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أنا خطر
على األمن
القومي...

لكني ال اعتبر األمر
شخصياً!

الحياة - آوروس اسماعيلي - ال شك في أن
وزارة األمن القومي تراقبني. تعرضت
للتوقيف والتفتيش واالستجواب ثالث
مرات من أصل أربع تنقلت فيها عبر
الحدود األميرآية في األشهر األربعة

الماضية.

استبدال يوم الجمعة
بعطلة يوم السبت في
الثانويات الرسمية

اللبنانية يذآر بتقسيم
"شرقية - غربية"!
الحياة - منال أبو عبس - تزامناً مع بدء

العام الدراسي, شكل وزير التربية اللبنانية
سمير الجسر لجنة من الوزارة قوامها:

مدير عام التربية جورج نعمة, مدير التعليم
الثانوي وائل التنير, مدير التعليم االبتدائي
ايلي سماحة, ورؤساء المناطق التربوية.

بحث متقدم GMT 18:51 GMT - 2004/11/09 21:05 التجديد األخير:

 للحصول علىاضغط هنا
"أخبار عاجلة" عبر ال

SMS 

حال الطقس في
مئة مدينة و مدينة

إختر العمالت لمعرفة
أسعار صرفها: 

----------------

 
موسوعه 

""مقاتل من الصحراء

نجمة سويدية-
لبنانية تشق
طريقها الى
هوليوود

الحياة - قاسم حمادي - تستعد السويد في المستقبل
القريب لالعالن عن والدة فنانة عالمية جديدة مولودة

في السويد من أب لبناني وأم سويدية وتحمل في
جعبتها عشرات األغاني التي آتبتها وستغنيها باللغة

االنكليزية.

سعوديون تجار
في "العشرة
األواخر" ...

يعودون موظفين بعد العيد
الحياة - ابراهيم بادي - "استثمرت جزءاً من المرتب
في األسهم, والمتبقي اشتريت به هذه الساعات من

جدة", يقول قبل أن يخرج هاتفه المحمول الذي صدح
بصوت نانسي عجرم "آه ونص". امرأة وزوجها

يقتربان من الساعات المصفوفة فوق طاولة لم تتجاوز
مساحتها مترين مربعين.

شرآات سياحية
خاصة بالطالب

في بريطانيا:
تسلق جبال في االآوادور وسفاري في آينيا

وغطس في مصر
الحياة - مينا العريبي - تتزايد متطلبات الشبان البريطانيين مع تزايد سفرهم خارج المملكة المتحدة.

ومع آل رحلة, يريد السائح الشاب التعرف الى بلدان جديدة وخوض تجارب أآثر اثارة.

جزائريون يعوضون مراهقتهم الضائعة في
االرهاب بقصص حب جديدة... وال يهتمون

بقانون االسرة
الحياة- إسماعيل طالي - ال يبدي معظم الشباب في الجزائر اهتماماً بالغاً بالنقاشات الساخنة,

الصفحة الرئيسية
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وسيل التهم واالنتقادات التي تتبادلها السلــطة واألحزاب, ومعهما الفقهاء ورجال القانون حول
تعديل قانون األحوال الشخصية الذي يتوقع أن يعرض أمام غرفــتي البرلمان قريباً.

البؤس المدرسي يطارد تالمذة مصريين في
أحالمهم

الحياة - أمينة خيري - حين عادت األسرة من لندن الى القاهرة, التحق االبن األصغر مروان
بالصف الرابع االبتدائي. وآان هذا التعارف األول بينه وبين منظومة التعليم في وطنه. فقد أمضى

السنوات السابقة في مدرسة في ضاحية غرب لندن بحكم عمل والده.

شباب اآراد يقبلون على مشاهدة
فضائيات حرموا منها... فيديو آليب

وأزياء ونقاشات ساخنة
الحياة - لينا سياوش - يستقبل إقليم آردستان العراق, مئات القنوات العربية واألجنبية من خالل

الدش, إضافة طبعا الى الفضائيات الكردستانية التي أنطلقت أخيراً.

عن الموقع  |  اإلعالن في الموقع  |إتصل بنا   
 أعلى الصفحة  
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تيريز نعيمي.

بحث متقدم GMT 15:34 GMT - 2004/11/09 20:05 التجديد األخير:

 للحصول علىاضغط هنا
"أخبار عاجلة" عبر ال

SMS 

حال الطقس في
مئة مدينة و مدينة

إختر العمالت لمعرفة
أسعار صرفها: 

----------------

 

 
موسوعه 

""مقاتل من الصحراء

نجمة سويدية- لبنانية تشق طريقها الى
هوليوود

2004/11/9استكهولم - قاسم حمادي     الحياة     

تستعد السويد في المستقبل القريب لالعالن عن والدة فنانة عالمية جديدة مولودة في السويد من أب
لبناني وأم سويدية وتحمل في جعبتها عشرات األغاني التي آتبتها وستغنيها باللغة االنكليزية.

الشابة تيريز نعيمي آانت في السادسة من عمرها عندما وقفت للمرة االولى على المسرح وغنت
امام جمهور آبير في السويد. تضع تيريز فنجان القهوة جانباً وتشرح لـ"الحياة" التي التقتها في احد
مقاهي العاصمة السويدية استوآهولم, انها منذ ذلك اليوم بدأت تحلم بأن تصبح فنانة عالمية. وتقول:
"انوي ان اقدم من خالل اغنياتي اعماالً فنية هادفة تعطي صورة تجمع بين الحضارات المختلفة

التي جبلتني وجعلت مني انسانة".

 عاماً من أب لبناني سافر الى السويد34 ولدت تيريز قبل 
في نهاية الستينات للسياحة فتعرف إلى شابة سويدية

وتزوجها, وبقي في تلك البالد الباردة.

تقول تيريز: "ترعرعت في بيت متنوع الحضارات,
فوالدي اللبناني اعطاني انفتاحه وثقته بنفسه وحبه للناس وهذه الصفات هي من شيم الكثير من
اللبنانيين. اما والدتي التي توفيت منذ فترة قصيرة بمرض السرطان, فمنحتني التواضع والحذر

والتخطيط الدقيق للمستقبل, وهذه صفات الكثير من السويديين. تأثرت باالثنين وآونت شخصيتي".

تنتمي تيريز الى جيل الشباب األجنبي الذي ولد وترعرع في السويد ووجد نفسه امام خيارين, إما
صقل الذات واما الضياع. ولكن تيريز اآتشفت باآراً ان السويد بلد الفرص الكبيرة التي ال تأتي آل
يوم, فهي آانت تتدرب على الموسيقى والرقص منذ صغرها في مدرسة الموسيقى السويدية. وفي

 سنتمتراً) يخولها180مطلع التسعينات اتجهت اهتماماتها نحو الرياضة الحرة. تتمتع تيريز بطول (
ممارسة الكثير من الرياضات الحرة لذا شارآت في الكثير من المباريات المحلية والعالمية

وحصلت على جوائز آثيرة.

لم تبتعد عن عالم الفن والموسيقى فهي اثناء ممارستها الرياضة آانت تأخذ دروساً خصوصية في
الموسيقى آما انها شارآت مع فرق سويدية شهيرة بحفالت فنية في الكثير من المدن السويدية.

 قررت االنتقال الى الواليات المتحدة االميرآية واالقامة في مدينة هوليوود1999"ولكن سـنة 
واتابع دراستي الموسيقية في معهد الموسيقى هناك. شعرت ان هوليوود هي مدينتي التي يمكن ان
اعيش فيــها سنوات طويلة من دون ان اشعر بالملل, فأنا عندما انتقلت من السويد اردت ان اتعلم

الموسيقى ولكن في الوقت نفسه اردت الهرب من الطقس البارد والعتمة الى تلك المدينة التي تظهر
 يوم في السنة".300فيها الشمس اآثر من 

وآالكثير من الشباب والشابات السويدين, لم تجد تيريز صعوبة في تمويل دراستها في اميرآا اذ
يحق لكل مواطن سويدي ان يحصل على اعانات دراسية لمتابعة اي تخصص يرغب به وفي اي
دولة في العالم. لذا هناك الكثير من الطالب السويدين الذين يسافرون لدراسة اللغات االجنبية او

تخصصات اخرى في الخارج مباشرة بعد تخرجهم في المدرسة الثانوية.

وتقول تيريز: "وصلت الى هوليوود واستأجرت منزالً صغيراً لم يشارآني احد فيه. من المعروف
ان معظم الطالب يختارون العيش بطريقة جماعية للتوفير ولكن اردت ان اعيش في منزل لوحدي

آي اآون حرة ومرتاحة في تصرفاتي".

لم تجد تيريز معارضة من األهل في االنتقال الى هوليوود, فعلى رغم ان والدها لبناني, فإنه آان
منفتحاً ومتفهماً لطموحات ابنته ورغبتها في اآتشاف العالم بطريقتها الخاصة: "والدي لبناني الى
درجة آبيرة فهو آان يسهر على تربيتي بطريقة مباشرة. حرص على توعيتي لناحية عدم شرب
الكحول او التدخين وآنت غير آل زميالتي اللواتي آنا يصاحبن آل يوم شاباً جديداً. انا لم ادخل

شاباً الى بيت اهلي ولكن عندما تعرفت الى شاب احببته واحبني قلت ألهلي إنني سأنتقل من
منزلهما للعيش معه ولم يعارضني احد في ذلك".

االسلوب المنفتح الذي اعتادته تيريز في بيت اهلها سهل لها االنتقال الى هوليوود واالعتماد على
نفسها. فهي فور وصولها الى تلك المدينة المشهورة اخذت تشتغل في اوقاتها الحرة آمدربة رياضة
خاصة, "فأنا احمل شهادة تدريب حصلت عليها من النادي السويدي عندما آنت امارس الرياضة

الصفحة الرئيسية
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الحرة. وتمكنت ان استفيد من خبرتي في الرياضة واستغلها في أميرآا الحصل على مدخول
اضافي مع اإلعانة الدراسية".

بعد سنتين من دراسة الموسيقى في هوليوود بدأ نجم تيريز يتألق بعد ان اسست فرقة موسيقية
اطلقت عليها اسم فرقة "نعيمي" وآانت تحيي حفالت فنية اسبوعية. ولكن الخطوة التي ادخلت

 الموسيقي الذي يشاهد فيSoul Trainتيريز عالم الشهرة آانت عندما بدأت تشارك في برنامج 
الواليات المتحدة االميرآية آافة, اضافة الى برامج تلفزيونية اعطتها خبرة فنية للوصول الى طريق

النجومية.

عادت تيريز الى السويد منذ سنتين بعدما انهت دراستها واآتشفها هنا اهم آاتب اغان, جورغن
الوفسون الذي يكتب اغنيات المشاهير مثل بريتني سبيرز ووست اليف وآللي آالرآسون وغيرهم.
اعجب الوفسون باألغنيات التي تؤلفها تيريز وهي تحضر اآلن ألول اسطوانة من آلماتها ستطرح

في السوق قريباً.

 اغنية من تأليفها, تتناول معظمها50تغني تيريز لون البوب, وتقول ان في جعبتها اآثر من 
العالقات االنسانية. وتضيف: "سأختار البوماً آامالً من تلك األغنيات وذلك بالتعاون مع الكاتب

الوفسون".

وقبل ان تطرح تيريز البومها حصلت على اهتمام آبير من منتجي األفالم في السويد, اذ اختار
 دقائق.3مخرج فيلم "لغة الحب" الذي لقي اقباالً آبيراً في السويد, أغنية من أغنيات تيريز مدتها 

تؤمن تيريز بأن لإلنسان دوراً مهماً في هذه الحياة وتقول: "احب االنسان الذي يكافح من اجل
عمل يحبه وال اؤمن بأن الطريق الى الشهرة سهل, بل صعب للغاية ومعبد بالمصاعب والمطبات
آثيرة. ولكن عندما يقتنع االنسان بأن ما يقوم به له اهداف خيرة وانسانية فأنه سيصل يوماً ما. انا

اشعر بأنني وصلت الى ما آنت احلم به".

اجتازت تيريز طريقاً طويالً للوصول الى هدفها, وعما قريب سيكون اسمها الى جانب اسماء
مشاهير في العالم, ومن الممكن ان يتداول اسمها عالمياً ضمن الشباب اللبناني الذي حقق نجاحًا

عالمياً امثال سلمى حايك في الواليات المتحدة والمخرج فارس فارس في السويد.
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