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لین البدیري.. التحقت بقناة "سكاي نیوز" بعد إبداعھا في فضائیة القدس التعلیمیة
نجمة فلسطینیة تتألق في الساحة اإلعالمیة العربیة

2020-01-14 14:28:00   

رام هللا- الحیاة الجدیدة- منذ نعومة أظفارھا، بدأت تتلمس طریقھا في مھنة اإلعالم، لتتنفس من القدس أصالتھا فتنطلق صوتاً حیاً ینقل قضیة شعبھ

 .إلى العالم، كما العدید من أبناء عائلتھا الذین شقوا طریقھم بثبات لیصبحوا إعالمیین بارزین

لین البدیري (24 عاماً) ما زالت تحلم، وكل یوم تزداد ثقة وإدراكاً بأن الطموح ال یتوقف عند محطة، ھا ھي الیوم ورغم صغر سنھا تلمع نجمة

.إعالمیة متألقة في قناة "سكاي نیوز" العربیة بعد تجربة مھنیة رائدة في فضائیة القدس التعلیمیة التي تعتز بأنھا المحطة التي نقلتھا إلى العالمیة

!ابنة العاشرة مقدمة برامج 

بدأت رحلة لین مع اإلعالم وھي في العاشرة من عمرھا، إذ قادھا الشغف للعمل مذیعة في إذاعة صوت فلسطین كمقدمة لبرنامج خاص باألطفال،

تقول لین: "منذ طفولتي أعشق مھنة اإلعالم، كانت البدایة في عمر العاشرة إذ عملت في إذاعة صوت فلسطین كمقدمة لبرنامج لألطفال"، بعدھا

.أكملت لین تعلیمھا لتلحق بتخصص الصحافة واإلعالم في جامعة بیرزیت

تشیر إلى أن التدریب اإلعالمي الذي تعتمده كلیة اإلعالم لطلبتھا كان لھ أثر كبیر إلكسابھا التجربة، خاصة أنھا تلقت تدریباً في إذاعة "أجیال"،

وتلفزیون "روسیا الیوم"، لكنھا ترى أن البدایة الحقیقیة التي نقلتھا إلى العالمیة كانت في فضائیة القدس التعلیمیة، قائلة: "البدایة الفعلیة كانت في

 ."فضائیة القدس التعلیمیة، ومنھا إلى المحطة األھم في حیاتي وھي قناة سكاي نیوز عربیة

"مرحلة "القدس التعلیمیة

تؤكد لین أن مرحلة عملھا في فضائیة القدس التعلیمیة مھمة جداً، ومثلت البدایة الحقیقیة، كما وفرت مساحة إبداعیة كبیرة، تقول: "ھذه الفضائیة

."توفر مساحة اإلبداع، فتدلك على معرفتك –إعالمیاً- بنفسك، وماذا تحب، وأین تبدع في اإلعالم وكیف

وتشیر إلى أن فضائیة القدس التعلیمیة "وفرت لي فرصة الحصول على عمل في البرامج االجتماعیة والثقافیة والفنیة والسیاسیة"، مضیفة: "وجدت
من خالل تجربتي أنني أحب المجال السیاسي، وھي محطة لن أنساھا وفیھا ذكریات جمیلة، وال أنكر أن لھا الفضل فیما أنا فیھ الیوم، ھي فعالً

."منصة تساعد اإلعالمیین

 عائلة مقدسیة إعالمیة

تنتمي لین إلى عائلة البدیري التي أنجبت العدید من األسماء الالمعة في المجال اإلعالمي، قائلة: "للعائلة تأثیر كبیر على مسیرتي، فأنا من عائلة
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مقدسیة لھا شھرة في الوسط اإلعالمي المحلي والعربي". وتضیف: "كان من أجمل ما جعلني أعجب بالمھنة أن أول صوت امرأة عربیة یبث
."صوتھا عبر (إذاعة ھنا القدس) عام 1946 ھي فاطمة البدیري، فھي لم تكن مجرد رقم یعمل في اإلعالم، إنما كانت شخصاً مؤثراً

تؤكد لین أن عائلتھا ساھمت في بناء شخصیتھا وصقلھا مھنیاً، وخاصة جدتھا التي اھتمت بإعطائھا دورات في الصوت. وتتابع: "كانت تحلم معي

بأن أصبح شخصاً ممیزاً في المستقبل، كانت أكبر داعم لي، تتابع معي خطوة بخطوة، إلى أن تمكنت من تحقیق النجاح، فوصلت إلى ما أنا علیھ

.الیوم"، مشیرة إلى أن العائلة كان لھا تأثیر مھم في تحفیزھا وتحقیق طموحھا

 ال حدود للطموح والعلم

تعتقد لین أنھ ال حدود للطموح والعلم، فھي ستسعى دوماً إلى تعلم الجدید، قائلة: "لن أتوقف عن التعلم، فعالم اإلعالم متجدد، وعلى اإلعالمي أن

."یضیف إلى تجربتھ بمواكبة المستجدات

وتؤكد أن لدیھا خططاً كثیرة، من بینھا أن تصبح شخصاً مؤثراً ولیس مجرد عامل یبحث عن لقمة عیش، مضیفة: "ھذا الحلم سأحققھ یوماً ما، أرید

أن یكون لي برنامج مؤثر على مستوى العالم العربي"، معربة عن أملھا بأن یساھم اإلعالمیون الفلسطینیون في الساحة العربیة على نقل قضیتھم

.إلى العالم، ویعكسوا الجوانب اإلبداعیة لشعبھم

"أصغر مذیعة أخبار في "سكاي نیوز

ال تتوقف لین عن الحلم والتعلم، لتصبح -وھي ابنة (23 عاماً)، أصغر إعالمیة مختصة في الشأن السیاسي في قناة "سكاي نیوز"، والفلسطینیة

.الوحیدة التي تعمل مذیعة لنشرة األخبار في القناة

تقول: "سیرى أحد ما في داخلك، وستبدأ بصعود السلم كما حدث معي، العمر بنظري لیس مقیاساً لإلبداع، إنما ھو فرصة للتعلم والمثابرة والتمیز".

وتضیف: "أجل، صغیرة في السن... إذاً، سأبدع أكثر وأكثر"، منبھة إلى أن "من تعلمھ عثراتھ سیصعد السلم حتماً، لكن األھم أن یضع األھداف

."ویسعى مثابراً مجداً للوصول إلیھا

وتختتم حدیثھا: "ال یوجد نھایة لعالم اإلعالم.. رسالة جمیلة یجب أن نؤدیھا بعنایة كي نبني مستقبالً جمیالً، فالتفاؤل والتعلم والطموح عوامل 

."أساسیة لتحقیق األحالم

 

 

ملفات ذات عالقة

لین البدیري.. التحقت بقناة "سكاي نیوز" بعد إبداعھا في فضائیة القدس

محاكمة نتنیاھو قد تبدأ قبل االنتخابات المقبلة

األمیة القانونیة" تحرم النساء من حقھن في اإلرث.. وجرائم ترتكب"

حملة "الفجر العظیم" وتلفزیون فلسطین

ً اقرأ أیضا

في تحٍد صارخ: االحتالل یعلن عن 7 محمیات طبیعیة استیطانیة في الضفة

مستوطنا بینھم عناصر من مخابرات االحتالل یقتحمون األقصى 155

الخارجیة": محمیات بینت االستیطانیة تُسّرع مثولھ أمام الجنائیة"
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