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«أسرار رسمية» ..فيلم مخابراتي
يتناول «غزو العراق»
اعتبرت املخبرة البريطانية كاثارين
غ��ان ،املوظفة السابقة ف��ي االستخبارات
البريطانية أن فيلم “أسرار رسمية” ،الذي
يروي قصتها ،يحمل رسالة تقضي بالتذكير
باملسؤوليات في غزو العراق في .2003
وعملت كاثارين غان ( 45عاما) ،في تلك
الفترة كمترجمة في جهاز االستخبارات
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة البريطانية ،حيث كشفت
مذكرة أمريكية سرية تطلب من البريطانيني
التنصت على مندوبي مجلس األمن الدولي
قبل تصويت حاسم حول “غزو العراق”.
وترى غان أن رئيس ال��وزراء البريطاني

األسبق توني بلير والرئيس األمريكي جورج
بوش االبن“ ،جنحا في تلميع صورتيهما”
على ال��رغ��م م��ن دوره��م��ا احل��اس��م ف��ي غزو
العراق بدون تفويض من األمم املتحدة.
وقالت لوكالة “فرانس برس” قبل عرض
الفيلم الطويل في مهرجان لندن ،إن “هذا
الفيلم ميكن أن يصحح الكثير”.
وأضافت“ ،احتجت إلى فترة طويلة لتقبل
م��ا ح���دث ..ف��ي ك��ل م��رة أح���اول فيها رواي��ة
احلوادث أشعر بالتوتر مجددا”.
واصلت غان العمل في مقر إدارة اتصاالت
احلكومة في جنوب إجنلترا ،عقب تسريحها

من وظيفتها في  .2003وش��ددت املخبرة
السابقة على أن “كل ما كنت أريده هو العودة
إلى احلياة الطبيعية وهذا ما فعلته” ،وهي
تعيش منذ عام  2011في تركيا مع زوجها
وابنتها .وأث��ارت املذكرة التي سربت إلى
الصحافة عاصفة سياسة عنيفة ،واتهمت
ك��اث��اري��ن غ���ان مبخالفة ق��ان��ون األس���رار
الرسمية ،لكن أسقطت التهم عنها في 2004
في غياب األدلة.
من جهته ،يأمل مخرج الفيلم غافني هود،
في التذكير بالطابع غير الشرعي للنزاع،
وقال“ :ال ميكن رد االعتبار لزعيمني اضطرا

لالعتراف بأن قصة أسلحة الدمار الشامل
هذه محض اختراع وتالعب وكذب”.

«املوقف»  ..مصير مجهول
للفيلم بعد وفاة طلعت زكريا

تكرمي جنوم العالم فى منتدى صناعة الترفيه بالسعودية
انطلقت أم��س االول األح��د
فعاليات منتدى صناعة الترفيه
 Joy Forum19في أحد فنادق
ال���ري���اض ،ب��ح��ض��ور رئ��ي��س
مجلس إدارة الهيئة العامة
للترفيه تركي بن عبداحملسن آل
الشيخ ،وعدد كبير من الوزراء
واملسؤولني وضيوف اململكة
في مجال الترفيه على املستوى
العاملي .
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة االن���ب���اء
السعودية أن املنتدي استهل
ب��ج��ل��س��ة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان
( الترفيه وب��ن��اء االق��ت��ص��اد )
وال��ت��ي حت��دث فيها ت��رك��ي بن
عبداحملسن آل الشيخ ووزي��ر
االق��ت��ص��اد والتخطيط محمد
بن مزيد التويجري ووزي��رة
الثقافة ف��ي جمهورية مصر
العربية الدكتورة إيناس عبد
الدامي.
وتناولت اجللسة الترفيه
ف��ي رؤي����ة امل��م��ل��ك��ة العربية
ال��س��ع��ودي��ة  ،2030وتنويع
مصادر االقتصاد باإلضافة إلى
التحول االقتصادي ومنو قطاع
الترفيه وإث���راء حياة الناس
وحتسني جودة احلياة.
ويأتي انطالق ه��ذا املنتدى
لتعزيز ت��واج��د اململكة على

وع����رض ف��ي��ل��م “أسرار رسمية” في
أغسطس املاضي في الواليات املتحدة ،وفي

تسببت وفاة الفنان طلعت زكريا فى توقف فيلم
“املوقف” الذى يشارك فى بطولته ،وانتهى من
تصوير عدد كبير من مشاهده قبل وفاته ،ومازال
مصير الفيلم مجهوال حتى اآلن ،ومن املرجح عدم
استكماله .فيلم “املوقف” تدور أحداثه فى إطار
كوميدى أكشن ومن بطولة الفنانة منة فضالى
عايدة رياض وإيناس النجار وحسن عبد الفتاح
وأمي��ن قنديل ومنير مكرم وريكو ومحمد شرف
ونادية العراقية ومحمد رضا إخراج ممدوح ذكى.

ي��ش��ار إل��ى أن ال��ف��ن��ان ال��راح��ل طلعت زكريا
توفى بعد ت��ده��ور حالته الصحية ونقله إلى
أح��د املستشفيات فى حى ال��س��ادس من اكتوبر،
اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة  ،حيث سبق
تعرضه ملشاكل فى الرئة خالل الفترة املاضية.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا
فى السينما فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”،
الذى شارك فى بطولته مع الفنانة رمي البارودى
ودينا وكرمي أبوزيد وبيومى فؤاد.

أحمد شوقى 87 ..عام ًا
على رحيل أمير الشعراء

تركي ال شيخ وجنوم العالم

خ���ارط���ة ص��ن��اع��ة ال��ت��رف��ي��ه
باملنطقة .ويتماشى إط�لاق
املنتدى مع رؤية اململكة 2030
املهتمة بتطوير صناعة الترفيه
باململكة ومتكينها لتصبح
م���رك���زا ً دول���ي���اً للمناسبات
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة
ال��ض��خ��م��ة ،وق����اع����دة مهمة
للشركات وامل��واه��ب املرتبطة

مطلع شهر أكتوبر في بريطانيا ،قبل عروض
عامة في وقت الحق هذا العام.

بصناعة الترفيه ،وبيئ ًة جاذبة
لالستثمارات م��ن خ�لال بناء
شراكات قوية إلنشاء وتطوير
واستثمار جميع املنصات ذات
الصلة باململكة ،مب��ا ف��ي ذلك
البنى التحتية وامل��راف��ق ،في
ظل التطورات التنظيمية التي
يشهدها القطاع .وك�� َرّم تركي
آل الشيخ ،رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للترفيه ،ع��ددًا
من جن��وم الترفيه في العالم،
تقديرًا جلهودهم الكبيرة في
ه��ذا امل��ج��ال ،وش��م��ل التكرمي
ك��ًّل�ًّاّ م���ن امل��م��ث��ل�ين :ال��ه��ن��دي
ش��اروخ��ان ،والصيني جاكي
ش��ان ،واألم��ري��ك��ي ج��ان كلود
ف��ان دام ،وال��س��ع��ودي ناصر
القصبي ،وامل��ص��ري��ات يسرا

ورج�����اء اجل�����داوي وإس��ع��اد
يونس ،والكويتية سعاد عبد
ال��ل��ه ،وامل��ط��رب�ين :السعودي
محمد عبده ،واملصريان هاني
شاكر
وحضر احلفل حشد كبير من
املسؤولني والعاملني في مجال
الترفيه ،وجنوم التمثيل والغناء
واملجتمع من مختلف الدول.

مرت أمس االثنني ذكرى رحيل أمير الشعراء
أحمد شوقى الذى توفى يوم  14أكتوبر من عام
.1932
أحمد شوقى شاعر مصر األشهر فى العصر
احلديث ،ولد فى  16أكتوبر  ،1868كانت جدته
ألمه وصيفة فى قصر اخلديوى إسماعيل فتكفلت
بتربيته منذ صغره ونشأ معها فى القصر.
درس شوقى فى كتاب الشيخ صالح بالسيدة
زينب ،وفى مدرسة املبتديان االبتدائية واملدرسة
التجهيزية ال��ث��ان��وي��ة ،وح��ص��ل على املجانية

كمكافأة على تفوقه ثم التحق مبدرسة احلقوق
عام 1885م وانتسب إلى قسم الترجمة وبعد أن
أمتها عينه اخلديوى فى خاصته وأرسله بعد عام
ليستكمل دراسته فى فرنسا حيث قضى  3أعوام
عاد بعدها بالشهادة النهائية فى .1893
وعندما ع��اد شوقى إل��ى مصر أطلق ديوانه
“الشوقيات” وصدر اجلزء األول منه عام ،1898
ثم قام الدكتور محمد السربونى بجمع األشعار
التى لم يضمها ديوانه وصنع منها ديوانًا جديدًا
فى مجلدين أطلق عليه «الشوقيات املجهولة».

فنادق عاملية مختفية فى أحضان الطبيعة..
بينما يخفى الضيوف من ال��داخ��ل ،وهناك
مصنع نبيذ مع ج��والت فى م��زارع الكروم
وسط غ��روب الشمس ،ومطعم من املزرعة
إلى ال��زوار ،ويقدم أطباق أوروج���واى مثل
حلم اخلنزير البرى أو حلم الضأن املشوى.

اختيار الفندق للمكوث فيه خ�لال فترة
السفر م��ن األش��ي��اء املهمة ال��ت��ى يحرص
املسافرون على اختيارها بعناية شديدة،
فدوره ال يقتصر على كونه مكانا للنوم فقط،
أيضا ،وقد
ولكنه مكان لالستجمام والراحة ً
نشر موقع “ ”fodorsمجموعة من فنادق
العالم التى متتزج فى محيطها بشكل جيد
يجعلها غير مرئية.
يقع هذا الفندق خارج الشبكة فى املناطق
النائية م��ن  Canyon Pointال��ت��ى من
الصعب الوصول إليها ،لكن هذا هو جمالها
ففندق  Amangiriي��ذوب وسط املناظر
الطبيعية ف��ى ال��ع��ال��م اآلخ���ر م��ن هضبة
“كولورادو” ،وهى مساحة مجعدة منحوتة
فى زهور صخرية بجنوب والية “يوتا”.
يلتف الفندق املكون من  34غرفة حول
جرف من احلجر الرملى ،ويعمل مع البيئة
وليس ضدها ،وه��ذا يضيف إلى جاذبيته،
حيث حمام السباحة املوجود حول صخرة
عمرها  164مليون عاما ،إلى جانب مشهد
متحول من األل���وان ،من أب��راج من احلجر
الرملى املغطى بالعسل عند الفجر إلى امليسا
األحمر النارى عندما تغرق الشمس.
تبلغ مساحة املنتجع الصحى الضخم
 25000قدم مربع ،ويحوى حوض سباحة
فى الهواء الطلق مضاء بالفوانيس وتقنيات
“عالجات نافاجو”.

فندق Tierra Patagonia

على ضفاف بحيرة  ،Sarmientoيوجد
 Tierra Patagoniaفى املناطق الوعرة
احمليطة بها ،وينتشر بني الطبيعة ،ويصبح
القوس املنخفض من اخلشب والزجاج جزءًا
من تصميم الفندق ،حيث القمم املصنوعة
م��ن اجل��ران��ي��ت ف��ى Torres del Paine
ف��ى تشيلى ،واجل����دران الزجاجية تؤطر
مساحات من احلديقة الوطنية ،والغرف،
واملطعم ،والشرفة ،والسبا ،وحتى أحواض
االستحمام.
املناظر الطبيعية فى “باتاغونيا” وراء
النوافذ ذات الطول الكامل حلوض السباحة
الالمتناهى ،حيث جتعل جلسات السبا مهدئة
ل��ل��روح ،وتتجول ف��ى ح��وض االستحمام
الساخن فى الهواء الطلق ،وتشاهد قطيع من
“الغاوانكو البرى” وهو حيوان يشبه الالما
يتجول حولك.

فندق Perivolas Hideaway

واحة سيوة املصرية

إذا كنت ترغب فى ال��ه��روب من األماكن
السياحية ،فإن سيوة هي واحة صحراوية
معزولة على حافة بحر ال��رم��ال العظمى،
ويسكنها مجتمع البربر الوحيد فى مصر،
يشبه مجموعة األف�لام ،ويتكون Adrère
 Amellal Desert Ecolodgeمن حجر
القرش بلون العسل ،وفى يلوح خلفه الظل
الدقيق ملنحدر احلجر اجليرى.
مجموعة املبانى الضخمة املزدحمة،
التى تتصل بها متاهة من املمرات والساللم،
مستوحاة من قرية شالى القدمية ،التي تقع
أنقاض حصنها على قمة تل فى قلب الواحة،
وه��ذا هو كل ش��يء عن الطريقة التقليدية
للحياة.
ك��ل م��ا حت��ت��اج إل��ي��ه للعيش ه��ن��اك هو
مجموعة من الشموع املصنوعة من شمع
العسل تضيء الغرف وامل��اء ال��ذى ميكنك

احل��ص��ول عليه م��ن م��ص��دره م��ن الينابيع
الطبيعية ،وميكنك السباحة فى بركة مياه
الينابيع أو بحيرة املياه املاحلة ،كما ميكنك
أن تقوم ب��رح�لات السفارى عبر الكثبان
الرملية املموجة.
لقد رأي��ن��ا ف��ن��ادق مصنوعة م��ن اجلليد،
واآلن حان دور امللح ،ويقع Palacio de
 Salعلى بعد  15م��ي�ًل�اً م��ن أق���رب مدينة
م��ن ضفاف أكبر مجمع ملحى ف��ى العالم
 Salar de Uyuniفى جنوب غرب بوليفيا،
ويختفى ال��ف��ن��دق عندما ت��وم��ض ويعود

للظهور كأنه سراب.

فندق  Palacio de Salامللحى

ال��ف��ن��دق م��ص��ن��وع ب��ال��ك��ام��ل م��ن امل��ل��ح،
ب��داي��ة م��ن األس��ق��ف واجل����دران إل��ى األث��اث
واملنحوتات ،كما أن هناك تناغما بني حدود
التصميم والطبيعة احمليطة؛ فهو ضبابى
مثل أف��ق املسطحات امللحية خ�لال موسم
األم��ط��ار؛ وي��وج��د ب��ه حمام سباحة مبياه
ماحلة ،ومنتجع صحى ،وس��اون��ا ماحلة،
وبار ،ومطعم

وصممت غرفه بحيث تكون مقببة حتاكى
كواكب امللح ،مع أسقف من الطوب اململح
وأس��رة مصنوعة من امللح ،وهناك قاعدة
صارمة مفادها أنه ال ميكن للضيوف لعق
اجلدران لتجنب إتالف الهيكل.

فندق Sacromonte Landscape

متتلئ أصغر ب��ل��دان أمريكا اجلنوبية
“أوروجواى” ببعض املناظر الطبيعية
الدرامية ،حيث تصطف الشواطئ الذهبية
على ساحل احمليط األطلسى ،بينما تفتح

السراى الصخرية الداخلية الطريق ملزارع
الكروم مترامية األطراف والوديان املترابطة
بالنهر.
ت��ل��ك البيئة ال��ري��ف��ي��ة ال��ت��ى مت�لأ فندق
.Sacromonte Landscape Hotel
بفضل ال��واج��ه��ة ذات امل��راي��ا ،التى جتعل
الكبائن ال��ـ  13تعكس السماء والغيوم
واجل��ب��ال ،بينما مي��ت��زج سطحها املكسو
باحلشائش مع التالل من أعلى.
يسمح ال��زج��اج امل��ل��ون بشاهدة مناظر
خالبة لألشجار املمزوجة بدقة فى اخلارج

جت��ذب ج��زي��رة “سانتورينى” مبدنها
التي يغلفها جرف البحر الزائرين إليها أكثر
من أى وقت مضى ،ومع ذلك فإن أكثر بقعة
ضوئية فى اليونان تكافح من أجل مواكبة
ال��ت��دف��ق للمساعدة ف��ي تخفيف الضغط،
جميع ال��ش��واط��ئ البركانية وامل��ن��ح��درات
الصخرية احلمراء ،فهو منظر طبيعى يخفى
 ، Perivolas Hideawayوالفندق عبارة
عن فيال من خمس غرف نوم مت بناؤها من
أنقاض منجم اخلفاف السابق.
يدمج الصرح فى سفح ج��رف ،ويختفى
ب��ال��ك��ام��ل ت��ق��ري � ًب��ا ف���ى وج���ه ال��ص��خ��رة،
وميكنك فقط ال��وص��ول إل��ى مكان اإلقامة
بواسطة مروحية أو ق��ارب (ث�لاث دقائق
م��ن سانتورينى بواسطة ق��ارب سريع)،
يلف بحر إيجة حول املالذ املنعزل ،ويلتف
ف��ى امل��درج��ات اخل��ارج��ي��ة وب��رك��ة سباحة
مبياه البحر ،وم��ن هنا ميكنك أن تشاهد
غروب الشمس الرائع في  Santoriniبدون
احلشود.

