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 شھًرا).  ۲۸البناء  ت عملیة(دام القدیم والیةفي موقع سجن ال ۱۹۰۳و ۱۹۰۱بین عامي  بُنِيَ    البناء:

 
دعوى قضائیة ضد سكة حدید   بسبب يمیسیسیبوالیة لبأموال ممنوحة ھذا المبنى  يَ نِ دوالر. بُ   ۱،۰۹۳،٦٤۱ التكلفة األولیة: 

 .المحاكم األدنى المحكمة العلیا للوالیات المتحدة قرار وأیدت إلینوي المركزیة بخصوص ضرائب متأخرة.
 

 .نت لویس بوالیة میسوريیلینك من سا .ثیودور سي  المھندس المعماري:
 

ئع في الوالیات المتحدة من تسعینیات القرن التاسع عشر إلى  شاال Beaux Arts)( أسلوب الفنون الجمیلة الھندسة المعماریة:
ف قاموس أكسفورد للعمارة. یُ عشرینعشرینیات القرن ال بأنھ "علمي، واثق من نفسھ، عظیم،   ھذا األسلوب عِرّ

 " .وفاخر
 

والتر "مكتب الحاكم في مبنى ، ویقع في مبنى الكابیتول یقع الفرع التشریعي ومكاتب الجلسة التشریعیة للحاكم الحكومة:  
ھاي "  مقابل شارعفي الشمال  یقع كالھماو، العدلي " كارول غارتین" والفرع القضائي في مبنى  ،" سیلرس

 ت". ستری
 

. القبة الرئیسیة  "جورجیا"  ز على قاعدة جرانیتكِ رتَ مُ  ،الجیري " إندیانا"  الجدران الخارجیة تتكون من حجر الخارج: 
مزججة محاطة برواق من الحجر الجیري. النسر عبارة عن نحاس صلب   " تیرا كوتا " عبارة عن أسطوانة 
 .قدما  ۱٥ه اجناحو أقدام  ۸یبلغ ارتفاعھ ، مغطى بورق الذھب

 
م  : المبنى ترمیم  .ملیون دوالر ۱۹بتكلفة  ۱۹۸۲و  ۱۹۷۹بین عاَمي  المبنى ُرِمّ

 
 .في الروتاندا ۷٥۰منھا  وحدة إضاءة أصلیة؛  ٤۷٥۰  األضواء:

 
 حّكام.ال ةترتیب خدمنفس قة ب. الصور معلّ حّكامقاعة ال  الطابق األول:

 
لمحكمة العلیا. وھي اآلن بمثابة غرفة لجان مجلس الشیوخ وھي  ل األصلیة  غرفةالفي نھایة الممر الشرقي تقع  الطابق الثاني:

سابق إیفلین ال تمثال نصفي للمالزم أول یقف  الغرفة تكون قید االستخدام. في داخل مفتوحة للجمھور عندما ال 
. على الجدار  المنتخبة على مستوى الوالیة ناصبالعدید من الم، كما غاندي، وھي أول امرأة تشغل ھذا المنصب

  قضاة في الصورة. من بین ال۱۸۹۹تم ترمیمھا عام  طباعة حجریة لجمیع قضاة المحكمة العلیا ھناك  المقابل
في نھایة الممر والمار، المسیسیبي الوحید الذي خدم في المحكمة العلیا للوالیات المتحدة.  ي.س .كیو .لإ ھناك

  النواب.مكاتب وغرف لجان لمجلس تضم اآلن  التي  مكتبة الوالیة السابقةالغربي تقع 
 .] مكتبة من الممر فقطال مشاھدةیرجى [ 
 
من الرخام األبیض اإلیطالي مع قوالب من الرخام األسود البلجیكي. األعمدة الثمانیة عبارة عن رخام   ھاجدران ندا:اروتال

العینین اإلنصاف والصدق في القانون.   ةمعصوبالل سیدة العدل مثّ تُ و. وھو صناعة بشریة فني یُدعى سكالیوال
من   مشاھدَ تصور میدالیات مطلیة  بعُ أرھناك الدرابزینات من الحدید الزھر مع زخارف معماریة. في القبة، 

 .تاریخ میسیسیبي
 

واألعمدة  الزوایا، ولكن استخدام Beaux Arts)الفنون الجمیلة ( یعتبر الدرج نموذجیًا في المباني ذات طراز السلم الكبیر:
الزخرفیة لتشكیل الجدران المحیطة أمر فرید من نوعھ. عند الھبوط، تمثل ثالث نوافذ زجاجیة ملونة األمریكیین 



 األم والمستوطن الرائد. كل الزجاج الملون والزجاج المحتوي على الرصاص في المبنىمیسیسیبي األصلیین و
 .في شیكاغو تة لویس ج. میلِ ُصنع شركمن 

 
النواب والشیوخ.  يْ مجلسَ باإلضافة إلى مكاتب رئیس مجلس النواب، والمحافظ، ونائب الحاكم،  ھذا الطابق یضم الطابق الثالث: 

 یترأس مجلس النواب. الشیوخ ورئیس مجلس النواب الحاكم مجلسَ  نائبیترأس 
 

مركبة  ، مقوسة  رصاصیة  في نھایة الممر الشرقي. یوجد في الردھة ثالث نوافذ زجاجیة تقع قاعة مجلس الشیوخ مجلس الشیوخ:
، تتكون األعمدة الداعمة وألواح الجدران  القاعةفوق مقعد طویل من خشب البلوط، وجمیعھا أصلیة للمبنى. داخل 

في الزجاج  تتضح   )Art Nouveau" (الفن الحدیث" الخطوط المتدفقة لتصمیم  .السكالیوال من عدة أنواع من
ومسؤولة  - من الناس -لناس ل -الملون للقبة، وبالقرب من دائرة األضواء الداخلیة یوجد نقش: "حكومة الشعب 

 اً.عضو ٥۲یضم  مجلس شیوخ میسیسیبي تم استبدال مكاتب األعضاء في األربعینیات. .أمام الناس" 
 .]المنصة أثناء وجودك داخل الغرفة منطقة المكتب أو منطقة ن م عدم االقترابالرجاء [ 
 

في نھایة الممر الغربي. جدران الدھلیز من الرخام الوردي من والیة تینیسي مع قاعدة   تقع غرفة مجلس النواب :مجلس النواب
،  Siennaي سكالیوال سیینّا . جدران الغرفة ھTennessee Knoxville وحافة من رخام تینیسي نوكسفیل

، تّم رخام األسود البلجیكي. مكاتب األعضاء أصلیة. المنصة األصلیة، ومكتب الكاتب، والبئرمع نقش من ال
، والقوالب. یظھر شعار الوالیة أعلى كل قوس وعلى التركیبات النحاسیة خادید بنقوش الفاكھة، واألتزیینھا 

 .عضوا ۱۲۲ یتضّمن. مجلس نواب میسیسیبي رئیس المجلساألصلیة خلف كرسي 
 [الرجاء عدم االقتراب من منطقة المكتب أو منطقة المنصة أثناء وجودك داخل الغرفة.]

 
تسمح األسطوانات الزجاجیة الموجودة في أرضیات الممر بمرور الضوء عبر األرضیة وإضاءة األلواح  الطابق الرابع: 

غرفتي مجلس النواب  الزجاجیة الملونة في سقف الطابق الثالث. صاالت العرض مفتوحة للزوار لمشاھدة
 .ومجلس الشیوخ

 
نسخة طبق  ٥٥ھو واحد من    Liberty Bell Theإّن جرس الحریة: على الجانب الجنوبي من مبنى الكابیتول : ةیاألرض منطقةال

عت ۱۹٥۰وزارة الخزانة األمریكیة في عام  قبل من  تّم إصدارھااألصل   .لعرضھا لوالیات واألقالیمعلى ا وُوّزٍ
 Belleي بل كین على ید تم نحتھوقد  ، ۱۹۱۲النصب التذكاري للمرأة، الذي تم تكریسھ في عام  ھناك أیضاً و

Kinney  تیفاني استودیوھات  من قبل صبّھمن ناشفیل بوالیة تینیسي، وتم Tiffany Studios .   بین الجرس
قبل خدمة  ھذا الكابیتول كمعلم تاریخي وطني من  اختیار لتكریم ذكرىوالنصب التذكاري، توجد لوحة تذكاریة 

: في  على الجانب الشمالي من مبنى الكابیتول . ۲۰۱٦في عام   National Park Serviceالحدائق الوطنیة
 USS  یو إس إس میسیسیبي الثانیة السفینة من قوس تمثالالشرق داخل منطقة وقوف السیارات یوجد 

Mississippi   تم بیع السفینة ۱۹۰۹في عام  والیة)، التي أعطتھا البحریة األمریكیة لل۲۳(البارجة رقم .
 Capitolكابیتول" تجّمع ال. في الشرق بالقرب من شارع ھاي ستریت تقف عالمة " ۱۹۱٤یونان في عام لل

Rally  میسیسیبي طریق الحریة في" كجزء من "Mississippi Freedom Trailھذه العالمة حیيت. و  
الخوف" التي بدأت في ممفیس وانتھت في مبنى الكابیتول بوالیة میسیسیبي في عام   مقاومةذكرى "مسیرة 

متنوعة  الاألشجار مجموعة  ضمنر أنھا أكبر مظاھرة للحقوق المدنیة في تاریخ میسیسیبي. من . ویُقدّ ۱۹٦٦
 .وزھرتھا ماغنولیا، وھي شجرة والیة میسیسیبي توجد ياألرض الطابق الموجودة على

 
جوالت  أما ال مساًء، للجوالت ذاتیة التوجیھ.  ٥صباًحا حتى الساعة  ۸من االثنین إلى الجمعة، من الساعة   : العملساعات 

  تتوفرومساًء.  ۲:۳۰و ظھًرا  ۱:۰۰صباًحا و ۱۱:۰۰صباًحا   ۹:۳۰في الساعة  فیتم تقدیمھا  مصحوبة بمرشدینال
 ً أو   ۳۱۱٤-۳٥۹-٦۰۱ الرقم   جوالت جماعیة عن طریق الحجز من خالل خدمات الزوار على أیضا

tours@house.ms.gov مساًء.  ٤صباًحا حتى   ۹. ساعات عمل متجر ھدایا الكابیتول من 


