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طاقم برنامج "مقلب وعالماشي" يكرم فضائية القدس التعليمية

رام هللا- معا- كرم طاقم برنامج "مقلب وعالماشي"، بحضور رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، فضائیة القدس التعلیمیة التابعة لجامعة

القدس المفتوحة، في مقر الفضائیة بحي اإلرسال، في مدينة رام هللا.

وسلم المخرج المسؤول عن البرنامج أشرف الحسیني درعاً تكريمیة للدكتور يونس عمرو، مقدماً له الشكر على المساعدة التي قدمتھا

الفضائیة لتطوير إنتاج ھذا البرنامج وبثه على شاشتھا وفي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بھا.

وأثنى أ. د. يونس عمرو على ھذا العمل الممیز وعلى عمل الفضائیة بوجه عام، خصوصاً خالل الموسم الجاري لشھر رمضان المبارك،

شاكرا الطواقم التي عملت بجد واجتھاد من أجل أن تصل الفضائیة إلى التمیز الذي وصلت إلیه، إذ أصبحت واحدة من أبرز الفضائیات على

مستوى الوطن.

وشدد أ. د. عمرو على ضرورة دعم األعمال المحلیة التي تسھم في تطوير اإلنتاج اإلعالمي الفلسطیني بشكل عام بمختلف أنواعه

وعلى كل الصعد.

وذكّر أ. د. عمرو بدور فضائیة القدس التعلیمیة، التي بافتتاحھا تكون الجامعة قد أكملت وسائط التعلیم اإللكتروني تنفیذاً لخطط رئیس

مجلس أمنائھا م. عدنان سمارة.

وقال د. م. إسالم عمرو إن إنتاج الكامیرا الخفیة لبرنامج "مقلب وعالماشي" يندرج في إطار دعم الجامعة للمواھب الدرامیة الشابة، إلى

جانب العديد من المبادرات التي تسھم في تطوير اإلنتاج اإلعالمي في فلسطین، مبیناً أن الفضائیة نجحت في تسلیط الضوء على

التفاعالت والظواھر االجتماعیة بشكل كومیدي ھادف عبر ھذا البرنامج.

جاء إنتاج ھذا البرنامج بإشراف د. م. إسالم عمرو، وبإدارة إنتاج أ. مھند منصور مدير مركز اإلنتاج الفني في الجامعة، وإخراج أ. أشرف

الحسیني. ومثّل في البرنامج: سامر الدرة، ومنجد القیمي، وعبد الكريم أبو اصبیح، وأشرف سید أحمد، باالشتراك مع أشرف السعافین

ووسام الدراويش.

بعد ھذا البرنامج الكومیدي "مقلب وعالماشي" برنامج كامیرا خفیة تبثھا فضائیة القدس التعلیمیة للموسم الثالث على التوالي، ويحظى

بمشاھدات كبیرة على البث الفضائي ومواقع التواصل االجتماعي، على المستويین المحلي والعربي. ويتطرق للنواحي االجتماعیة

المختلفة في الجنوب الفلسطیني، بافتعال المقالب على المواطنین بھدف التوعیة والترفیه وتسلیط الضوء على الظواھر االجتماعیة

المختلفة بطريقة إبداعیة مضحكة ومبتكرة.

وتعّد ھذه التجربة الجريئة "مقلب وعالماشي"، إضافة نوعیة للعمل الدرامي الفلسطیني، كونھا تنفذ في مدينة الخلیل، تلك المدينة التي

ھي من المدن المحافظة ويصعب فیھا عمل ھكذا برامج.

وحضر التكريم د. م. إسالم عمرو مساعد رئیس الجامعة للتكنولوجیا واإلنتاج، مدير فضائیة القدس التعلیمیة، وأ. مھند منصور مدير مركز

اإلنتاج، وأعضاء الطاقم اإلداري: أ. أمجد شومان، وأ. يوسف صوافطة، وأ. محمد مسالمة، وطاقم الفضائیة، إضافة إلى م. محمد فحل نائب

مدير مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع.


