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في المحطة شارع متاجر جمعیة ورئیس  زیورخ   
األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   

 
زیورخ ھي    سویسریة مدینة أكبر    ّھا صحیح  .  أن البالغ بسكانھا  -   حوالي عددھم    نسمة ألف  ٠٦٣    إذا صغیرة تعتبر تزال ال  -  

العالمیة المدن بكبریات قورنت بوضوح، السویسریة المدن سائر تتصدر ولكنھا  .  تأتي حیث    بازل مدینة قبل       Basel   
البالغ بسكانھا  حوالي عددھم    نسمة، ألف  ٠٨١   البالغ بسكانھا چنیف مدینة قبل وأیًضا    حوالي عددھم    نسمة، ألف  ٠٧١    بل   

البالغ بسكانھا برن مدینة سویسرا عاصمة وقبل حوالي عددھم    نسمة ألف  ٦٣١    .  
أكثر ٠٢  من     ٪ القومي الدخل من    السویسري    في ھنا إنتاجھ یتم    زیورخ مدینة    الرئیسي المقر  .   السویسریة البنوك لجمیع   

في موجود العمالقة زیورخ مدینة    أنّ  كما  .  العالمیة الشركات كبریات من العدید    واألجنبیة السویسریة  -   استقرّ  قد  -    في      
في أو زیورخ  لھا المجاورة المناطق     .  

أسباب ذلك    بسھولة فھمھا یمكن    العالمیة، الطیران شركات لمعظم رئیسیة محطة ھو زیورخ فمطار  .   بشبكة متصل وھو   
في العامة المواصالت نموذجیة بصورة نةالمدی    المدینة ووسط المطار بین والمسافة  .  في القطار یقطعھا    حوالي     عشر   

فقط دقائق مشھورتین، لجامعتین مقرا وباعتبارھا  .  ھما    زیورخ جامعة  :    ) النظریة للعلوم   ( ،  للعلوم الفیدرالیة والجامعة   
الـ التكنولوجیة    ETH، طالب، ألف  ٠٣  من أكثر فیھما یدرس    العلمي والبحث للتعلیم مرموقین مركزین زیورخ تمتلك     .  

یحقُّ  نوبل جائزة على الحاصلین علمائھا من الھائل بالعدد تفخر أن لزیورخ    عالما  ٤٢  نوبل جائزة نال فقد  .   سویسریًا  -   
وأجنبیًا زیورخ، بمدینة بأخرى أو بطریقة ارتبطوا  -   في درسوا إّما فھم    زیورخ،    في بالتدریس قاموا أو    جامعتیھا إحدى     : 

النظریة، للعلوم زیورخ جامعة  الـ التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة الجامعة أو       ETH أنّ  تذّكرنا فإذا  .   ألّول منحت نوبل جائزة   
١٠٩١  سنة مرة م،  ّھا    الوقت، ذلك منذ سنویا تمنح وأن  القرن مدار على الجائزة بھذه للفوز عالما  ٤٢  تقدیم أن ألدركنا   

العشرین ا أسطوریًا إنجاًزا یعتبر    زیورخ مثل صغیرة لمدینة حق  زیورخ علماء من نوبل على الحائزین ھؤالء من وكان  . 
فطاحل، مشاھیر رونتجن كونراد مثل       Konrad Roentgen، أینشتاین وألبرت       Albert Einstein  الباحث وكان  . 

سینكرناجیلت رولف    Rolf Zinkernagel سویسري عالم آخر ھو    ٦٩٩١  سنة نوبل جائزة على یحصل    م،   اكتشف حیث   
االسترالي مع دوھیرتي بیتر       Peter Doherty اإلنساني المناعة جھاز تعّرف عملیة    الجسم على الغریبة الخالیا على     . 

ویتریخ،ڤ كورت تبعھ ثم  ٢٠٠٢  سنة الكیمیاء نوبل صاحب     م 
عدد العلمي البحث بمراكز جدا وثیقة عالقة تربطھ زیورخ مستشفیات من ھائل     مستویات أعلى تقدّم زیورخ فمستشفیات  . 

الطبي العالج في    متعددة، مجاالت    الحصر ولیس المثال سبیل على منھا    الدمویة، واألوعیة القلب جراحة  :  المعدة، جراحة      
،التجمیل جراحة  العظام، جراحة    العیون طب    في سویسرا خارج من الراقیة الطبیة الخدمات ھذه على والطلب  .   تزاید   
مستمر الطبي العالج بجانب  .  في الممتاز    زیورخ مدینة    یُقدّرُ      التحتیة والبنیة واالستجمام الراحة وسائل أیًضا األجانب   

في الممتازة زیورخ مستشفیات     .  
تمتاز جدا عالیة بكفاءة وتعمل المدینة أنحاء جمیع تربط عاّمة مواصالت بشبكة أیًضا زیورخ    وتتمتعُ   .   بأوضاع زیورخ   

مستقرة، سیاسیة ثقافي وبنشاط    جدا مزدھر    في وطنیة لغات أربع وجود وحقیقة  .  سویسرا،    ھي     والفرنسیة األلمانیة   
والرومانیة واالیطالیة البدیھیة األمور من للسویسریین بالنسبة األجنبیة اللغات متعل یجعل     ذلك عن فضال زیورخ وتتمیز  . 

محترًما تعلیًما تلقوا الذین المؤھلین أعداد بوفرة بدوره وھذا  .  والتنمیة، البحث فقط لیس یلقح    االقتصاد أیضا بل     .  
ولكن كّلِ  قیمة ما  :  فألنّ  زیورخ؟ مدینة تمیز رومانسیة نفسیة املبعو مصحوبة تكن لم إذا المحاسن ھذه     أصغر المدینة   

األخرى الكبرى العواصم سائر من بكثیر ٍ  بسحر تتمتع جعلھا بالذات ھذا  -    طاغ فمن  .   على بالقطار زیورخ إلى یصل   
المثال، سبیل في نفسھ یجد    المدینة، وسط    في مباشرة التجول ویستطیع    عالمًیا المشھور المحطة شارع     من بالفعل فھو  . 

في التجاریة الشوارع أجمل العالم،    عالمیة سمعة ذات وبنوك متاجر وفیھ    وال  .  في آخر مكان یوجد    العالم    یُعرضُ      فن فیھ   
العالمیة، الماركات بشتى السویسریة الساعات صناعة في المحطة شارع مثل    زیورخ مدینة    بل فحسب ھذا لیس  .   یجد   

خاّصٍ  بذوق تتمیز كثیرة أخرى وعروًضا العصریة الحیاة ولوازم الحدیثة والموضة والمالبس المجوھرات أیًضا المرء   
عالیة وجودة   .  

على جانبي    مورقة زیزفون شجرة مائتا توجد المحطة شارع    في المنعشة الظالل تنشر     الصیف، أیام    وتبثُّ      مریحا جوا   
البالغ رعالشا امتداد على متر كیلو  ٤.١  طولھ    في  .  المحطة شارع نھایة    الخالبة، زیورخ بحیرة كورنیش یقع    حیث     یلوح   

ممتعة خضراء وھضبة بالجلید المغطاة األلب لجبال رائع منظر  المشھور المحطة شارع من قلیلة خطوات بعد على  . 
القدیمة المدینة تقع الفاخرة بمتاجره  .  

الحواري القدیمة األحیاء تخترق الضیقة واألزقة    بى  .  تُكّونُ  الصغیرة والتالل الرُّ  نھر على خالبة لنظرة فریدة مواقع   
المتمیزة بأبراجھا الكثیرة والكنائس البیوت وأسطح اللیمات َمن  .  المدینة، معالم مشاھدة من بالتعب یشعر     ھائال عددًا یجد   

والمقاھي المطاعم من التي    والترحاب، بالبشاشة الزوار ستقبلت    عالمیة، ومشروبات أطعمة وتقدّم    وتلبي    كلّ      رغبات   



ندر فیما إال العمالء  .  
الفنادق في    تُدارُ  زیورخ    جدا، عالیة بكفاءة    األولى الدرجة فنادق من بدایة      ) نجوم خمس  البسیطة الفنادق وحتى  )    )  سریر 

وفطار وھي  .)  في المبیت إمكانیة للسائح تقدّم    قریب مكان     بوسائل أو األقدام على مشیًا بسھولة منھ االنتقال یمكن   
الثقافیة العروض أماكن إلى للوصول العامة المواصالت  .  

تقدّمُ  األوبرا، دار    التمثیل، ودار    الموسیقى، ودار    سرحوالم والموسیقى الدراما من جدا رفیع مستوى ذات عروًضا     وكذلك  . 
في الصیفیة والحفالت المتاحف الطلق، الھواء    الـ وكرنفال       Street Parade، الربیع، وحفلة     تُضاعف أخرى ومناسبات   

في المتعددة العروض باقة تنوع زیورخ مدینة    الـ كرنفال مثل الكبرى المناسبات بعض  .     Street Parade  سنویًا یجذب   
زوارال من ضخًما عددًا شخص ملیون إلى یصل    صغیرة، أخرى حفالت وھناك  .  للعاشقین وشیقة ممتعة ولكنھا     .  

البد زیورخ، اكتشاف من    فیھا، الحیاة جودة وتذوق    التاریخیة، آثارھا على واالطالع    أوِ     في االنغماس    العصري عالمھا      
المتأللئ،  واالستھالك اإلبداع عالم    ھي فزیورخ  .  والجوانب الوجوه متعددة مدینة    في جمیعا تساھم الجوانب ھذه وكل  .    

الجمال رائعة المدینة ھذه جعل   .  


