
أفضل 10 مواقع من أحدث مواقع أفالم جيمس بوند

لندن الذي لم يجرؤ حت األول ف بعد عام ونصف من التأخير، وبعد العرض العالم
الملوك البريطانيون عل تفويته ، مع األمير تشارلز وكاميال ودوقات كامبريدج يسيرون
أحدث فيلم لجيمس بوند ، من المقرر ، No Time to Die عل البساط األحمر ، فيلم
MI6 أن يتم العرض األول له ف جميع أنحاء العالم ف أكتوبر. دانيال كريج يودع
اإلصدار الخامس كعميل سري خيال وسلسلة جيمس بوند ، حيث لعب دور البطولة ف

ف مغامرة سريعة الخط من إخراج كاري جوج فوكوناغا. كالعادة ، الفيلم ملء بمشاهد التشويق ، تم تصويرها ف مناظر
طبيعية خالبة من جميع أنحاء العالم. من جامايا ، حيث تلق بوند المتقاعد مهمته األخيرة ، إل كالسوي (جزر فارو) ، مروراً
بمدينة ماتيرا اإليطالية ، وساحل أمالف ، والجبال الوعرة ف منتزه كيرنغورمز الوطن ف استلندا ، والطرق ذات المناظر الخالبة
.أفضل مواقع أفالم بوند Tourism Review ف النرويج ... هذه ه مواقع فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين. تقدم

بورت أنطونيو ، جامايا

السابق اآلن ف جامايا ، وه وجهة مشتركة ف العديد من MI6 يأخذنا الفيلم بعد خمس سنوات من تقاعد 007. يعيش وكيل
(Airbnb)  أفالم جيمس بوند ، باإلضافة إل المان الذي استوح فيه إيان فليمنج لتابة الشخصية ، وهو متاح اآلن عبر إيربنب
فاخر ف وخ ريفك Goldeneye الشهيرة.

عل الساحل الشمال ، ف منتجع ساحر ف بورت أنطونيو ، يعيش بوند حياة هادئة حت يظهر صديق قديم لوكالة المخابرات 
.(المركزية ، فيليس ليتر (يلعبه جيفري رايت) ، لطلب المساعدة ف تعقب سافين ، شرير غامض (رام) مالك

طريق المحيط األطلس ، النرويج

باللغة النرويجية ، أحد أكثر الطرق إثارة لإلعجاب ف النرويج. تم افتتاحه Atlanterhavsvegen يعد طريق المحيط األطلس ، أو
.بالبر الرئيس من خالل العديد من الجزر، و ثمانية جسور ، تغط 8.3 كيلومترات Averøy ف عام 1989 ، وهو يربط جزيرة

نظرا ألنها واحدة من أروع الطرق ف العالم ، فقد أصبحت المان المثال لمشهد سريع للقيادة مع وجود بوند عل مقود سيارته
.Aston Martin V8 Vantage الالسيية

نيتدال، النرويج

عل بعد حوال ساعة شمال أوسلو. تظهر البحيرة المتجمدة ، Romerike موقع نرويج آخر هو مدينة نيتدال الهادئة ، ف منطقة
.ف نيتدال ف مطاردة ملحمية أخرى بين سافين ، الشرير ف الفيلم ، ومادلين سوان ، الت تلعبها ليا سيدو

ماتيرا ، إيطاليا

نسافر من النرويج إل ماتيرا بإيطاليا ، المعروفة بمنطقة "ساس" ، وه منطقة قديمة من المدينة بها منازل محفورة من "توفا" ،
.وه صخرة من الحجر الجيري. هذا المان هو أيضا أحد مواقع التراث العالم لليونسو



عاصمة الثقافة األوروبية ف عام 2019 ، ظهرت ماتيرا ف الفيلم ف مطاردة سيارة أخرى تجري عبر متاهة من الشوارع الضيقة 
جسر ف الفراغ تم تصويرها عل بقفزة ف وتنته ، Gravina di Puglia ، ا من ماتيرا26 كيلومتر بعد حوال عل.

سابري ، إيطاليا

.موقع فيلم إيطال آخر هو سابري، عل ساحل أمالف ، ف مقاطعة ساليرنو

تم تصوير المشهد ف Spiaggiadell’Arcomagno ، تم إنشاؤه بواسطة تآكل منحدر ، مما به قوس صخري طبيع وهو شاط
.يؤدي إل خليج صغير يبلغ ارتفاعه حوال 25 مترا بمياه صافية

كالسوي ، جزر فارو

تعد كالسوي واحدة من أكثر المواقع النائية المستخدمة ف أحدث أفالم جيمس بوند ، وه جزيرة تقع شمال شرق جزر فارو ،
وتشتهر بوجود منحدرات شديدة االنحدار.
تُعرف الجزيرة ، الت يقل عدد سانها عن مائة نسمة ، باسم "الفلوت" بسبب شلها الرقيق ، وتضم ما مجموعه 11 وديانًا بها 13
.قمة ، متصلة ببعضها البعض من خالل متاهة من الطرق المعبدة جزئيا واألنفاق المظلمة

حديقة كيرنجورمس الوطنية ، استلندا

Cairngorms أصبحت المناطق االستلندية عنصرا أساسيا ف أفالم جيمس بوند. ف هذه الحالة ، فإن السيناريو هو سلسلة
المغطات باستمرار ، والت تشل أكبر محمية طبيعية وطنية ف بريطانيا. الحديقة ه نظام بيئ مذهل تنتشر فيه أشجار الصنوبر
.والجداول والبائن النائية والقمم الشاهقة الت يصل ارتفاعها إل 1300 متر

استلندا ، Ardverikie منزل

مشهد آخر للقيادة مع سيارات تطير وهروب بوند من األشرار ف رينج روفرز يحدث ف المرتفعات االستلندية ، حول ملية
Ardverikie.

Kinloch وهو منزل بارون استلندي رائع يقع ف أعماق ، « The Crown » أيضا ف دراما نيتفليس Ardverikie تم عرض
Laggan.

إنجلترا ، Buttersteep غابة

No Time ف مقاطعة بيركشاير اإلنجليزية ، تم إغالقها لمدة 12 يوما أثناء تصوير مشاهد من فيلم ، Buttersteep يقال إن غابة
to Die.

كانت هذه المنطقة البرية والطبيعية ف غابة سوينل جزءا من غابة وندسور وتتميز بتحصينات من العصر الجورج كانت
.تستخدم لتدريب الجنود خالل الحروب النابليونية



سالزبوري بلين ، إنجلترا

تم تصوير االنفجارات والمؤثرات الخاصة األخرى ف سالزبوري ، ف مقاطعة ويلتشير ، ملك وزارة الدفاع البريطانية ، حيث يعد
مختبر علوم وتنولوجيا الدفاع ف بورتون داون ، أحد أكثر األماكن سرية وإثارة للجدل ف البالد. يعتقد أن تجارب الجمرة
الخبيثة والسارين قد أجريت هناك ، باإلضافة إل عوامل أعصاب أخرى تستخدم كأسلحة كيميائية. ال شء يشير إل "جيمس
!بوند" أكثر من منشأة عسرية ذات ماض مشوك فيه
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