظ على �شبابنا ،وعالئالتنا
KEEP OUR YOUNG, TALENTED FAMILIES HERE
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FAMOUS HAMBURGER
SINCE 1970
www.FamousHamburger.com

3

LOCATIONS TO SERVE YOU

1
2
3

5808 Schaefer Road Dearborn, MI 48126
(Just north of Ford Rd.) 313-945-0002
22207 Michigan Av
Dearborn, MI 48124 313-436-0705
4171 S Canton Center Rd Canton, MI 48188
(Just Behind Rite Aid) 734-331-9523
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R

.نقوم برتكيب و�صرف الأدوية ب�أمر الطبيب
.خدمات كاملة للو�صفات الطبية
.نقبل امليدكيد ومعظم الت�أمينات
.معدات طبية و�أجهزة ال�سكر وال�ضغط

Lease a new... 2017 Fusion SE 200A

Tech. Pkg / Sync & Sound Pkg

ب�سام �أبو احل�سن

Bassam Aboul Hosn
baboulhosn@fairlaneford.com

313.216.1082

$139*
Per month

for 24 months
10,500 miles/year

Competitive Rates...

Outstanding Services

* $1249 due at signing w/RCL renewal
* A/Z Plan price, plus tax, acq. fee & dest. included. Plate transfer,
doc and title additional. Sec. deposit waived see dealer for details.

! خدمات مميزة..�أ�سعار مناف�سة

www.fairlaneford.com

Find us on Facebook:
Bassam Aboul Hosn - Abdo Sahili

14585 MICHIGAN AVE. DEARBORN, MI 48126
1 MILE EAST OF SOUTHFIELD FWY ON MICHIGAN AVE.
*Tier 0 credit approval, prior sales excluded, picture may not represent actual vehicle. All leases are 10,500 miles per year. Expires 8/31/17.
Vehicle availability subject to prior sale.

عبدو �سهيلي

Abdo Sahili

asahili@fairlaneford.com

313.216.1083

We look forward to serving you!
Great prices. Greate vehiches. Great Service.
The way car buying should be!

نتطلع خلدمتكم

.. وخدمات مميزة،�أ�سعار مناف�سة
.ونتطلع لنكون الدائمني واملعتمدين لتلبية كافة احتياجاتكم
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Workforce
In-demand careers
start at Henry Ford College.
Summer classes begin

June 27th

Register today for

Summer & Fall 2017
hfcc.edu
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The Dearborn Primary:

New faces challenging the status quo

T

he municipal primary elections are just around the corner, and lawn signs have flooded
neighborhoods around Michigan where cities are holding elections for candidates
running for office. Most of the cities have their municipal posts up for election, which
include mayor, city council, and city clerk positions.

BY: ADEL A. MOZIP & STEPHEN
YOUNG
The Yemeni American News
Dearborn is one of the most unique
cities in not only in Michigan, but in
the entire United States. A diverse
suburb of Detroit, and the hometown
of the legendary Henry Ford, the city
is home to the largest Arab American
community outside of the Middle
East. The city is more segregated than
desirable, yet in the Dearborn elections candidates are selected based
on popular vote rather than districts
within the city. It will surely be a hot
summer this year, both in weather
and in politics, with 16 candidates
vying for 7 seats on the city council,
5 candidates vying for the nonincumbent city clerk position, and 5
candidates running for city mayor;
including the incumbent mayor.
The Mayoral Race:
The mayoral race is the most
important and potentially contested
positions in Dearborn this year.
Many residents concur that this
is perhaps the first real contested
mayoral election since 1985. Mayor
O’Reilly is seeking a third term as
mayor, but this time, he has four
challengers. Incumbents in Dearborn
have a great advantage and rarely,
if ever, get voted out. This term,
Council President Pro Tem Thomas
Tafelski is vying for the mayor’s seat.
In addition two businessmen Hakim
Fakhoury and Jim Parrelly are seeking to unseat the current mayor.
Resident Edward Binkley is also on
the ballot for mayor.
The Council Race:
Five incumbents are seeking reelection and the confidence of the
Dearborn voters for the City Council. The two council members not
seeking re-election, Councilman
President Pro Tem Tom Tafelski, is
instead running for the mayor’s seat,
and Councilman Mark Shooshanian,
who has decided to retire from the
council. The five incumbents seeking
re-election are President Susan Dabaja, Council members Mike Sareini,
David Bazzy Brian O’Donnell, and
Robert Abraham. Council members
David Bazzy and Mike Sareini were
first elected in 2013. Bazzy is the
CEO of Kenwal Steel while Sareini
is an attorney and top salesman at
Village Ford Dealership. O’Donnell
is the District Business Manager for
Immuno-Oncology while Robert
Abraham is the CEO of General Filters Inc. Susan Dabaja is a practicing

The Council Race:

Abdulmalik

Abraham

Al-Hanooti

Bazzi

Bazzy

Byrnes

Dabaja

Dulmage

Ford

Green

Haidar

Herrick

O’Donnell

Paris

Sareini

The Mayoral Race

Tafelski

Parrelly

O’Reilly

Fakhoury

attorney with Farhat Law. Susan
Dabaja first ran in 2013 and had the
highest votes in November making
her President Council.
There are 11 challengers for the 7
seats and they are: Ziad Abdulmalik,
Nada Al-Hanooti, Fayrouz Bazzi,
Erin Byrnes, Sharon Dulmage, Regan
Ford, Sean Green, Rifaat Hachem,
Ramez Haidar, Leslie Herrick, and
Kenneth Paris. Ziad Abdulmalik is
the COO of a local logistics Company
and a southend native and currently
lives in the east side of Dearborn.
Nada Al-Hanooti is a substitute
teacher, a community activist, and
currently resides in the east side of

the city. Fayrouz Bazzi is a registered
ICU nurse and currently lives in the
west side of the city. Erin Byrnes is a
lead at the Democratic Engagement
and America Reads at the University of Michigan. She is the chair of
the City Beautification Commission
and resides in the west side of the
city. Sharon Dulmage is a registered
nurse who has more than 22 years of
experience on the Dearborn School
Board and currently resides in the
west side of the city.
Sean Green is a retired veteran and
sits on the Housing Commission. He
lives in the west side of the city. Regan Ford is the CEO of Vivid Landscape and former President of the
Rotary Club and South Outer Drive
Neighborhood Association. He lives
in the west side of the city. Ramez
Haidar is a senior electrical engineer
and lead volunteer for the Wayne
County Sheriff. He lives in the east
side of the city. Rifaat Hacham is the
president of Hacham Consulting. He
lives in the east side of the city. Leslie
Herrick is a communications specialists for the Dearborn Public Schools
and the Dearborn Community Fund
non-profit. In addition, she heads the
fundraising for the Dearborn Homecoming. She lives in the west side of
the city. Kenneth Paris is a retired
Dearborn Police Officer and University of Michigan-Dearborn Campus
Safety Officer; he currently is the
chair of the Traffic Commission. He
resides in the west side of the city.

The Clerk Race

Alee

Darany

Haidar

Schimizzi

The Clerk Race:
There was a huge scandal last year
regarding the Clerk’s office following the embezzlement charge by the
State Police on the former elected
clerk, Kathy Buda. Five candidates
are vying for the seat and they are:
former State Representative George
Darany, Dearborn Public Schools
PTA Council President Nofila Haidar,
international financial advisor Adam
Alee, former United Airlines manager
John Schimizzi, and college student
Ameer Abusalah. This race is very
competitive, as is the case with every
other Dearborn municipal election
this year.
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In Yemen’s Dreaded War:

There is No Discrimination
between Rich and Poor; All Suffer

I

n the war on Yemen now waged by a hodgepodge of evil doers, whose
last care and concern are the Yemeni people, suffering can be seen
across all demographic and economic affiliations of the people. The
nearly 15,000 + civilian martyrs and twice that much wounded are a
cross section of Yemenis from all ages, walks of life and social and economic
standing as well as geographical locations. Even refugees from other
lands, who fled to Yemen seeking to escape being victimized by the tragic
situations in their own home turf have become direct targets of all kinds
of ordnances falling from the sky or exchanged by warring factions, not to
mention the shortages suffered as a result of the siege.

By: Hassan Al-Haifi
The Yemeni American News
In wars, there is no right or
wrong, legal or illegal and
winners or losers. This war in
particular entails suffering not
necessarily by weapons of mass
destruction or exchange of machine gun fire, etc. Suffering has
been packaged for the Yemeni
people to come in all wrappings.
In addition to the tragic consequences of violent confrontations, we have an impregnable
siege by land, air and sea that
literally keeps everything coming in and out of the country
under the tight control of the
so called “Saudi-led Coalition”
of Bedouin Sheikhdoms, world
powers that give this war some
fabricated semblance of international legitimacy, none of which
come out of International Law
textbooks and mercenary forces
that get premium prices for the
right to kill maim and destroy.
This siege and blockade means
that all airports in the country
(almost all of which have been
destroyed), except some of the
airports in the South, which are
under the control of the Coalition and which are often closed
due to differences between the
Coalition occupying forces,
which can’t decide which of them
should control them (Of course,
they have forgetten that they are
fighting to restore a long expired
legitimacy in Yemen. Thus,
for anyone living in Sana’a or
anyone in Coalition Free areas
of Yemen in most of the North
and a good part of the South it
is impossible to go to another
country for vacations, education
and of course dire medical attention, which can’t be obtained
locally. There is no telling when
this situation will change, as this
also has a bearing on at least
50,000 Yemenis overseas who

are unable to return to Yemen either because of the hardships of
going through foreign imposed
blockades and airport closures,
or they ran out of money to pay
the exhorbitant fares needed to
come home by alternative and
often unsafe routes.
The above description brings to
light some of the difficulties that
all in Yemen must suffer from
due to this horrendous and by
all accounts uncalled for war. Of
course those needing dire medical attention, who are nearing
the last possibilities of ever seeing back to life normalcy, are the
hardest hit by the tight closure
and blockades of all entrance and
outlets of Yemen. The subject of
our report here is a relatively rich
woman, who inherited a half way
decent fortune from her father
and managed along with her late
husband, to etch out a comfortable living for their offspring
of six boys and 1 girl, and have
managed to provide each with
their own private residences.
We will call this good and faithful lady Um Abdullah, as this
is the desire of the family. Of
course Y-A holds all the medical
reports and records to substantiate our recognition of her very
poor condition. Um Abdullah
has a long history of bronchial
asthma, as well as other ailments
including rheumatic and ligament impairments, and which
heretofore were always treated
outside of Yemen. She has gone
to India, Jordan, Egypt and different European countries for
overcoming most of her previous
illnesses. She is a very religious
lady and has no qualms about
her unfortunate physical calamities, as she is thankful to God
that no matter what befalls her,
she can obtain all the medical
treatment that money can buy
anywhere in the world.
However, this time, she is unable
to go anywhere where she might

be saved and her condition has
worsened to the point of being
unable to recognize whoever is
speaking to her, even her children.
She has now only a nurse, who
mainly administers medications
that just keep her alive and semiconscious but no more. Even now,
if Sana’a Airport were to open tomorrow, she would not be able to
bear the strains of traveling unless

by a specially equipped medical
plane, which is now no more than
a dose of wishful thinking. May
God give her a peaceful respite
from all this tragedy and may the
world realize that it simply cannot
watch as disease, malnutrition
and poor medical attention turn
Yemen into a humanitarian nightmare for all Yemenis, rich and the
poor.

عباس شهاب

لت�صوير جميع املنا�سبات والأفراح

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
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T

he Yemeni American News sat down with Arab American candidate
for Dearborn Mayor Hakim Fakhoury and had an extensive
interview. Here are some of the questions that were answered and
Candidate Fakhoury’s answers:

Dearborn - The Yemeni American News

Fakhoury bids

for Dearborn Mayor
Tell us about yourself.
Candidate Fakhoury: I
went to Howe, Stout, Edsel
Ford and then Henry Ford.
During college my father
lost his job so he went back
to Kuwait for employment
and I had to take care of the
family.
Then working with Mayor
Guido on his new vision
for the district which was
entertainment district,
I started redevelopment
properties and working with
the city to bring regional
tenets and and national
tenants then eventually
national Panera Bread in
Buffalo wings. I sat down on
the development authority
for two or three terms and I
also was very involved with
the West Dearborn business
association and I sat down
on the executive board of
the Dearborn Chamber.
What are you doing
right now?
Candidate Fakhoury:
After 35 years of working,
seven days a week, every
single day, not going on vacations with my family. The
last couple years I have
enjoyed my time with them.
Then I decided about six or
eight months ago that the
issues that I went through
with the city of Dearborn
and the mayor on their
direction; my passion for
the city and the way I see it
going gave me the initiative
to run for mayor.
Why did you decide
to run for mayor?
Candidate Fakhoury: One
of the biggest challenges for
the city is that they have not
allowed new blood to come
in and take over, young
youth who have a different
perspective on life, different
perspective on the social
media, on Facebook. None

of them have really owned
and operated business,
and if the city is run like a
business and everybody’s
accountable in every single
department, there’s no
reason we should have to
go out and ask for bonds or
increased taxes.
How can you convince voters to vote for
you?
Candidate Fakhoury:
Now my focus is on the
“Master Plan”: redeveloping of the entire city.
There is no current master
plan done for the entire
city. Even now with Ford
Motor Company, these
are developments are just
thrown in there because of
the investments. But are
you truly doing the right
thing under a 20 year plan,
fifty year plan or a hundred
plan that most economic &
community development?
Companies come in and do.
I have spent a lot of time in
Dearborn and what I seen
is that the system is broken,
what I have seen that a
family has been in power

for 20 or 30 years and I am
a city government has only
been run by two or three
families.
Your perspective on
the Ford Project
Candidate Fakhoury:
In 2004- 2005, I went to
Mayor Guido and I said
over the last five or 10 years
I purchased up a lot of real
estate on certain blocks
and I would like to use as
a partnership between the
city and myself to redevelop these blocks properly
instead of putting perfume
on a pig, basically reusing the same buildings.
My project were approved
under one condition that
I have to build parking
docks. in 2014 I sold these
properties and two weeks
later, the city removed the
paid parking.
What’s your response to: “your
dreams are bigger than
the city”
Candidate Fakhoury:I
don’t owe anyone anything,
I can’t be bought and I truly

believe that this
city runs through
special interest
groups, some
of the candidates
will come in under
the same mindset,
my initiatives are
clear: to make
changes. I want to
come in there and
amend the charter
to say that we are
going to impose
term limits to make
sure that these
dynasties don’t stay
forever. I’m going
to also make sure
that we try to put
the votes, districts for in
the city of Dearborn so
we have representations from all over
Dearborn.
Candidate
Fakhoury: Your position on having an
indoor soccer field ?
Dearborn should be the
transcender in Wayne
County and in Michigan. It
is to utilize EB5 program
to solicit funds to be able

to use the federal money
program to build indoor
soccer field and this way
you have no debts and you
don’t owe nobody money.
Soccer field will generate
revenues to help support
itself, the maintenance. You
have to keep your residents
happy and give them what
they want.
Why should voters
vote for you and your
message to the readers?
I’m the only Arab American mayoral candidate that
is running. I’m asking for
the vote because I believe
I am qualified for the post
not just because I’m Arab
American.
Your last message
Candidate Fakhoury: I’ve
been very active on social
media and there’s a lot of
fake news, I asked everybody who have any question
to call me, my number is
313-215-745, I’m accessible
now I’ll be at accessible
when I become a mayor.
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J

im Parrelly, a financial planner who grew up in East Dearborn, said
new leadership is needed to guide the city into the future.
Yemeni American News sat with Parrelly as one of four candidates
running for Dearborn Mayor.

Dearborn - The Yemeni American News

Parrelly bids

for Dearborn Mayor
Tell me about
yourself.
I am a product of the
city of Dearborn, born and
raised, product of Dearborn
Public Schools... My family
lived here their entire life.
My grandfather worked for
Ford for five dollars a day,
settled in the south end,
generations of our family
for over 100 years have
been here, and be able to

live the American dream.
I went to kindergarten
school and 22 years later I
graduated from the same
school system. We have the
opportunity now to serve
our community. I think I
can be a very unique leader
in providing solutions to
Dearborn.
How many kids and
what are they doing?
Two children
one is 32, a
graduate from
Michigan
State.
He’s a law
student and
married. My
second young
man is 29, a
graduate from
Michigan
State and now
is a managing
director for
J.P. Morgan
in Dallas
Texas.
Why
did you
decide
to run
for

Mayor of Dearborn?
My time to impact the
city and I know I can do
it. I was watching a city
council meeting earlier this
year, (and after a number
for months of discussing
my run) the Chief of Staff
and the head of the legal
department were literally
falling asleep, the mayor
was not there. Two of his
senior people were literally
dozing off during their city
councilman meeting. That
was the clincher for me; I’ve
known these people but it’s
time now for fresh energy
and fresh ideas.
What can you add
to the city?
4 people running,
New faces one from
the city council, the
mayor, what makes you
different?
I have 38 years of success
in business. I’m coming in
with relationships from all
over the country that can
become very instrumental
and helpful to Dearborn’s
Growth. I’m coming to
the city with a great deal
of experience in finance. I
know how to interact with
council on bond issues
for instance, very familiar
with that whole area of
financing of projects and
opportunities that the
city can get involved in. I
can bring the community
together. Our mantra in
this campaign is celebrating
diversity, unifying the
community and leading it to
another level of prosperity.
What’s your
relationship with
the Arab American
community?
I have a wonderful
relationship with the Arab
community. I’m a product
of Dearborn schools. Lots
of my friends are Arab-

Americans. My wife lived
on Hartwell and Warren. I
think that we’re uniquely
positioned, having lived in
both sides of Dearborn. I
think that I have a very
good relationship so I think
I’ll get a lot of support from
the community.
What’s your
position on having an
indoor soccer field
when you become a
Mayor?
Eastside of Dearborn
is 65% soccer culture; we
don’t have an indoor soccer
in the city
I remember how much I
looked forward to Thursday
nights because we would
have night gyms. I played
in the baseball leagues. You
are asking an Italian about
soccer, we love soccer. 70%
of the community today is
probably engaged in soccer.
Nobody has worked with
CEOs of major corporations
that are in this race like
me. I worked with managed
money. I have relationships
with CEOs all 0ver the
country. I would have a very
good relationship with Ford
Motor Company; I believe
I can get Ford involved
in helping making that a
reality. If not I know I have
relationships outside of
the community that would
love to come in and become
investors in this type of
facility. So I will make you
a promise today, we will
definitely have an indoor
soccer facility.
It’s time for the city of
Dearborn to take the lead
again on many fronts and
I am the guy to do it so I
promise to have an indoor
soccer facility.
What’s your
response on the Ford
Projects and how it
is going to affect the

east and south end of
Dearborn?
The Ford Projects are
obviously excellent for the
community and for the
Ford Motor Company. Ford
has different properties
that they own and operate
and this allows them to
create an environment as
they transition away into
cars that that don’t have
drivers. They need to attract
engineers from the top
engineering schools into
our community and create
the environment that these
people want to come and
work here. They need to
create this environment
to attract the top minds of
engineers and because of
my relationship; I believe
I could make a very good
case to investors. It is
about inclusivity, it’s about
bringing the community
together, and it’s about
unifying people. Because
I’ve lived here and my
business experience
working with CEOs and my
understanding of finance,
I can actually create the
transaction.
what’s your
message to the voters?
I can really impact on the
community because of my
experience; in unifying the
community and celebrating
the great diversity. We have
a diverse workforce. Our
people are very talented.
Our greatest strength is our
community. I have been
on the trail for the last six
month; I can talk to CEOs
to recruit jobs for Dearborn.
I want companies to
come here and set up
operations. I can bridge
the gap and bring everyone
in this community; and to
transition our town from
where we have been and
where we are we’re going. I
know I can be that leader!
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Remembering Mohammed Wutwut

M

ohammed
Wutwut, a
15-year-old
Dearborn native, passed
away on July 8th after
drowning in Cass Lake in
Waterford.

By Omar Thabet

The Yemeni American News
Wutwut was going into
his sophomore year at
Dearborn Star International
Academy. Family and
friends of Wutwut would tell
you that if there’s one thing
he really did love, it was the
game of football.
Standing at 6’1, Wutwut
started for Star’s varsity
football team as a freshman.
Dearborn Star’s head
coach Nick Margo had
some high expectations
for Wutwut going into his
sophomore season.
According to Coach
Margo, Wutwut had hopes
to being a division 1-college

football player.
When we asked what
kind of person Wutwut
was, coach Margo said,
“Mohamed was a great
kid, who was friends with
everyone. He was a hard
worker who loved football.
I will remember him most
for being a kind-hearted
person, who wanted to
help people and get better
at football. He was always
looking to work harder and
get better.”
Dearborn Star had a
7-on-7 scheduled a few
days after the passing of
Mohammed Wutwut. Coach
Margo was going to cancel
the 7-on-7 because he felt
that it was too soon to play
football after such a huge

Football players and coaches from UPSM, Cesar Chavez, and Dearborn Star International Academy
were all in attendance for the 7-on-7 in honor of Mohammed Wutwut on July 11th.

15-year-old Mohammed
Wuwut had dreams of
becoming a division-1
football player.

tragedy. Then he realized
that he could use the game
of football to honor and
remember his fallen star.
“The 7on7 for our school
was a great step forward in
our program and to help
us move on with Mohamed

Wutwut as a different
part of our team,” Coach
Margo said. “Instead of him
helping carrying us on the
field, we will carry him in
our hearts this year. “
One of the teams that
were in attendance at the
7-on-7 was University Prep
Science and Math (UPSM).
The head football coach
for UPSM is Tarif Kumasi.
Coach Kumasi thought the
7-on-7 went really well.
“It was great how
the teams interacted,”
said Kumasi. “The
competiveness was there
but with a feel of comradely
as well. At the end all the
teams came together and
gave a moment of silence in
respect for Wutwut and the

Star program in its time of
need. “
Coach Kumasi later
added that the 7-on7 was,
“exactly what all these small
programs needed. As a
matter of fact, in honor of
Wutwut we will play that 7-7
every summer in his name
hosted by Star. Coach Nick
Mango from Star came up
with that wonderful idea.”
Coach Margo ended the
interview by saying these
strong words: “Overall, we
preach family and working
hard for each other, and
above more than most
Wutwut was that person,
so it was very key for us to
come together and grieve
and move on together as a
team and as a family”.

Are you ready for some Foot Pool?
- Do you love to play soccer? 			

- Do you love to play pool?

If your answer was yes to either of the two questions, then
you’re going to love the game of foot pool.
By Omar Thabet

The Yemeni American News
For those who don’t
know, foot pool is a
combination of pool and
soccer on an over-sized
pool table that’s securely
mounted to the floor. It’s
like your playing a game
of 9 ball; you have a Q-ball
8 ball and 4 balls a piece
for each player. Instead of
using a pool stick to knock
the balls in the net, you’ll be
using your feet and you’ll be
kicking the balls in there.
This game can be played
one on one or two on two.
In foot pool, the first team
to knock in their four balls
plus the 8-ball wins.
The game of foot pool
has been played at places
outside of the United
States, such as the United
Kingdom. All thanks to a
coupe of savvy business
owners, the game of foot
pool will now be coming to

There will eight foot pool tables in all at The Gamer’s Gallery.
Six of the foot pool tables will be located in the main room.

Hamtramck.
Aaron Brock, and his
wife Ashlee Brock, are
co-owners of Randy’s
Barbershop, which
is located on 11527
Jos. Campau Street,
Hamtramck, Michigan;
right next door to Infinity
Drugs Pharmacy.
When asked what made
them come up with the foot
pool idea, Mr. Brock said,
“Just searching the net. The
original plan was to occupy
the space by having Nerf
gun fights and the life size

soccer balls that run into
each other. Once we found
out what foot pool was, we
thought it looked a lot more
exciting.”
Mr. Brock later
mentioned that it wasn’t his
idea; it was actually his wife
Ashlee’s idea to come up
with this new game.
When we asked Ashlee
what made foot pool so
unique, Mrs. Brock said,
“Foot Pool is unique
because it combines the
game of pool and soccer all
in one; so you can play your

favorite sport and play a
game of pool all at the same
time.”
The name of their new
business will be called The
Gamer’s Gallery.
At The Gamers Gallery,
foosball tables, air hockey,
karaoke, PlayStation
consoles, Xbox consoles,
darts and board games will
also be available next to
the foot pool tables. Pricing
for each game has yet to be
determined.
Mrs. Brock later
mentioned that the goal for
The Gamer’s Gallery is to
“Create a unique interactive
gaming experience for
friends and families in the
neighborhood. Creating
The Gamer’s Gallery was
important to us to create
something special for
the community that my
husband and I were both
raised in. We wanted
to create a fun place for
family, friends and coworkers where they can

interact and enjoy each
other’s company. “
Mr. Brock agreed with his
wife by saying that the goal
for The Gamer’s Gallery
was to give people from
around here a convenient
way to enjoy some
entertainment.
“I have kids, and anytime
they want to have some fun
we would have to travel
15-20 minutes away from
here…and that’s crazy,”
Mr. Brock said. “I’m from
Hamtramck and I’m proud
of it, so why not invite
people to my city and show
them our attractions.”
The Gamer’s Gallery
will be located at 3901
Christopher Street,
Hamtramck, Michigan.
For those familiar with the
area, it will be on top of the
building that houses the
Fowling House.
The Gamer’s Gallery will
open sometime this month,
with hopes of having its
opening day on August 26th.
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Detroit Mayor
Mike DUGGAN
on Re-Election,
Fixing Auto Insurance
and Soccer in the City

Rasheed Alnozili - The Yemeni
American News

groups, but the community has
been very supportive of me over
the years.”

Fixing Detroit’s auto insurance

Major League Soccer and the
Wayne County Jail site

“We are still trying to get the state
legislators to pass it and we are
optimistic to do it this fall. The only
way to change the car insurance is
to get state legislators to act; the
state law says that in order to drive
a car in Michigan you have to buy a
no-fault insurance.
We have the most expensive car
insurance coverage in America. We
have very specific plans. We have
a partnership; I think now with
Speaker of the House Tom Leonard,
we’re going to push a plan through
this fall.
We have an agreement right
now, spending a lot of time with
insurance companies executives,
and a lot of time with hospital
executives. We are going to see
what we can pull through.”
Relationship with Arab
Americans
“You have to ask the individual

“The jail won’t have anything to
do with the soccer, so I don’t think
that soccer will run near a jail site
under any circumstance, but you
may have seen that Tom Gores and
Dan Gilbert are moving forward on
requesting a franchise. A franchise
could get awarded by Major League
Soccer in 2020 or for 2022.
We have some alternative sites
that we think will work. Detroit
is one of the largest markets in
America that does not have an MLS
team so we feel like we have a good
ownership so we feel like we’re
going to have a good market.”
Attending the AS Roma vs.
Paris Saint-Germain F.C. game
at Comerica Park
“I got to sit next to some young
men from Haiti that I happened
to be at the game with. I was very

much into it
and that was an
exciting game. We
are a good crowd. If
you can draw 30 or
35,000 from a team
from Rome and
a team from
Paris, then
I think we
can draw a
very good crowd from Detroit.”
His first term as mayor and
his re-election campaign
“We have a lot of issues to deal
with. Streetlights are on in the
city, we have 65,000 done, and the
buses are running on schedule. I
have added 1,500 trips a week. The
police and ambulance response
times are cut in half. The grass is
cut it in all the parks, so we made
significant progress but we have a
long way to go.
The first three years we were
here, we just had to get services
that things other cities take for
granted and now we are moving
beyond that. We are attracting new

businesses
and new jobs. We
are also spending a lot of time
on job training programs to make
sure when the new jobs come to
Detroit, Detroiters get to feel those
jobs. Most of my day is spent either
on job training programs or on
bringing more jobs to the city.
If people think that we have
made progress over the last four
years then I hope they will support
me again. I am working very hard
and if people want to keep me
around then I will keep working
hard.”
Life after politics
“Mr. O’Reilly is staying in
Dearborn, how about you? No, this
is the last job I will do! I think Jack
O’Reilly and I are very similar in
that regard.”
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Our Apology to
Gias Talukder
By The Yemeni American News

I

n our last
months issue
we profiled all
ten candidates who
will be running for
a seat to be apart
of Hamtramck’s
City Council. In
that issue, we
mistakenly put
another candidates
picture under
Challenger Gias
Talukder’s name
and information he
provided for us.

Below is the short profile on challenger Gias Talukder as well as the
picture he sent to us.
We also had each challenger/
incumbent answer two following
questions: 1. What do you do for a
living? 2. As a challenger or incumbent, explain why you are running
for office?
Here are his answers:
Challenger Gias Talukder
1. “Businessman/owner at Bengal
Auto Sales LLC.”
2. “Definitely for the well-being
of
our residents, better business
We wanted to send Mr. Talukder
environment,
more amusement for
our sincerest apology for the misour
children,
affordable
water and
take. We at The Yemeni American
News take full responsibility for the sewerage bills, safer road conditions and create more businesses.
issue, and we ensure you this will
Also, easy zoning options.”
never happen again.

For

Hamtramck City Council Priority:
Build a Safe and Secure City

انتخبوا ابن الجالية عقيل الحالمي
من أجل مدينة نظيفة وآمنة
ومن أجل مستقبل أوالدنا

AKIL ALHALEMI - Contact me : Akil.Alhaemi@gmail.com

Fadel Al-Marsoumi
فــا�ضــل املـر�سـومــي
For
Hamtramck
City
Council
Of The
Community,
For The
Community

Allen Gawall
RE/MAX Team 2000

office: (313) 561-0900
fax: (313) 561-0468
cell: (313) 600 - 1887
email: allengawall@gmail.com

Wayne State - Bachelors of
Communications/ Public Relations
Walsh College: Master of Business
Administration
Walsh College: Master of Information
Technology/ Information Systems

ر�شحوا �إبن اجلالية العربية
ملن�صب املجل�س البلدي
�إبن املدينة وخريج من مدر�سة
هامرتامك
ماج�سرت يف �إدارة الأعمال

VISION
UNITING OUR SCHOOLS
BOARD AND CITY COUNCIL
313-247-0182
facebook.com/FadelAlmarsoumi

allengawall.remax-detroit.com

FadelMarsoumi@gmail.com
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Who will be Mayor
of Hamtramck?

T

he city of Hamtramck Mayor voting will take place on Tuesday,
August 8th. Citizens can go out and
vote from 7:00 a.m. to 9:00 p.m. in select
Hamtramck locations.
The candidates who will be running for
mayor in Hamtramck will be incumbent
Mayor Karen Majewski, as well as Asm
Rahman, Mohammed Hassan and Cathie
Gordon.
There will be four candidates running
for one mayor seat. Two out of the four
candidates will be selected after the August 8th primary to move on to the final

election, which will be held on Tuesday,
November 7th.
Below is a short profile on the candidates
who will be running for mayor, with each
challenger listed in alphabetical order.
We had each challenger answer three
questions: 1. What is your relationship
to Hamtramck? 2. As a challenger or
incumbent, what changes do you plan on
making for the city? 3. What is your plan
on working with fellow councilmembers
to make sure everyone is working together and on the same page? .. Here’s what
they said:

By Omar Thabet
The Yemeni American News
Karen Majewski, Incumbent
Current Job Title: Mayor of
Hamtramck; Owner of Tekla Vintage
I have lived in Hamtramck since
1998. Before that, from 1989-1998, I
lived just over the border in Detroit,
so Hamtramck was my neighborhood
although I voted in Detroit. I served
as an appointed member of the Hamtramck Historical Commission, and
then was elected to the Hamtramck
City Council in 2003, where I served
as the City Council President (under
the old charter), then as Mayor Pro
Tem. I was elected Hamtramck’s first
woman mayor in 2005, and have
served 3 terms.
We are always working on improving city services, business climate, appearance, and quality of life, though
it’s often a challenge because of
financial constraints. That’s why strategic planning is so important, as well
as looking for every possible source
of outside funding, which means
building strong city departments and
strong working relationships with
other government agencies. My plans
for the city are concentrated on improving and updating our infrastructure, creating an attractive environment for economic development, and
strengthening our civic culture. These
issues are intertwined and interdependent. We cannot cut our way to
financial stability, though we always
need to be rethinking our expenses
and looking for ways to control them,
whether by rebidding contracts, aggressively pursuing grants and other
funding opportunities, and carefully
considering what services should
be done in house to save money,
create local jobs, and provide better
services. But our real path forward
has to be one of growth. Our diversity, our history as a welcoming place
for immigrants and migrants, should
become one of our selling points
for future investment, along with

our population density, traditional
urban downtown, and strong sense
of identity that engages with people
all over the state and beyond. These
are the qualities that will enable us
to grow our local economy. However,
without quality streets, sewers, and
alleyways, as well as an attractive
downtown and residential neighborhoods, we won’t be able to attract the
investment—commercial, residential,
and human—that will grow us out of
financial instability. So our strategy
needs to braid these factors together,
realizing that this is a long-term
process that we are committed to as
a city, and not dependent on shifting
political tides.
As an important part of that strategy, a couple of years ago we began
work on updating and improving our
sewer system—it’s not a very romantic sounding project and while it’s
going on it can be disruptive to our
residents and businesses, but it has
to be done. The problem of basement
flooding has existed in Hamtramck
since at least the 1950s, and we’ve
finally begun the long process to
alleviate the issue. It will take years
and will have to be done in stages as
we find the funding, but it’s a commitment the city has to make. We
also surveyed our streets and alleys
in order to create a long-range plan
for repair and repaving, which is now
being instituted.

It’s important that we work on issues like these strategically, steadfastly, and realistically—I have tried
never to make promises that the city
can’t keep—so that we can then build
on this steady progress to create
future projects and programs that our
residents deserve.
3. I’ve worked with many different
council members over the years, and
I realize that every elected official
is an individual with his or her own
priorities, opinions, and areas of
expertise We will not always agree
on everything, nor should we. And I
think it’s quite normal that alliances
will form between people who tend
to agree on one issue or another, and
that those alliances will ebb and flow
as different issues come up. But we
should still act respectfully toward
each other, follow the city charter
mandates, and appreciate the unique
perspectives that each of us brings
to the table. Obviously, that can be
hard because people feel passionately
about issues. Passion about the city
in which one lives is a good thing,
and democracy is always a work in
progress, sometimes a noisy one. But
one thing I’ve learned through experience is that no matter how strongly
and even angrily you may argue with
a colleague on one issue, there will
come a time when you’ll want to work
together on a goal that you have in
common. So once the council meeting
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is over and you walk out the door, you
need to be able to shake hands, put
that day’s arguments aside, and come
to the next meeting ready to start all
over again as colleagues. I try to set
an example by not taking anything
personally, and never burning our
bridges. We’re seven people with
a difficult job to do, and a city that
deserves our thoughtful service.
Asm Kamal Rahman, Challenger
Current job title: Application
Analyst, Detroit Water and Sewerage
Department
1. Spent last 31+ years here in the
Hamtramck area. I was part of the
first batch of Bangladeshi students
attending Hamtramck High School.
I have always tried to address the
affairs of our residents at local, state
and national level. I am involved with
the NAACP, Michigan Coalition of
Human Rights (MCHR) and President of the Frontier International
Academy board for the last 12 years.
I am committed to this community
and would like to use my experience
to help our community.
I have noticed the politicians
stopped paying attention to the
actual need of the residents. People
are frustrated with the inadequate
service they receive from the city
hall and often times return with bad
experiences. Most of them could be
attributed to the culture language
barriers. I want people to have the
best and respectful experience at the
city hall. I will involve bilingual qualified volunteers who will spend some
time at fixed hours at the city hall so
people can communicate better.
Also, the water bill basement
flooding is a big problem and some
cases they are sent an estimated bill,
which is not accurate. Water is shut
off for minimal amount of past due
balance and it cost more to shut off
an account than the money is owed.
This needs to stop and make it easy
for residents to pay the bill, not by
threatening them with a shut off.
I have implemented several assistance programs to help with the
water bill. Qualified residents will see
their water bill lowered by $25 per
month and also up to $750 towards
their past due balance. In addition
to this, the program will also pay up
to $1000 towards fixing their leaky
sink, toilet etc. This is the real deal
for the residents and, if elected, I will
work with the city to implement it in
early 2018.
I will also like to see more police officers on the streets, getting to know
the neighborhoods, ensuring safety
and preventing crimes.
Good communication, transparency, mutual respect and realistic plans
are the key to work with the council
members. We have smart council
members who are well connected to
the community. They understand the
need of the people and I am sure we
can work together to achieve what’s
best for the community.
Candidates Cathie Gordon and Mohammed Hassan decided to not take
part in this Q & A.
Good Luck to all of the
candidates who are running!
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Start Here, Stay Here, Succeed Here

A talented teacher can make all the difference…

TEACHERS NEEDED AT
HAMTRAMCK PUBLIC
SCHOOLS!





Then, this may be the job for you…

Are

Do

you interested in being part of a new
and innovative teaching experience?

you want to teach at a school where
upward mobility exits?

Are

Do

you experienced in team teaching and
collaborating with your colleagues?

you enjoy working with a diverse
population?

Hamtramck Public Schools is currently looking for Pre-K to 12 teachers. In particular, we are seeking teachers who possess an ESL endorsement
or are willing to obtain an ESL endorsement. We are looking for teachers that are energetic and can provide engaging classes, and who are motivated and excited to work with our growing English language student population.

Hamtramck Public Schools has an early childhood center, three elementary schools, a middle school, a high school and provides an adult and
alternative education. HPS caters over 3,000 students. The district has leaders in curriculum, special education and ESL to ensure that students
will receive a rigorous academic program and that teachers receive a systematic and sustained professional development. HPS offers opportunities for teachers to collaborate in their subject area, grade level and school- wide activities. Teachers work with instructional leaders to constantly evaluate and improve instructional skills.

Join the Hamtramck Public School Team today and make a difference!

WHAT WE REQUIRE
1. Possession of a State of Michigan Teacher’s Certification

HOW TO APPLY

https://www.applitrack.com/resa/onlineapp/default.aspx

2. Possession of or willingness to obtain an ESL endorsement
Ham
mtram
mck Publlic Sc
choo
ols
Job Tiitle:

EL Science TeacherT
- Kosciusz
zko Midd
dle School

Ham
mtram
mck Public
P
c Schoools
Job Title:
T

EL
L Seconda
ary Math Teacher
r

PERFOR
RMANCE REESPONSIBILLITIES:
1. Plans, organizess, and proviides instruction in Science in the Core
C
Curricu
ulum Content
Standarrds, and Micchigan English Languagge Proficien
ncy Standard
ds. Guides tthe learningg process
toward the achieveement of esstablished district
d
curriculum goalls, establish
hes and com
mmunicates
clear ob
bjectives to the studen
nts for all lesssons, unitss, and projects. Instrucction must be
b
consisteent and coo
ordinated with
w the district’s instru
uctional program so thaat students meet and
exceed learning targets and th
he requirem
ments outlin
ned in the state and federal law.

EDUCATTIONAL QU
UALIFICATIO
ONS:
1. Posseession of a State
S
of Micchigan Seco
ondary Teaccher’s Certiffication in M
Math (EX)
2. Posseession of orr willingnesss to obtain an ESL endo
orsement (N
NS).
OTHER QUALIFICA
ATIONS:
1. Effecctive commu
unication skkills (written
n, verbal).
2. Abilitty to effectively work with
w staff, sttudents and
d parents.
3. Effecctive and effficient comp
puter/techn
nology skillss.
JOB DESSCRIPTION:
The EL math classroom teach
her providess specialized
d instruction for the pu
urpose/s of
develop
ping the stu
udents’ ability to effecttively perforrm and acquire grade level skills in
n
mathem
matics.
PERFOR
RMANCE REESPONSIBILLITIES:
1. Plans, organizess, and proviides instruction in Matth in the Core Curriculu
um Contentt Standards,,
and Micchigan English Languagge Proficien
ncy Standard
ds. Guides the
t learningg process to
oward the
achieveement of established district curricculum goalss, establishees and communicates clear
c
objectivves to the sttudents forr all lessons,, units, and projects. In
nstruction m
must be con
nsistent
and coo
ordinated w
with the disttrict’s instru
uctional pro
ogram so thaat students meet and exceed
e
learningg targets an
nd the requiirements ou
utlined in th
he state and
d federal law
w.

2. Deveelops and deelivers lesso
on plans utilizing a broaad range off appropriatte differentiiated
techniq
ques and strrategies add
dressing all aspects of communica
c
ation that deevelop each
h student’s
science skills at levvels that enssure learners meet or exceed learrning targetts, and allow
w English
learners to meanin
ngfully access the district’s instrucctional proggram.

2. Deveelops and deelivers lesso
on plans utilizing a broaad range off appropriatte differentiiated
techniq
ques and strrategies add
dressing all aspects of communica
c
ation that deevelop each
h student’s
math skkills at levels that ensure learners meet or exxceed learning targets, and allow English
E
learners to meanin
ngfully access the district’s instrucctional proggram.

3. Admiinisters academic and language asssessments for the purrpose of evaaluating stu
udents’
progresss in meetin
ng academicc learning taargets and p
progress in science. M
Maintains complete
and acccurate recorrds of studeent’s progreess and evid
dence of gro
owth and prrogress.

3. Admiinisters academic and language asssessments for the purrpose of evaaluating stu
udents’
progresss in meetin
ng academicc learning taargets and p
progress in mathematiics. Maintains
complete and accu
urate record
ds of studen
nt’s progresss and evideence of grow
wth and pro
ogress.

4. Proviides a nurtu
uring, suppo
ortive, and positive
p
learning enviro
onment witth high expe
ectations
that encourage stu
udent respo
onsibility, en
nhance mottivation, cleearly commu
unicate classsroom
routines, and incorrporate chaallenging insstructional strategies.
s

4. Proviides a nurtu
uring, suppo
ortive, and positive
p
learning enviro
onment witth high expe
ectations
that encourage stu
udent respo
onsibility, en
nhance mottivation, cleearly commu
unicate classsroom
routines, and incorrporate chaallenging insstructional strategies.
s

5. Acts as a liaison between th
he student and
a other teachers, staaff memberrs and familly.

5. Acts as a liaison between th
he student and
a other teachers, staaff memberrs and familly.

6. Perfo
orms other duties as asssigned.

6. Perfo
orms other duties as asssigned.

EDUCATTIONAL QU
UALIFICATIO
ONS:
1. Posseession of a State
S
of Micchigan Seco
ondary Teaccher’s Certiffication in SScience (DX or DI)
2. Posseession of orr willingnesss to obtain an ESL endo
orsement (N
NS).
OTHER QUALIFICA
ATIONS:
1. Effecctive commu
unication skkills (written
n, verbal).
2. Abilitty to effectively work with
w staff, sttudents and
d parents.
3. Effecctive and effficient comp
puter/techn
nology skillss.
JOB DESSCRIPTION:
The EL science classroom teacher provid
des specializzed instructtion for the purpose/s of
develop
ping the stu
udents’ ability to effecttively perforrm and acquire grade level skills in
n science.
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برامج متنوعة للمدار�س املرحلة الإعدادية والثانوية

Divers K-12 Educational Program

طاقم تدري�س ب�أعلى امل�ستويات
تهيئة للتقنية والتدريب العملي
�صفوف متقدمة للمتفوقني
برامج للأطفال والبالغني
ت�سجيل ثنائي
تدري�س �إن�شاء الإن�سان الآيل
تعليم الفنون املو�سيقية
رو�ضة كاملة
�إعادة ت�أهيل درا�سي
فريق ريا�ضي م�شهور
الرتفيه الهامرتمكي
 �أق�سام �إدارية متخ�ص�صة �أماكن لعب خم�ص�صة للأوالد حفالت ترفيهية مركز للجالية مركز ريا�ضي (جيم) برامج ال�سباحة� -صفوف �سباحة خا�صة للن�ساء

Hamtramck Public Schools

WWW .hamtramck.k12.mi.us
3201 Roosevelt Hamtramck, MI 48212
313-872-9270
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Thank You Senator Peters and
Dearborn Mayor O’Reilly, Jr.

O

n the behalf of The Yemeni American News, we would like to thank Senator Gary C.
Peters and Dearborn Mayor O’Reilly, Jr. for reaching out to Yemeni American News
and congratulating its editor and staff on publishing our 100th issue last month.

By The Yemeni American News
We have strived and continue to
make the Yemeni American News
a source of true journalism and
have earned the trust from our

communities to be their reliable
source of information and voice
of reason. We believe it is our
duty to inform the public on what
is going on in and around our
communities and shedding light on
success stories of our community

members. Our plan is to continue
to deliver pivotal yet reliable
information to our audiences for
many years to come.
Once again, thank you Senator
Peters, Dearborn Mayor O’Reilly,
Jr. and also we cannot forget to

thank you to all of our followers
and supporters because we would
not have made it to the 100th
without you.
Reaching 100 issues is definitely
something to celebrate, but this is
only the beginning!

HPS Assumes Control of
former Charter School
By .......................
The Yemeni American News

H

amtramck
Public Schools
has reached an
agreement to
purchase the
building formerly
known as The
Academy of
International
Studies from
Harper Global
Enterprises, LLC.
This agreement
also includes the
purchase of the
adjacent house

at 3060 Hanley
and the parking
lot across the
street. The new
name of the
school is Hanley
Elementary
School.

The closing of AIS affords
Hamtramck Public Schools
the opportunity to better
serve the community
under the governance of
the Hamtramck Board of
Education. The Academy
provided instruction in
grades K through 8 and it is
our intent to maintain the
current configuration of a
K-8 building. We also look
forward to maintaining
our strong reputation of
transparency. Students
of the former Academy of
International Studies in

Hamtramck will be allowed
to remain in that building
for the upcoming school
year.
Thomas Niczaj,

Hamtramck Public
Schools Superintendant,
said, “I’m very happy that
Hamtramck Public Schools
will be able to serve

Hamtramck families with a
quality learning plan with
support from the Wayne
County wide network
system.”
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Hamtramck’s

A monthly newspaper published in
Michigan covering the Arab Yemeni
Community established in 2008
www.yemeniamerican.com

Publisher

Rasheed Alnozili
Contributing writers

Gamal Alturki
Shaker Lashuel
Stephen Coats
Wajdi Al Ahdal
Eli Newman
Omar Thabit
Hassan Al Haifi
Ahmed Al Aghbari
Advisors

Mohamed Aldues
Mohamed Aziz, Phd.
Ali Alkirsh
Mohamed Alturki
Wali Altahif
Rashid A. Abdu, M.D
Marketing

Ahmed Alwan
Design by

zakaria Alhakami

P.O.Box 995 Dearborn, MI 48121
Dearborn, MI 48121

Rising Stars
W

e selected two recent student-athlete graduates out
of Hamtramck High School and interviewed them to
see what their next step will be in life.. Both student
athletes received academic scholarships, athletic scholarships, or
even both to their future schools.
Let’s meet the two rising stars of Hamtramck!
By: Omar Thabet - The Yemeni American News

Rafi Ahmed
What was your high
school GPA?
3.8

What was your
high school GPA?
3.4

What sports did you
play in high school?
I played baseball and
soccer since middle school
but had to quit soccer after
my junior year due to work,
school, and family issues.

What sports did
you play in high
school?
I played soccer and
volleyball. I played soccer
from freshman to senior
year and eventually was
the captain of my team.
I played volleyball my
freshman year.

What College are
you attending?
University of MichiganDearborn
What degree do you
plan on majoring in?
Why?
My plan is to be an
Engineer. I’m thinking
of going into industrial
and system engineering
but not exactly confident
yet. I want to expose
myself to different careers
within engineering before
I actually pick a specific
major.
What scholarships
have you received?
I received the Merit
Scholarship from U
of M, the Opportunity
Scholarship, and I received

Te l . 3 1 3 - 5 7 4 - 6 9 7 9

Editor@yemeniamerican.com
w w w. y e m e n i a m e r i c a n . c o m

@yamericannet
Yemeni AmericanNews
Yemeni American Net

Articles published in the Yemeni
American News do not necessarily reflect the views of the
newspaper.
To advertise in the Yemeni American News, please email us at

info@yemeniamerican.com

Hannah Kelly

Background: Bengali-American

What College are
you attending?
University of Detroit
Mercy

the Varsity Athlete
Scholarship.
What are your
favorite Hobbies?
My favorite hobbies
would be playing sports.
I recently started playing
tennis on my free time. I
also love to watch movies
and hangout with my
friends.

What degree do
you plan on majoring
in?
Why?
I plan to study forensic
psychology to further my
knowledge as to how the
criminal mind works.
What scholarships
have you received?
I was awarded the Dean
Scholarship at University

of Detroit Mercy and also
an athletic scholarship to
play soccer there.
What are your
favorite Hobbies?
My hobbies are playing
sports and dancing.

In 5 years, where do
you see yourself career
wise?
In 5 years I see myself
graduated from college and
having a full time job.

In 5 years, where
do you see yourself
career wise?
In 5 years I see myself
going back to school to get
my next degree.

In 10 years, where
do you see yourself
career wise?
In 10 years I see myself
buying my first house
and investing in a small
business or starting to save
for my retirement.

In 10 years, where
do you see yourself
career wise?
In 10 years I see myself
evaluating criminals in
whichever setting I’m
placed in (courthouse,
prison, etc.)

Background: Half Yemeni, half American

Congratulations to both of our Rising Stars! Good luck to all of your future endeavors!
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Remembering

The Dearborn Mayoral Primary:

New faces challenging the status quo
Know your candidates:

Businessmen
Hakim Fakhoury
and Jim Parrelly

Vote August 8th 2017

Mohammed
Wutwut

Are you ready for
some Foot Pool?

New Sport Takes Hamtramck

In Yemen’s Dreaded War:

There is No
Discrimination
between Rich and
Poor; All Suffer

