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لیس مطلوبا من الطبیعة ان تعزف مقطوعة موسیقیة لتظھر ما بھا من جمال ، وال ان تنثر رائحة االزھار المعطرة 

 لتعلن عن وجود مدینة رائعة .
 

كل المقدمات العطرة والسمفونیات التي تتراقص طربا جمیعھا ال تستطیع ان تعلن عن جمال الطبیعة االخاذ الذي 
 یذھل الشعراء وصفھ والشروع في ادراك مالمحة .

 
ھا ھو ھدیل الحمام وعنوان السالم یتصدر قائمة الطبیعة 

في كوریا لیعلن للجمیع بان الطبیعة ترحب بھم بین 
 احضان الجمال .

 
 

فھي بلد حظى  بنعمة الفصول االربعة التي تتوالى لتعلن 
بان طبیعتي فاتنة وممیزة ، لیس ھناك اجمل من صداقتك 

مع الطبیعة وھذا ما سوف تكتشفھ عند وصولك إلى 
سیئول ، فكل زوایا الطبیعة تنادیك بطریقتھا الخاصة فھا 
ھو البحر المتالءالء بزرقتھ واالستمتاع بصوت االمواج 
المتدفقة خاصة في فصل الصیف عند ئذ سوف یروق لك 

 جمال الطبیعة .
 
 
 

فماذا لو كانت رحلتك في الخریف حیث تكون السماء في 
ابھى  صورة فھي زرقاء المعة ، اما اوراق االشجار فھي 
تطربك بصوت تساقط اوراقھا ، فتندمج االلوان الساحرة 
من اصفر واحمر وبرتقالي لتعلن عن شذي اخر للجمال 

 والروعة .

 

 Seoulسیئول                          
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فھي تتراقص بعدة الوان تطرفھا العین في كل 
حركتھا ، ما اروعة من منظر ذلك الذي یشل نظرك  

 ویجعل ذھنك بالكامل متجھ الیھ .
 
 

الشتاء الذي نتصنعة دائما ، ونعشقھ دائما ، فوجود 
اللون االبیض الذي یغطي االرض والجبال یعطیك 

شعورا خاصا بان ھناك حیاة في الشتاء ، فانت 
 تنتظر ضیفا الیزور بلدان كثیرة .

 
 

تخیل وانت تنظر إلى الطبیعة وقد كساھا الثلج 
 بحلتھ البیضاء لیعلن للجمیع عن وجودة .

 
 

وما رایك في الربیع الذي یرسل شمسة الدفىء ذات االلوان البراقة لتذیب ذلك الثلج بكل رقة وعفویة وتبدا من جدید 
 رحلة الطبیعة في تفتح االزھار والرقص على انغام الطبیعة .

 
 

 تلك ھي كوریا الجمال وتلك ھي سیئول سمفونیة كوریا الخالدة المتعطشة لمزید من االكتشاف والسیاحة .
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سیئول ھي عاصمة كوریا الجنوبیة ، عندما 

انتقلت الساللة الحاكمة جوسون لجعل سیئول 
كان سكانھا ال  1392عاصمة لھا وذلك في عام 

الف نسمة ، اما االن فان سیئول  100یتجاوزون 
تعد واحدة من اكبر المدن في العالم من حیث 

 الكثافة السكانیة . 
 
 

اللطیف ھنا بان كلمة سیئول تعني العاصمة باللغة 
 الكوریة . 

 
 

لقد مرت مدینة سیئول بالعدید من الدمار من جراء االستعمار الیاباني في القرن العشرین مما اسفر عنھ الكثیر من 
الدمار والخراب ، وتوال علیھا الدمار من جراء الحرب الداخلیة بین كوریا الشمالیة والجنوبیة بعد االستعمار 

 الیاباني ، مما جعلھا تان بالخراب والدمار الشامل .
 
 
 

بدات في االعمار من جدید ، وتسارع ھذا االعمار  1960ولكن ما برحت ان قامت بسرعة مرة اخرى ففي عام 
، حیث اصبحت مدینة سیئول  1988والتطور ومواكبة العالم الخارجي بعد مسابقة االلمبیاد في سیئول وذلك في عام 

واحدة من المدن العصریة المتطورة في العالم ، ویقال بان التغیرات التي حدثت في كوریا تشبھ المعجرة 
 االقتصادیة .
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توجد العدید من القصور ذات التاریخ البھي في مدینة سیئول والتي طالتھا ایادي الدمار والخراب ، حیث اعید  
 ترمیمھا من جدید لتعود كما كانت سابقا .

 
 فانھ یقسم سیئول إلى قسمین    Hanاما نھر الھان 

 قسم شمال : یتمثل في القسم التقلیدي والتاریخي .
 قسم جنوب : یتمثل في القسم الحدیث والمتطور .

 
 باالضافة لبیوت الشاي .    Bukchonوقد احتفظت سیئول بالكثیر من المنازل القدیمة والتقلیدیة في منطقة 

فھي ملتقي الماضي والحاضر ، حیث یحتفظ بالقصور والمنازل القدیمة بجانب العمران وناطحات السحاب وتحیط 
 نفسھا باسرار التاریخ .

 
 
 

لقد كانت سیئول تحتوي على قلعة كبیرة ھي رمز من 
رموز التاریخ لدیھا ، حیث كانت تحتوي ھذه القلعة 

مداخل ، اما اآلن فلم یتبقي منھا االمدخل  8على 
لقد اصاب الدمار   Namdaemunواحد اال وھو 

الجزء االكبر منھا ولم یتبقي اال القلیل من ذلك 
 التاریخ لیحكي عن ایام الدمار بصوت الرثاء .

 
 

 

 

Namdaemun 
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قد یدھشك ما سوف تراه من مطاعم ومركز تسوق في 
سیئول فھي مشھورة بذلك ، ویرجع ذلك لجودة الطعام 

الكوري حیث انھ یعتبر من المطابخ الصحیة كون المواد 
المستخدمة بھ مواد طبیعیة موجودة في الجبل والبحر 
والحقول الزراعیة ، ومما یزید في االقبال علیھ شكلة 

الشھي ومذاقة اللذیذ ، فالعین تعشق كل ما تراة یستحق 
 العشق فالذلك یتسارع الكثیرون لتجربتھ.

 
 

وبما ان االسواق دائما تكون مكتظة بالمتسوقین وعشاق 
الموضة وكل جدید فال بد من تناول وجبة بین اوقات 

 التسوق التي ال تنتھي .
 
 

ال تنتھي االشیاء الرائعة في سیئول إلى حد الطعام 
والتسوق فھناك شریك منافس یعلن عن نفسة ویكثر محبیھ 
سواء في سیئول من الكوریین او من قبل السیاح فالساونا 

 تعتبر من االشیاء المثیرة في كوریا .
 
 

 وھي منطقة للشباب تحتوي على العدید من المقاھي والمطاعم .  Hongikان اطراف جامعة سیئول 
 
 

من المعالم المثیرة التي یتوجب على 
 -السائح زیارتھا في سیئول :

 
 City Hall -البلدیة  -1
 

واحد من المباني المثیرة لالھتمام 
 حیث یقع في قلب سیئول .

ان افضل االوقات  لزیارة سیئول ھو 
شھر مایو حیث یكون الھواء جید 

جدا ، ویصادف مھرجان الفوانیس 
 (میالد بوذا ) .

 
 
 

 ویوجد في سیئول العدید من الحدائق والمتاحف ، ولمزید من االطالعات عن سیئول :
www.visitkorea.or.kr 

www.visitseoul.net 
 

 

 

 بناء جدید للبلدیة 
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 وال زلنا في صدد ذكر بعض االماكن في سیئول 

Seoul Forest 
 غابات سیئول 

www.parks.seoul.go.kr 
 
 

War Memorial Of Korea 
 النصب التذكاري للحرب الكوریة 
www.warmemo.co.kr 

 
 

Seoul  Museum Of Art 
 متحف الفن في سیئول 

 
 

www.seoulmoa.seoul.go.kr 
 
 
 
 
 

Myeong-dong Cathedral 
 كنیسة تاریخیة في سیئول 
www.mdsd.or.kr 

 
 
 

 
Noryangjin Fish Market 

 سوق السمك 
www.susansijang.co.kr 

 
 انظر خریطة سیئول 

 
 

 

 

 

 


