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جميع الحقوق محفوظة

كتاب تلوين
تقديم
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3

شالالت باترسون
شالالت جميلة  وقوية زودت املدينة بالطاقة وساهمت يف منو باترسون.



4

قرية لينابة
لينابة )الهنود الحمر( هم سكان باترسون األوائل. عاشوا يف قرى عىل ضفاف النهر. 



5

التنزه حول الشالالت
يف العارش من متوز عام 1778، قام كل من جورج واشنطن و اليكساندر هاملتون والعديد من الشخصيات العسكرية بزيارة الشالالت.



6

ختم اس يو ام 
هذه املؤسسة الخاصة هي التي قامت بإنشاء مدينة باترسون كأول مدينة صناعية يف أمريكا.



7

وليم باترسون )1745-1806(
سميت مدينة باترسون باسم وايل نيوجرييس.



8

قنوات ترصيف املياه

خالل 1913-1794 زودت القنوات املائية معامل باترسون بالطاقة.



9

النواعري

اعتمدت املعامل يف البداية عىل النواعري املائية لتوليد الطاقة من املياه.



10

معمل أولد كون لألسلحة  

جون رايل كان أول من لف خيوط الحرير عىل املكوك عام 1840



11

مدينة الحرير

يف وقت من األوقات استخدمت مصانع الحرير يف باترسون أكرث من 25000 عامل.



12

بطولة  أمريكا للقوارب الرشاعية لعام 1851

زودت باترسون البحرية األمريكية باألقمشة القطنية لبواخرها.



13

امتام مد السكك الحديدية العابرة للقارة

استخدمت قاطرات روجر 119 يف االحتفاالت عام 1869



14

السكك الحديدية تحت األرض
العبيد الهاربون شامال إىل الحرية، وجدوا يف باترسون  الطعام وامللجأ .



15

مدينة املهاجرين
ناس من مختلف الدول قدموا للعيش وللعمل يف باترسون.



16

مبنى بلدية باترسون

مبنى بلدية باترسون يف وسط املدينة هو مركز الحكومة املحلية.



17

قلعة المربت

بنيت قلعة المربت عىل طرف جبل غاريت، وكانت منزال ملنتج الحرير كاثولينا المربت.



18

مكتبة تشالز دانفورث التذكارية
أول مكتبة عامة يف نيوجرييس تأسست عام 1885.



19

الحريق الكبري
عام 1902، شب حريق كبري يف مختلف أرجاء باترسون وكان األكرب يف تاريخ نيو جرييس.



20

الخالفات العاملية

االرضاب كان أحد الوسائل الذي ساهم يف تحسني ظروف  العامل يف املصانع.
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روضة ميموريال داي )يوم إحياء ذكرى الشهداء(

قدمت جيني توتل هوبارت هذه البناية الكبرية احياء لذكرى ابنتها فاين.



22

غواصة هوالند

جون هوالند أستاذ يف احدى مدارس باترسون ، اخرتع الغواصة الحديثة وجربها يف نهر باسيك.
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تشارلز لينربغ وروح سانت لويس
هذه الطائرة قامت بأول رحلة انفرادية من دون توقف عرباملحيط مستخدمة محركا مروحيا صنع  يف باترسون.



24

غيتانو فريدريك )1880 - 1964(
هذا الفنان قام بصنع أكرث من 40 متثاال ميكن رؤيتها يف باترسون اليوم.



25

مقصف مدينة الحرير
قامت رشكة باترسون لوسائط النقل بتأسيس مقصف مدينة الحرير.



26

ملعب هينشليف

 عام 1932 قام رئيس البلدية جون هينشليف برعاية بناء مبنى ملعب نيوسيتي. تم اعالن هذا
 امللعب كواحد من املعامل الوطنية التاريخية يف 11 آذار عام 2013



27

الري دويب )2003-1923(
 دويب خريج ثانوية ايست سايد، لعب يف دوري النيجرو قبل أن يلعب يف الدوري

 األمرييك كأول العب أمرييك من أصول أفريقية.
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29

مسابقات يف ملعب هينشليف

يستضيف ملعب هينشليف سباقات للسيارات.



30

مارتن لوثر كينج جي آر )1968-1929(

تحدث مارتن لوثر كينج جي آر عن املحبة يف الكنيسة املعمدانية يف آذار 27 عام 1968



31

شعراء باترسون
 املدينة ألهمت العديد من الشعراء، أمثال جوديث أورتيز وماريا مازيويت ديالن

 وآالن جينسربغ وتالينا الشيل كوين ووليم كارلوس وليمز.
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U  S..
A. B. S.  & F. Co.

متحف باترسون
يقوم متحف باترسون -الذي تأسس عام 1925 - بتقديم خدماته ألهايل املدينة عن 

طريق الحفاظ عىل التاريخ والرتاث الثقايف ملدينة باترسون وسكانها.



33

معادن باترسون

تعترب باترسون احدى أهم املناطق الغنية بالبازلت املعدين.



34

لوو كوستلو )1906-1959(
نجم من سكان باترسون، لعب أدوارا مختلفة يف 37 فيلام ويف العديد من الربامج 

التلفزيونية واالذاعية مع رشيكه بود آبوت.



35

أكشن! باترسون يف األفالم
ألكرث من 100 سنة، أفالم وبرامج تلفزيونية تصور يف جميع أنحاء املدينة.



36

فيكتور كروز )1986-(
بطل السوبربول )كرة القدم األمريكي(  الشهير ال يزال يساهم بنشاطه االجتماعي. 



37

مستشفى سان جوزيف
يقوم المركز الطبي لمستشفى سان جوزيف بتقديم خدمات طبية لسكان مدينة باترسون منذ عام 1867.



38

شالالت كبيرة، أطعمة لذيذة، ومستقبل مشرق
يمكن مالحظة التنوع السكاني في باترسون بسهولة عن طريق تنوع األطعمة المتوفرة.



39

حديقة شالالت  باترسون الوطنية التاريخية
أعلنت عام 2009 رسميًا  كحديقة وطنية. الشالالت الكبيرة هي وجهة الزوار والسكان المحليين.
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Notes


