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التبرع للموقع - ادعمونا 
المعجبین بنا على الفیسبوك 
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الموقع الرئیسي لمؤسسة الحوار المتمدن 
 یساریة , علمانیة , دیمقراطیة 

"من أجل مجتمع مدني علماني دیمقراطي حدیث یضمن الحریة والعدالة االجتماعیة للجمیع" 
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الحوار المتمدن
عرض اخرعدد مع المقدمة و الصور
عرض اخر عدد بدون المقدمة و الصور
اخبار التمدن
االعالنات في الحوارالمتمدن
إحصائیات مؤسسة الحوار المتمدن
اضافة موضوع جدید
اضافة خبر
Add new article - English
عرض اخر - 10 -  اعداد
عرض كافة المحاور
ھیئة ادارة الحوار المتمدن
ابرز كتاب / كاتبات  الحوار المتمدن
كاتبات وكتاب التمدن
االرشیف
حمالت الحوار المتمدن التضامنیة
 اللوحات - نسرین 
 Arabic - عربي
  Kurdish - كوردي
 English - انكلیزي

مراكز
مركز دراسات وابحاث الماركسیة والیسار
مركز مساواة المرأة
مركز الدراسات واالبحاث العلمانیة في العالم العربي
مركزابحاث ودراسات الحركة العمالیة والنقابیة في العالم العربي
مركز حق الحیاة لمناھضة عقوبة االعدام
مروج التمدن

االخبار
اخبار التمدن
اضافة خبر
أخبار عامة
وكالة أنباء المرأة
اخبار األدب والفن
وكالة أنباء الیسار
وكالة أنباء العلمانیة
وكالة أنباء العمال
وكالة أنباء حقوق اإلنسان
اخبار الریاضة
اخبار االقتصاد
اخبار الطب والعلوم

بحث/االرشیف
محرك البحث/الیسار والتمدن
ابحث في موقع الحوار المتمدن
االرشیف - المواضیع حسب التاریخ
االرشیف - البحث  - االعداد
أرشیف التعلیقات
ابرز كتاب / كاتبات  الحوار المتمدن
كاتبات وكتاب التمدن
مكتبة التمدن
یوتیوب التمدن
أرشیف االستفتاءات
البحث في المواقع

اضافة/خدمات
اضافة موضوع جدید
اضافة خبر
Add new article - English
إضافة یوتیوب-فلم  إلى یوتیوب التمدن
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن
اضف موقعك
اخر اخبار الحوار المتمدن في موقعك
اخرمواضیع الحوار المتمدن في موقعك
اخرمواضیع  محور معین في موقعك
قائمة مواقع مجانیة  في موقعكم

http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=0
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=1
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=2
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=3
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=4
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=5
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=6
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=7
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=8
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=9
http://www.ahewar.org/help.htm
http://ahewar.org/debat/facemd.asp
https://plus.google.com/104874352907661955991
http://ahewar.org/debat/facemd.asp
http://twitter.com//ahewar
http://ahewar.org/rate/ayt.asp
http://www.ahewar.org/rss/help.asp
http://www.m.ahewar.org/
http://ahewar.org/ibn-rushdAward/index.html
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?ls=1
http://ahewar.org/news/all.asp
http://www.ahewar.org/rss/rekHelp.asp
http://www.ahewar.org/guest/static.asp
http://www.ahewar.org/debat/add.art.asp
http://www.ahewar.org/news/addn.asp
http://www.ahewar.org/eng/add.art.asp
http://www.ahewar.org/debat/main.asp
http://www.ahewar.org/debat/default.asp?code=arabic
http://www.ahewar.org/about.asp
http://www.ahewar.org/debat/wr.asp
http://www.ahewar.org/debat/show.top.asp
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp
http://www.ahewar.org/camp/index.asp
http://www.ahewar.org/general/nasrin/
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
http://www.ahewar.org/debat/default.asp?code=kurdish
http://www.ahewar.org/eng/main.asp?code=eng
http://www.ahewar.org/lc
http://www.c-we.org/
http://www.ssrcaw.org/
http://www.ahewar.org/wc
http://www.rtladp.org/
http://ahewar.org/art/default.asp
http://ahewar.org/news/all.asp
http://www.ahewar.org/news/addn.asp
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=0
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=1
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=2
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=3
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=4
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=5
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=6
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=7
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=8
http://www.ahewar.org/news/default.asp?cid=9
http://www.ahewar.org/search/lsearch.asp?site=1&code=arabic
http://www.ahewar.org/search/search.asp?site=1&code=arabic
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=0
http://ahewar.org/guest/ShowCom.asp
http://www.ahewar.org/debat/wr.asp
http://www.ahewar.org/debat/show.top.asp
http://ahewar.org/rate/bdefault.asp
http://ahewar.org/rate/ayt.asp
http://www.ahewar.org/rate/arrate.asp
http://www.ahewar.org/links/search.asp?code=arabic
http://www.ahewar.org/debat/add.art.asp
http://www.ahewar.org/news/addn.asp
http://www.ahewar.org/eng/add.art.asp
http://www.ahewar.org/guest/yadd.asp
http://www.ahewar.org/guest/badd.asp
http://www.ahewar.org/links/addus.asp?code=arabic
http://www.ahewar.org/debat/show_lastnews.asp
http://www.ahewar.org/debat/show_lastArticles.asp?code=arabic
http://www.ahewar.org/debat/show_lastCat.asp?code=arabic
http://www.ahewar.org/links/link_use.asp?code=arabic


29.4.2019 لماذا سیكون بمقدور متصفّح واحد من بین كل 10 متصفحین مشاھدة الكلیب الجدید لفرقة شالفا-بیان صحفي مشترك

www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=3432982 2/4
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شارك برأیك / رأیكم مھم للجمیع
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إحصائیات مؤسسة الحوار المتمدن
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أعلن بنك ھبوعلیم، مؤسسة شلفا ،شركة المراكز الجماھیریة بالتعاون مع یوتیوب ،عن إطالق نشاط اجتماعي عام واسع النطاق لدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة في
األطر المجتمعیة: "الباب مفتوح للجمیع". 

ولدت ھذه الخطوة بعد دراسة استقصائیة أجرتھا شركة المراكز الجماھیریة ،والتي درست درجة استعداد اآلھل للمشاركة في األنشطة التي یشارك فیھا اطفال من
ذوي االعاقات  

•كشفت الدراسة االستقصائیة معلومات صعبة: أن 90 ٪-;- من األھل لم یوافقوا إلى حد ما في أن یشاركوا أطفالھم في األنشطة االجتماعیة جنبا إلى جنب مع األطفال
من ذوي اإلعاقة. فیما أعرب حوالي 10٪-;- فقط من اآلھل عن استعدادھم الكامل للقیام بذلك. 

•كجزء من الخطوة االجتماعیة، فرقة شلفا من جمعیة شلفا وأعضائھا من ذوي االعاقات سیطلقون ،أول أغنیة للفرقة " الباب سیكون مفتوح ". قام بتألیف األغنیة
أمیر دادون ویارون برونوینسكي وفرقة شالفا و ھي من ألحان أمیر دادون. 

 
أعلن بنك ھبوعلیم، مؤسسة شالفا، وشركة المراكز الجماھیریة الیوم عن إطالق نشاط اجتماعي عام واسع النطاق لدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة في األُطر

المجتمعیة: "الباب مفتوح للجمیع". 
ھذه الخطوة، التي تم إطالقھا في مؤتمر صحفي ُعقد ھذا الصباح بمشاركة المنظمات االجتماعیة، ھي األولى من نوعھا وستستمر في األسابیع المقبلة في العدید من
المواقع وعلى موقع یوتیوب تحت العالمة التجاریة الباب مفتوح للجمیع خالل ھذا الحدث، وقع رؤساء المنظمات على میثاق اجتماعي یدعو إلى إشراك األطفال

والشباب والبالغین ذوي اإلعاقة في المجتمع اإلسرائیلي – وھو یعكس االلتزام واألھمیة التي یعلقونھا على الھدف االجتماعي المشترك. 
أظھر استطالع أجرتھ شركة المراكز الجماھیریة منذ عام تقریبًا، والذي درس رغبة الوالدین في المشاركة في أنشطة تشمل األطفال ذوي اإلعاقة، أن حوالي ٪10-;-
فقط من اآلباء أبدوا استعدادھم الكامل للقیام بذلك. وان 90 ٪-;- من األھل لم یوافقوا إلى حد ما في أن یشاركوا أطفالھم في األنشطة االجتماعیة جنبا إلى جنب مع

األطفال من ذوي اإلعاقة  
كجزء من اإلطالق ،تم إعطاء المشاركین الفرصة األولى لمشاھدة األغنیة الجدیدة " الباب مفتوح،والتي تعبر عن قیم ھذه الخطوة. مجموعة شالفا،التي تضم فنانین
من ذوي االحتیاجات الخاصة، وصلت للوعي العام ھذا العام عندما وصلت إلى النھائي لبرنامج "النجم الصاعد لمسابقة األغنیة األوروبیة" (مزید من التفاصیل حول

أعضاء الفرقة). في مسند منفرد قام بتألیف األغنیة أمیر دادون مع فرقة شالفا ویارون برونبینسكي،ألحان أمیر دادون وإنتاج موسیقي لغیالد شمویلي. 
لتوضیح أھمیة نتائج االستطالع، تم استخدام یوتیوب بطریقة إ بداعیة بحیث یكون الفیدیو متاًحا للعرض الجزئي: سیكون بإمكان واحد من كل عشرة مشاھدین

سیحاولون مشاھدة الفیدیو مشاھدتھ – وفقًا لنتائج االستبیان التي تعكس درجة االستعداد لدمج األشخاص من ذوي اإلعاقة في المجتمع اإلسرائیلي. 
یدعو بنك ھبوعلیم وشالفا وشركة المراكز الجماھیریة كافة الناس لالنضمام إلى توقیع االتفاقیة االجتماعیة التي تدعو إلى إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في األُطر

المشتركة في المجتمع. بعد التوقیع سیتاح لھم مشاھدة الكلیب 
في الحدث الذي تم في بنك ھبوعلیم شاركوا منظمات اجتماعیة من بینھم االتاحة في اسرائیل وریئیتي وأكیم وسیكوي شافیھ ولجنة المساواة ومركز المكفوفین -كیشر
-قریة إعادة التأھیل عال نیغیف – نحاالت عیران - تحدیات – اجنحة كریمبو -مدارس مخیلیم ایزي شفیرا - جوینت – الوت- ایالن- دیجریس – أنوش- لجنة بیرو-

مركز كال نحیا 

معلم صحى موقع واحد

ذوي اإلعاقة فیدیو مشاھدة أطفال ومواھب
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المدیر العام لبنك ھبوعلیم : اریك فینتو "لألسف،في إسرائیل 2019 ،الباب لیس مفتوًحا للجمیع. یناضل مئات اآلالف من األشخاص ذوي اإلعاقة یومیًا ,من أجل
تكافؤ الفرص في جمیع مجاالت الحیاة. تستطیع إسرائیل وبإمكانھا أن تكون مجتمعًا أفضل، تعترف باآلخر وتساعده على مواجھة إعاقتھ - وعدم إضافة قیود إضافیة
علیھ. أدعو جمیع أصدقائي ومدراء ومدیرات االقتصاد اإلسرائیلي إلى العمل سویًا لجعل بلدنا أكثر إتاحة ودمجا ألشخاص من ذوي اإلعاقة في جمیع مجاالت

الحیاة،حتى یتسنى لكل مقیم في البالد من جمیع مناحي الحیاة العیش بكرامة، والتنقل بكرامة وتحقیق إمكانیاتھ والمساھمة في دولة إسرائیل 
 

رئیس مجلس إدارة شالفا أفي صامولیس 
"تثبت فرقة شالفا للجمیع أنھ عندما یؤمن المرء بشخص ویستثمر في قدراتھ ،فإن السماء لیست لھا حدود . إننا نعتبر االندماج طریقة للحیاة ونعتقد أن المجتمع

الذي یعطي المجال لجمیع مواطنیھ ھو مجتمع صحي وسلیم. إنھا لیست قیمة علیا – إنھا قیمة أساسیة. " 
 

رئیس مجلس إدارة شركة المراكز الجماھیریة في إسرائیل ومدیر عام عالي نیجف نحاالت عیران ،آفي وورزمان: "في شركة المراكز الجماھیریة ،نؤكد على إمكانیة
اإلتاحة واالندماج في مجتمع لألطفال وللشباب وللبالغین من ذوي اإلعاقة. ".التربیة والتعلیم التفسیر والدمج من جیل مبكر ینمي ویطور القدرات عند األطفال

والشباب مع إعاقة ودون إعاقة للمواجھة مع الحاالت االجتماعیة والتعقیدات التي سترافقھم في حیاتھم المستقبلیة , 
لغایة اآلن ھنالك اآلالف من األوالد الذین تم دمجھم ببرامجنا ولكن ھناك أیضا مكان للتحسین لكي یشعر كل فرد في المجتمع بأھمیتھ وانتمائھ وأعود وأكد أن لكي

نطور موضوع الدمج ال یكفي تغییر الموافق إنما یجب أن نھتم بتخصیص الموارد المالئمة , وعلى الدولة والسلطات وكذلك على قطاع العمل المساندة 
مدیر عام جوجل ،باراك ریجیف: "أن تكون مختلفًا وفریًد أو ممیًزا ھو كنز الیوم. الجمیع یستحق أن یسمع صوتھ ،ویروه ویكون لھ مكان للتعبیر عن نفسھ. األدوات

التي تعطیھا " یوتیوب مكنت لتمریر الرسائل المراد إیصالھا وأعطت لكل انسان مكان وحضور في الشبكة 
 

الملحق: تفاصیل عن أعضاء شالفا 
ولدت اینال خلیفة البالغة من العمر 21 عاًما ، في لیون وھي عمیاء منذ والدتھا ومنذ طفولتھا ، أدھشت وسحرت عائلتھا بمھاراتھا الموسیقیة الغیر عادیة. بعد
الھجرة إلى إسرائیل في عام 2006 ، اندمجت في مدرسة مع طالب اصحاء ، وتفوقت بامتحان البجروت في الموسیقى. بعد المدرسة ، تطوعت بالخدمة الوطنیة في
شالفا ، حیث ساعدت األمھات والرضع في عالجات مائیة في حمام السباحة في بیت شالفا. وتقول بابتسامة كبیرة: "لقد تعلمت بالفعل - خالل ساعتین - أغنیة جدیدة
- في لغة االیدیش وھذه اللغة ال اعرفھا وصعدت على المسرح وقمت بأدائھا دون أي خطأ." مع نجاح الفرقة ، یمكنني أن أرانا نؤدي دورنا في استودیوھات ضخمة
أمام حشد من عشرات اآلالف ، والوصول إلى مالیین المشاھدین على شاشات التلفزیون والشبكات االجتماعیة. " في بعض األحیان ، لیس من السھل علیھا أن تبتسم

في حال طلبوا منھا ذلك ، عندما یُطلب منھا القیام بالسلفي تحاول دائًما االبتسام ، خاصة مع األطفال". 
ال تحب إینال طرح االسئلة علیھا بصوت عاٍل ، والتحدث معھا ببطء ، كما لو أنھا مقدماً ال تستطیع أن تفھم لمجرد أنھا ال ترى ذلك. وتقول "تحدثوا إلى األشخاص

من ذوي اإلعاقة باحترام ، كما تحبوا أن یتحدثوا الیكم  
شاي بن شوشان ، 37 سنة ، مؤسس الفرقة والمخرج الموسیقي. من جیل أربع سنوات ، بدء شاي یعزف على عدة آالت موسیقیة ، وقادتھ موھبتھ الموسیقیة إلى
العضویة في أوركسترا إسرائیل السیمفونیة الشابة في بدایة الدراسة الثانویة. في خدمتھ العسكریة ، اختار طریقًا قتالیًا بدالً من فرقة موسیقیة تابعة لجیش الدفاع
اإلسرائیلي ، وعندما أصیب بجروح خطیرة في التدریب ، احتاج إلى فترة طویلة من إعادة التأھیل التي تعرف فیھا على عالم األشخاص ذوي اإلعاقة وقرر العمل
معھم ومساعدتھم على اكتشاف المواھب الموسیقیة والغناء أسس فرقة شالفا قبل 13 عاًما بعد انھاء دراستھ الجامعیة ، لكنھ لم ینس أبًدا "الفترة التي كان فیھا
مصابًا وأحتاج إلى مساعدة مستمرة في أبسط المھام الیومیة." ویقول أتذكر أیًضا السعادة الھائلة في التغلب على تحدیات العمل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة.

وإعادة النظر في مدى صعوبة التحدیات ومدى رضاه عند تعلم التغلب علیھا. " 
شاي ال یحب عندما یُسأل: " فرقة شالفا حقًا وسیلة للتحایل ، ألیس كذلك؟" یجیب: "استمع إلى الفرقة وستفھم أن أعضائھا ھم أشخاص ذوو إعاقة ، لكن موسیقاھم

لیس لھا حدود وال حدود لھا". 
 

تال كیما ، 22 سنة، عازف اإلیقاع من القدس یعیش مع والدیھ وثالثة من إخوتھ الصغار ، وعندما كان عمره 7 سنوات ، بدأ العزف على الموسیقى ودراستھا في
منزل شالفا. إنھ یحب طبل جامبا ، والعزف على أجراس الریح ، واالستماع إلى موسیقى أمریكا الجنوبیة. یقول: "الكل یحب فرقتنا ، ألننا مھنیون ونثبت أن
األشخاص من ذوي اإلعاقة یمكن أن یكونوا موسیقیین رائعین ، فنحن نجلب األمل إلى أطفال یعانون من متالزمة داون الذین یواجھون صعوبة". شارك تال في
جوالت للفرقة في العالم واستمتع بشكل خاص بالتواجد في المكسیك ، حیث بدأ یتعلم اإلسبانیة. على المسرح ، یستخدم تال غالبًا كمترجم للغة اإلشارة لألشخاص
الذین یعانون من مشكلة في السمع. " ویقول ھذه ھي الطریقة التي یمكنني من خاللھا المساعدة ، وعندما اعزف ، لیس لدي أي إعاقات". عندما ال یعزف أو ینشغل

بالتدرب ، یعمل تال في مقھى شالفا- واآلن یرید أن یجد صدیقتھ لمشاركتھ ھوایاتھ. 
ال یحب تال السؤال ، "كیف یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة العمل على اإلطالق؟" ویثبت كل یوم أنھ قادر على النجاح. 

 
سارة صامویلز ، 20 عازفة جیتارا ، وخلفیة موسیقیة. قضت حیاتھا مع األشخاص من ذوي اإلعاقة. یوسي ، شقیقھا األكبر الذي یعاني من العمى والصم نتیجة لقاح
ضعیف تلقاه في طفولتھ ، ھو مصدر إلھام لمؤسسة شالفا. عندما بلغت ست سنوات ، كانت سارة قد أتقنت بالفعل لغة اإلشارة التي تعلمتھا لكي تتحدث مع یوسي. "
تقول شالفا ھو بیتي ، ، وتتطوع منذ سن 16 في مشاریع مختلفة في المؤسسة. تقول سارة: "من خالل العمل التطوعي ، وجدت التوجیھ والمعنى في حیاتي. كجزء
من الخدمة الوطنیة ، ساعدت في إنتاج اعمال الفرقة وعروض الفرقة ، وفي نظرھا ، كل فرد في الفرقة ھو ببساطة أحد أفراد األسرة. "ھذه أسرة من الناس الذین

سیجدون دائًما وسیلة للتغلب على الصعوبات واإلعاقات ، وعلى الرغم من التحدیات الھائلة ، یتم التغلب على كافة الصعاب بابتسامة وأغنیة." 
سارة ال تحب السؤال ، "ھل تشفقین على ھؤالء الناس؟" " الرحمة تولد من الغطرسة" ، كما تقول. كلنا متساوون ، نحتاج جمیعًا إلى التعاطف الذي یؤدي إلى العمل

والتكامل االندماج والمساواة ". 
 

دینا ساماتا (21 سنة) ، مغنیة وعازفة ، ولدت في مانیبور ، شمال شرق الھند ، وھي أصغر اخوتھا . عندما كانت في السادسة من عمرھا ، بدأت تفقد بصرھا ، وال
تزال تتذكر األلوان واألشجار والمناظر الطبیعیة لقریة طفولتھا حیث بدأت في الغناء - وُطردت أیًضا من المدرسة بسبب خوف أھالي الطالب من أن تنقل ألبنائھم
اإلصابة بالعمى . تقول دینا: "عندما كنت في العاشرة من عمري وھاجرت عائلتي إلى إسرائیل ، استطعت أخیًرا الذھاب إلى المدرسة ، وتعلم طریقة برایل ، وتعلم
اللغة العبریة ، وإنھاء المدرسة الثانویة ، مثل أي شخص آخر". تقول دینا منذ سبع سنوات وانا أغني و أعزف مع الفرقة ,وتطوعت لمدة عامین في الخدمة الوطنیة
في منزل شالفا ، حیث قامت بتوجیھ األطفال والشباب المعاقین الكتساب مھارات الحیاة. "كیف أسافر بوسائل النقل العام ، وكیف أطلب المساعدة والتوجیھ ، وماذا
أفعل عندما تختلط األمور وتختلط األشیاء التي كان علي أن أتعلمھا". دینا ھي جمیلة مـتألقة حماسیة ، دائًما تكون حریصة على المظھر العصري والمحبب للجمھور

، على المسرح تكون كما في الحیاة. 
دینا ال تحب أن تسألھا ، "ما الذي تحصل علیھ من جوالت العالم إذا كنت ال ترى أي شيء؟" وھي تشرح: "كل مدینة لھا رائحتھا وأصواتھا وأجواءھا ، محفورة في

ذاكرتي تماًما مثل الصور والمرایا لدى أشخاص آخرین." 
 

یائیر بومبرغ، 29 عاًما،عازف اإلیقاع، یشارك في برامج وأنشطة شالفا من جیل 6 سنوات درس یائیر في التربیة الخاصة واستمتع بدروس القراءة والكتابة
والنجارة،وعندما أنھى دراستھ في جیل 21 ،بدأ العمل في مقھى شالفا. یائیر یحب الموسیقى الشرق أوسطیة "ألن یھمھ أن یفھم الكلمات ". كما یكتب كلمات وكان

أحد المبدعین ألغنیة "شيء جید" للفرقة.  
" ھو یرید أن یستمر بالعزف والعرض مع الفرقة ویقول بابتسامة عریضة یبدو أن حلمي الثاني أن أكون رئیس حكومة ھو لیس واقعي یائیر یتمنى أن یجد في
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المستقبل شابة تشبھھ تبتسم مثلھ مستقلة تحب العمل الشاق والضحك أیضا وأن تھمھا الموسیقى ومن یعرف ربما سنقع في الحب 
یائیر ال یحب ان یسأل- ماذا لدیك لماذا تتحدث بھذا الشكل وھو مستعد أن یفسر لكل واحد أن لدیھ متالزمة داون مثلھ مثل اآلالف من األشخاص في إسرائیل أحیانا أنا

أتحدث ببطء , القلیل من الصبر وابتسامة عریضة وسوف تفھم بالضبط ما اعنیھ  
یوسف عوفادیا، 21 عاًما، عازف اإلیقاع، ُولد ونشأ في القدس لعائلة تضم 12 من اإلخوة واألخوات، وبدأ مسیرتھ الموسیقیة في الكنیس حیث تعلم غناء الصلوات
واالناشید والترانیم مع والده. إن متالزمة ولیامز التي ولد بھا والتي یتعامل معھا كل یوم ال تمنعھ من مواجھة أكبر تحد ٍلھ – لكسب تكافؤ الفرص واالحترام حیث
یعامل بھدوء، أینما ذھب. یقول: "الموسیقى لیست سوى جزء من ذلك. وإذا فھم الناس من خالل الموسیقى قدرتنا، فیمكنھم أن یفھموا أننا متساوون ،ألن كل شخص

لدیھ قدرات وإعاقات". ال یحب یوسف عندما یسأل، "كیف أنت تبتسم وسعید طوال الوقت": ھذا ألني أحب الناس وأحاول أن أكون سعیًدا وجلب السعادة لآلخرین. 
 

جاي مامان، 31 عاًما، عازف لوحة المفاتیح، انضم إلى الفرقة في عام 2016. وھو یعزف على عدة آالت ، خریج األكادیمیة في القدس معلم للموسیقى ویعشق
العمل مع األطفال 

یجمع آالت الموسیقى من كافة العالم وال سیما آالت الناي وآالت النفخ یقول العزف مع الفرقة ھو تجربة رائعة جعلتني مدرسا أفضل أدركت أن ھنالك العدید من
الطرق لتعلیم الموسیقى وتعلمھا وھذا درس في غایة األھمیة لم یسمح جاي لإلعاقة البصریة أن تقیده ھو یحلم على عروض كبیرة للفرقة التي من خاللھا یستطیعون

أن یوصلوا رسالة لجمھور المستمعین والمشاھدین رسالة دمج ومساواة لیفھموا مثلي أھمیة ھذه الرسالة بحیاتھم
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لنشر أخباركم في - أخبار عامة- انقر ھنا

االخبار حسب المحاورقراءة المواضیع حسب الملفاتقراءة المواضیع حسب المحاور

أخر تحدیث: كریم الزكي 
 15:11 - 29 / 4 / 2019

عرض اخرعدد مع المقدمة و الصور 
ھیئة ادارة الحوار المتمدن - لإلتصال بنا 

إحصائیات مؤسسة الحوار المتمدن 
االرشیف 

قواعد النشر 
ابرز كتاب / كاتبات  الحوار المتمدن 

عدد الزوار: 2,095,361,228

مركز دراسات وابحاث الماركسیة والیسار
مركز مساواة المرأة 

مركز الدراسات واالبحاث العلمانیة في
العالم العربي 

مركز حق الحیاة لمناھضة عقوبة االعدام 
مركزابحاث ودراسات الحركة العمالیة

والنقابیة في العالم العربي 
یوتیوب التمدن 

مكتبة التمدن 
المعجبین بنا على الفیسبوك:

3,727,892

مركز االخبار 
اخبار التمدن 

حمالت الحوار المتمدن التضامنیة 
االعالنات في الحوارالمتمدن 

أرشیف االستفتاءات 
اقرا سجل الزوار/التعلیقات 

مروج التمدن 
القائمة البریدیة 

English

اضافة موضوع جدید 
اضافة خبر 

إضافة یوتیوب-فلم  إلى یوتیوب التمدن 
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن 

 Add new article - English
أضف حملة 

اضف موقعنا 
نحن كصفحتك  الرئسیة ! 

ابحث في موقع الحوار المتمدن

الموضوعات المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
نرجو استخدام نظام إضافة المواضیع في إرسال المواضیع وعدم إرسالھا بواسطة البرید

الكتروني

حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجمیع مع اإلشارة إلى المصدر 
الموضوعات المنشورة العضاء ھیئة االدارة ال تعبر بالضرورة عن رأي الحوار المتمدن

فرز حسب التعلیقات: 0

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األحدث

 إضافة تعلیق...
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