
 نحن أقحوانات
 منطقة الرش!  كم هو

 عدد البتالت في كل
واحدة فينا؟

 أنا نافورة واديل!  ما هو
 الحيوان الذي تستطيع

أن تجده علّي؟

  أنا كنيسة نوكس يونايتد!
 انظر إلى برجي.  ما هو

الشيء المفقود؟

 أنا بافيليون!  أنا فخور
 بنوافذي الكبيرة.  ما الذي

تراه بالداخل؟

  أنا برج ريجنسي تاورز!
 كنت في الماضي أعلى

 مبنى في وينيبيغ.  ما هو
اإلتجاه الذي أواجهه؟

  أنا منزل هوفر وتاون!
 جانبيّي متطابقان.  هل

 تستطيع أن ترسم
نصفي اآلخر؟

  أنا وارويك آبارتمنتس!
ما هي عدد الطوابق لدّي؟

 ما الذي تحبه في
سنترال بارك؟

 أنا أعمدة دي فيلد!  يمكن
 أن نشكل ثمانية ألوان
 مختلفة.  هل تستطيع

 أنا مبنى ماكدونالد!  هلأن تذكر ثالثة منها؟
 تستطيع أن تجد حفرية علّي
 وتقوم برسمها؟  تلميح: انظر

بالقرب من شعار النبالة؟



كان متنزه سنترال بارك )Central Park( واحًدا من أول أربع متنزهات في وينيبيغ.  لم يكن يتم 
اإلشارة إلى تلك المتنزهات كمتنزهات، بل كانت تسمى »ساحات مزركشة أو مراكز تنفس«.  

وقد كان متنزه سنترال بارك مكان شهيًرا في أوائل القرن العشرين.  كان به ملعب تنس 
ومسرح للفرق الموسيقية وحدائق ضخمة.  وفي عام 2008، أطلقت مدينة وينيبيغ مشروًعا 

كبيًرا لتنشيط المتنزه.  والشركة التي نفذت التصميم هي شركة سكاتليف وميلر وموراي 
المتخصصة في هندسة المناظر الطبيعية.  وقد عملت تلك الشركة على نحو وثيق مع سكان 
تلك المنطقة في تصميم متنزه لصالح المجتمع المحلي. اتبع الخريطة واكمل األنشطة فيما 

تقوم باستكشاف متنزه سنترال بارك!

!Central Park استكشف سنترال بارك

مؤسسة وينيبيغ للهندسة المعمارية هي منظمة خيرية 
مسجلة ال تهدف للربح ومكرسة لتعزيز الوعي والتقدير 

لبيئة وينيبيغ المبنية من خالل التعليم العام.

للمزيد من المعلومات حول مباني وينيبيغ ومناظرها الطبيعية ومهندسيها 
winnipegarchitecture.ca المعماريين، برجاء زيارة موقع

 الخريطة من رسم كاج هاسيلريس 
Kaj Hasselriis

 التصميم بواسطة بوردكس 
Burdocks

تم اإلنتاج بالدعم من مدينة وينيبيغ ومنطقة 

األعمال بالجانب الغربي.

،)Knox United Church( كنيسة نوكس يونايتد
  400 Edmonton Street

بنيت كنيسة نوكس يونايتد بين عامي 1914 و 1918 وتم تصميمها من قبل 
المهندس المعماري البارز جون ج. هـ. راسل.  وهي تمثل مثاًلا رائًعا على فن 

العمارة في مرحلة النهضة القوطية المتأخرة.  وقد تلحظ أن قطعة من الكنيسة 
مفقودة. ففي عام 2010، تعرضت الكنيسة لصاعقة رعدية، ما أدى إلى سقوط 

قطعة كبيرة من الحجر على درج الكنيسة ومن ثم إلى الشارع. إذا نظرت عبر شارع 
إدمونتون، سترى قطعة من الحجر بعدما تم تحويلها إلى نصب تذكاري.

 ،)DIY Field( أعمدة دي فيلد
Ellice Avenue مع شارع Edmonton Street تقاطع شارع

شبكة دي فيلد هي شبكة تفاعلية تتألف من 38 عمود إنارة. وتشكل هذه األعمدة 
مًعا قطعة فنية عامة ابتكرها الفنان الكندي جيرمان كوه )Germain Koh(.  يحتوي 

كل عمود على أضواء حمراء وخضراء وزرقاء. وتوجد ثالثة أزرار في كل عمود 
ويمكن لكل زر تشغيل وإيقاف لون مختلف من الضوء. وحين تقوم بتشغيل أكثر 

من ضوء، تختلط األلوان من األضواء المختلفة وتحصل على لون جديد!

،)Hoover and Town House( هوفر وتاون هاوس
  368–370 Edmonton Street

كانت منطقة سنترال بارك تضم على جانبيها منازل كبيرة مثل هذا المنزل. وقد 
تم هدم العديد من تلك المنازل، لكن هذا المنزل الذي يتكون من طابقين هو أحد 

المنازل القليلة التي نجت.  وكان قد تم بناؤه عام 1901 وتصميمه على غرار طراز 
نهضة الملكة آن، وهو طراز هيمن على الكثير من العمارة السكنية في أمريكا 

الشمالية في نهاية القرن التاسع عشر.

،)Waddell Fountain( نافورة واديل فاونتين
  400 Cumberland Avenue

يزيد عمر نافورة واديل فاونتين عن مائة عام.  وتتميز هذه النافورة بأنها شديدة 
الزخرفة، وإذا نظرت لها من زوايا مختلفة، سترى أنها متماثلة تماًما من كافة 

الجوانب.  وبحلول عام 2010، كانت النافورة بحاجة لإلصالح.  لذا فقد تم فكها إلى 
قطع ونقلها من الموقع حيث تم إصالحها.  ثم أعيد تجميع النافورة مًعا، كما لو 

كانت أجزاء من أحجية!تعمل كمحطة سكك حديدية لمدة تزيد عن 100 سنة.

،)MacDonald Building( مبنى ماكدونالد
  344 Edmonton Street

تم تصميم هذا المبنى اإلداري من قبل شركة الهندسة المعمارية سميث كارتر 
التي يقع مقرها في وينيبيغ، وتم تشييده في عام 1958.  وكان قد تم بناؤه ليضم 

المكاتب الحكومية. الجزء الخارجي من المبنى مغطى بحجر تيندال الجيري.  ويوجد 
هذا النوع من الحجر الجيري خارج مدينة وينيبيغ مباشرًة، ويبلغ عمره أكثر من 450 

مليون عام! إذا نظرت بعناية، قد تتمكن من إيجاد حفريات من الكائنات والنباتات 
القديمة التي تختبئ في الحجر.

،)Regency Towers( برج ريجنسي تاورز
  411 Cumberland Avenue

كان برج ريجنسي تاورز عند بناؤه عام 1964 أعلى مبنى في وينيبيغ.  بل كان يوصف 
بأنه أكبر مجمع سكني في كندا، حيث كان يحتوي على أكبر عدد من الوحدات في أي 
مبنى سكني كندي، ألنه كان يضم 407 شقة. كما كان يضم محل بقالة ومستودًعا 

للتنظيف الجاف وحمام سباحة وغرفة حفالت. وصفت الصحافة المحلية المبنى 
بأنه »مثير لإلعجاب«، وقد كان شهيًرا للغاية عند افتتاحه.

،)Central Park Pavilion( سنترال بارك بافيليون
  400 Cumberland Avenue

تم تصميم سنترال بارك بافيليون من قبل المهندس المعماري الذي يقع مقره 
في وينيبيغ ديفيد بينر، وقد تم إنشاؤه عام 2010.  ويخدم المبنى حمام السباحة 
الضحل ومنطقة اللعب المائية لألطفال، كما يضم أيًضا دورات مياه عمومية 
وخزائن وغرفة ميكانيكية.  تم تصميم المبنى بحيث يكون شفاًفا، حتى يتمكن 

المرء من رؤية الكثير مما يحدث بالداخل. إال أنه تم كساء بعض الزجاج لتوفير 
بعض الخصوصية.

حمام السباحة الضحل ومنطقة اللعب المائية لألطفال في سنترال بارك 
،)Central Park Wading Pool and Aquatic Play Pad(

  400 Cumberland Avenue

كان حمام السباحة الضحل ومنطقة اللعب المائية لألطفال جزًءا من عملية 
تطوير أكبر في سنترال بارك من تصميم سكاتليف وميلر وموراي.  يأتي الماء من 
األرض ومن فوق من خالل نافورات مياه وجزر خرسانية.  وهناك حديقة رائعة من 

اإلقحوانات المشرقة الرائعة والكبيرة ترش الماء البارد في أيام الصيف الحارة.

،)Warwick Apartments( وارويك آبارتمنتس
   366 Qu’Apelle Avenue

تم بناء وارويك آبارتمنتس في عام 1909 وهي من تصميم المهندس المعماري 
ويليام واالس بلير. وهي تمثل بناية مهمة في تاريخ تصميم الشقق السكنية 
في وينيبيغ. في واقع األمر، غالًبا ما يشار إليها على أنها المبنى السكني الذي 

غير الطريقة التي كان يعيش بها سكان وينيبيغ. وقد قام المهندس المعماري 
بتصميم األجنحة حول فناء داخلي وتأكد من وجود الكثير من النوافذ والشرفات.  

وتمثل وارويك آبارتمنتس تصميًما مستوحى من الطراز الكالسيكي مع جدران من 
الطوب والحجر الجيري.والنباتات القديمة التي تختبئ في الحجر.

)Central Park( متنزه سنترال بارك

مع أن متنزه سنترال بارك متواجد منذ أكثر من قرن، فقد مر بالعديد من التغييرات. 
تم االنتهاء من متنزه سنترال بارك، كما تراه على شكله اليوم، في عام 2012 وتم 

تصميمه من قبل شركة هندسة المناظر الطبيعية سكاتليف وميلر وموراي.  
ويضم هذا المتنزه الذي تم ترميمه هيكًلا على صورة منزلق/زالقة تعمل طوال 

المواسم األربعة ومنطقة لعب تفاعلية من الرمال والمياه ومنطقة مفتوحة من 
العشب الصناعي وحوض سباحة ضحل لألطفال ومنطقة لعب مائية.


