Biznes

Sport

Amerikaly musulmanlar durmuşyň ähli pudaklaryna goşant edýärler. Ýokardan başlap, sag tarapda
ýerleşdirilen saýlanylyp alnan suratlarda:

ABŞ-da sport amerikaly musulmanlaryň köpüsi
üçin meşhurlyk gazanmagyna alyp barýan ýoda bolup hyzmat edip gelýär.

Nýu-Ýorkly egin-eşik nusgalaryny taýýarlaýjy Dalia
Ganem arap däp-dessurlaryna amerikan özboluşlygyny berýär.

Iň ýokardaky suratda 1964-nji ýylda agyr agramda
çempionlyk derejesini gazanan ýaş Muhammed Ali.
Ol adyny we dini ynanjyny üýtgedip, Yslam dinine
uýýanlaryň hataryna goşulan boksçudyr. Soňra Ali
sünni musulmana öwrülýär, häzirki wagt bolsa ol sufizm ybadatlaryny berjaý edýär.

Kaliforniýanyň tehnologiýa institutynyň alymy Ahmed
Zewail himiýa boýunça Nobel baýragyna mynasyp
boldy.

Sag tarapdaky suratda basketbol oýunçysy Karim
Abdul-Jabbar. Ol hem Yslam dinini kabul edip, musulmana öwrülen adam. 1989-njy ýylda ol professional basketboldan pensiýa çykýar. Ömür boýy ol Milli
basketbol assosiasiýasynyň utuklaryny sanamak
boýunça öňde baryjy bilermen bolup gelýär.

Ýahiýa Emerigiň ýazan kitaplary yslam mowzugyny
we taryhyny musulman däl okyjylaryň dykgatyna
ýetirýär.
Bangladeşiň poçta markasynda suraty ýerleşdirilen
gurluşyk inženeri Fazlur Kanyň eden açyşlary netijesinde Çikagoda 110 gatly asmana ýetip duran Siers-Tauer binasy peýda boldy. 1974-nji ýylda onuň
gurluşygy tamamlananda, ol dünýäniň iň belent jaýy
boldy.

Başynda ak daňysy bolan Jihad Muhammad basketbol oýunçylaryň ýene-de biridir. Ýaňy-ýakynda ol
Sinsinnati uniwersitetiniň iň ökde toparynyň ýyldyzy
boldy.

Žurnalist Farid Zakaria “Nýuswik” halkara žurnalynyň
awtory we Si-En-Eniň “Farid Zakaria GPS” atly söhbetdeşlik gepleşiginiň alyp baryjysy.

Professional futbol oýunçysy Az-Zahir Hakim özüne tarap iberilen topy tutjak bolup böken pursatynda.
Onuň Milli futbol ligasynyň hatarynda 10 ýyllyk oýun
tejribesi bar.

Golliwudyň režissýory we müdiri Mustafa Akkad
Yslam taryhyna bagyşlanan “Habar” we “Çölüň arslany” ýaly gysga filmleri we meşhur Halowin filmlerini
surata düşürdi.

Boksçy Bernard Hopkins öz kärini entek ýaş ýigitkä
tussaghanada saklanylýan ýerinde öwrendi. Soňra
ol orta agramlykdaky boksçularyň arasynda çempion boldy we bu hormatly ady on ýylyň dowamynda
elinden gidermän saklady. Ol heniz hem ýaryşlarda
çykyş edýär.

Amerikada ýaşaýan musulmanlar

žurnalyna
goşundy
Siz bilýärmisiňiz?
Amerikalylaryň musulman ilatynyň ýüzden altmyş
bäş göterimi immigrantlaryň birinji arkasynyň wekilleridir. Daşary ýurtlarda doglan musulmanlaryň
61% bu ýurda 1990-njy ýyllarda ýa-da şondan soň
gelipdirler.
Musulman amerikalylar sarp edýän harytlaryna ýylda 170 milliard amerikan dollary möçberinde
serişde sowýarlar we bu sanyň barha artmagyna
garaşylýar. Bu barada JWT reklama edarasy 2007nji ýylda habar berdi.
1990-njy ýyllaryň ortasyndan bäri Oraza aýy döwründe Ak Tamda agzaçar naharyny bermek kadaly
esasda amala aşyrylýan däbe öwrüldi.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ymam dürli-dürli wezipeleri berjaý edip bilýär. Afro-amerikan
metjitleriniň aglabasynda ymam wagyz etmek işini
hem dolandyryş işini alyp baryp bilýär. Şeýle-de bolsa, aglaba köpçüligi immigrantlaryň barýan metjitlerinde ymam, köplenç, ruhy lider bolup çykyş edýär.
Çagalar üçin niýetlenen kitaplar Amerikanyň esasy
däp-dessurlarynyň hataryna beýleki baýramçylyklar
bilen bir hatarda musulmanlaryň mukaddes aýy –
Oraza aýyny hem goşýarlar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çäginde iň uly
metjit 2005-nji ýylda Miçigan ştatynyň Dirborn
şäherinde Amerikanyň Yslam merkezi tarapyndan
açyldy.

ABŞ-nyň Döwlet

d e pa r ta m e n t i n i ň

Halkara

m a g l u m at m a k s at n a m a l a r y e d a r a s y

Hökümet
Musulman amerikalylar Birleşen Ştatlaryň tutuş çäginde federal, döwlet we ýerli hökümetlerde
işleýärler.
Keýt Ellison Birleşen Ştatlaryň Kongresine saýlanan
ilkinji musulman adam boldy we ol Minnesotanyň
Bäşinji okrugyndan wekil hökmünde saýlandy. Ol
wezipesine girişmek dabarasynda ir wagtlar Tomas
Jeffersona degişli bolan Gurhanda elini goýup kasam etdi.
Indianapolisiň şäher geňeşiniň agzasy Andre Karson 2008-nji ýylyň mart aýynda Indiananyň ýedinji
okrugyndan Kongrese wekil saýlamak boýunça
ýörite geçirilen saýlawlarda üstünlige mynasyp bolup, Kongresiň ikinji musulman agzasy boldy.
Diplomat Zalmaý Khalilzad Birleşen Milletler Guramasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisi wezipesinde we Birleşen Ştatlaryň Yrakdaky we Owganystandaky ilçisi wezipelerinde işledi.
Lukman Elias Zerhuni 2002-2008-nji ýyllarda
Saglygy goraýşyň milli institutlarynyň müdüri wezipesinde işledi.
Ilçi Şirin Tahir-Keli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň
Döwlet Sekretarynyň uly maslahatçysy wezipesinde
işledi.
Wekil Sakib Ali Meriländiň Baş assambleýasynyň
Wekiller öýünde Montgomeri graflygynyň bir bölegine wekilçilik edýär.

Ronald Bell
“Kool & the Gang” toparynyň aýdymçysy

Aasif Manwi
Aktýor, komik
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Aktrisa

Sungat ussatlarynyň mini-plakaty

Mos Def
Repper, aktýor

RZA
Hip-hop aýdymçysy

Maýsun Zaýid
Komik, aktrisa

Q-Tip
Repper, prodýuser
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Ahmad Jamal
Jaz pianinoçysy

Deýw Çapelle
Komik

Ewerlast
Aýdymçy, aýdymyň
sözlerini ýazyjy

