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 شهًرا(.  ٢٨البناء  ت عملية)دام القديم واليةفي موقع سجن ال ١٩٠٣و ١٩٠١بين عامي  بُنِي     البناء:

 
دعوى قضائية ضد سكة حديد   بسبب يميسيسيبوالية لبأموال ممنوحة هذا المبنى  ي  نِ دوالر. بُ   ١،٠٩٣،٦٤١ التكلفة األولية: 

 .المحاكم األدنى المحكمة العليا للواليات المتحدة قرار وأيدت إلينوي المركزية بخصوص ضرائب متأخرة.
 

 .نت لويس بوالية ميسورييلينك من سا .ثيودور سي  المهندس المعماري:
 

ئع في الواليات المتحدة من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى  شاال Beaux Arts)) أسلوب الفنون الجميلة الهندسة المعمارية:
ف قاموس أكسفورد للعمارة. يُ عشرينعشرينيات القرن ال بأنه "علمي، واثق من نفسه، عظيم،   هذا األسلوب عِرِّ

 " .وفاخر
 

والتر "مكتب الحاكم في مبنى ، ويقع في مبنى الكابيتول يقع الفرع التشريعي ومكاتب الجلسة التشريعية للحاكم الحكومة:  
هاي "  مقابل شارعفي الشمال  يقع كالهماو، العدلي " كارول غارتين" والفرع القضائي في مبنى  ،" سيلرس
 ت". ستري

 
. القبة الرئيسية  "جورجيا"  ز على قاعدة جرانيتكِ رت  مُ  ،الجيري " إنديانا"  الجدران الخارجية تتكون من حجر الخارج: 

مزججة محاطة برواق من الحجر الجيري. النسر عبارة عن نحاس صلب   " تيرا كوتا " عبارة عن أسطوانة 
 .قدما  ١٥ه اجناحو أقدام  ٨يبلغ ارتفاعه ، مغطى بورق الذهب

 
م  : المبنى ترميم ي  المبنى ُرِمِّ  .مليون دوالر ١٩بتكلفة  ١٩٨٢و  ١٩٧٩بين عام 
 

 .في الروتاندا ٧٥٠منها  وحدة إضاءة أصلية؛  ٤٧٥٠  األضواء:
 

 حكِّام.ال ةترتيب خدمنفس قة ب. الصور معلِّ حكِّامقاعة ال  الطابق األول:
 

لمحكمة العليا. وهي اآلن بمثابة غرفة لجان مجلس الشيوخ وهي  ل األصلية  غرفةالفي نهاية الممر الشرقي تقع  الطابق الثاني:
سابق إيفلين ال تمثال نصفي للمالزم أول يقف  الغرفة تكون قيد االستخدام. في داخل مفتوحة للجمهور عندما ال 

. على الجدار  المنتخبة على مستوى الوالية ناصبالعديد من الم، كما غاندي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب
  قضاة في الصورة. من بين ال١٨٩٩تم ترميمها عام  طباعة حجرية لجميع قضاة المحكمة العليا هناك  المقابل
في نهاية الممر والمار، المسيسيبي الوحيد الذي خدم في المحكمة العليا للواليات المتحدة.  ي.س .كيو .لإ هناك

  النواب.مكاتب وغرف لجان لمجلس تضم اآلن  التي  مكتبة الوالية السابقةالغربي تقع 
 .[ مكتبة من الممر فقطال مشاهدةيرجى ] 

 
من الرخام األبيض اإليطالي مع قوالب من الرخام األسود البلجيكي. األعمدة الثمانية عبارة عن رخام   هاجدران ندا:اروتال

العينين اإلنصاف والصدق في القانون.   ةمعصوبالل سيدة العدل مثِّ تُ و. وهو صناعة بشرية فني يُدعى سكاليوال
من   مشاهد  تصور ميداليات مطلية  بعُ أرهناك الدرابزينات من الحديد الزهر مع زخارف معمارية. في القبة، 

 .تاريخ ميسيسيبي
 

واألعمدة  الزوايا، ولكن استخدام Beaux Arts)الفنون الجميلة ) يعتبر الدرج نموذجيًا في المباني ذات طراز السلم الكبير:
الزخرفية لتشكيل الجدران المحيطة أمر فريد من نوعه. عند الهبوط، تمثل ثالث نوافذ زجاجية ملونة األمريكيين 



 األم والمستوطن الرائد. كل الزجاج الملون والزجاج المحتوي على الرصاص في المبنىميسيسيبي األصليين و
 .في شيكاغو تة لويس ج. ميلِ ُصنع شركمن 

 
النواب والشيوخ.  ي  مجلس  باإلضافة إلى مكاتب رئيس مجلس النواب، والمحافظ، ونائب الحاكم،  هذا الطابق يضم الطابق الثالث: 

 يترأس مجلس النواب. الشيوخ ورئيس مجلس النواب الحاكم مجلس   نائبيترأس 
 

مركبة  ، مقوسة  رصاصية  في نهاية الممر الشرقي. يوجد في الردهة ثالث نوافذ زجاجية تقع قاعة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ:
، تتكون األعمدة الداعمة وألواح الجدران  القاعةفوق مقعد طويل من خشب البلوط، وجميعها أصلية للمبنى. داخل 

في الزجاج  تتضح   (Art Nouveau" )الفن الحديث" الخطوط المتدفقة لتصميم  .السكاليوال من عدة أنواع من
ومسؤولة  - من الناس -لناس ل -الملون للقبة، وبالقرب من دائرة األضواء الداخلية يوجد نقش: "حكومة الشعب 

 اً.عضو ٥٢يضم  مجلس شيوخ ميسيسيبي تم استبدال مكاتب األعضاء في األربعينيات. .أمام الناس" 
 .[المنصة أثناء وجودك داخل الغرفة منطقة المكتب أو منطقة ن م عدم االقترابالرجاء ] 

 
في نهاية الممر الغربي. جدران الدهليز من الرخام الوردي من والية تينيسي مع قاعدة   تقع غرفة مجلس النواب :مجلس النواب

،  Siennaي سكاليوال سيينِّا . جدران الغرفة هTennessee Knoxville وحافة من رخام تينيسي نوكسفيل
، تمِّ رخام األسود البلجيكي. مكاتب األعضاء أصلية. المنصة األصلية، ومكتب الكاتب، والبئرمع نقش من ال

، والقوالب. يظهر شعار الوالية أعلى كل قوس وعلى التركيبات النحاسية خاديد بنقوش الفاكهة، واألتزيينها 
ن. مجلس نواب ميسيسيبي رئيس المجلساألصلية خلف كرسي   .عضوا ١٢٢ يتضمِّ

 ]الرجاء عدم االقتراب من منطقة المكتب أو منطقة المنصة أثناء وجودك داخل الغرفة.[
 

تسمح األسطوانات الزجاجية الموجودة في أرضيات الممر بمرور الضوء عبر األرضية وإضاءة األلواح  الطابق الرابع: 
غرفتي مجلس النواب  الزجاجية الملونة في سقف الطابق الثالث. صاالت العرض مفتوحة للزوار لمشاهدة

 .ومجلس الشيوخ
 
نسخة طبق  ٥٥هو واحد من    Liberty BellThe إنِّ جرس الحرية: على الجانب الجنوبي من مبنى الكابيتول : ةياألرض منطقةال

عت ١٩٥٠وزارة الخزانة األمريكية في عام  قبل من  تمِّ إصدارهااألصل    .لعرضها لواليات واألقاليمعلى ا وُوزٍِّّ
 Belleي بل كين على يد تم نحتهوقد  ، ١٩١٢النصب التذكاري للمرأة، الذي تم تكريسه في عام  هناك أيضاً و

Kinney  تيفاني استوديوهات  من قبل صبِّهمن ناشفيل بوالية تينيسي، وتم Tiffany Studios .   بين الجرس
قبل خدمة  هذا الكابيتول كمعلم تاريخي وطني من  اختيار لتكريم ذكرىوالنصب التذكاري، توجد لوحة تذكارية 

: في  على الجانب الشمالي من مبنى الكابيتول . ٢٠١٦في عام  National Park Service الحدائق الوطنية
ع الالشرق بالقرب من شارع هاي ستريت تقف عالمة "  طريق  " كجزء من  Capitol Rallyل" كابيتو تجمِّ

الخوف"  مقاومةذكرى "مسيرة  هذه العالمة حييت. وMississippi Freedom Trail" ميسيسيبي الحرية في 
ر أنها أكبر مظاهرة . ويُقدِّ ١٩٦٦التي بدأت في ممفيس وانتهت في مبنى الكابيتول بوالية ميسيسيبي في عام 

  ياألرض  الطابق متنوعة الموجودة على الاألشجار مجموعة  ضمنللحقوق المدنية في تاريخ ميسيسيبي. من 
 . وزهرتها ماغنوليا، وهي شجرة والية ميسيسيبي توجد

 
جوالت  أما ال مساًء، للجوالت ذاتية التوجيه.  ٥صباًحا حتى الساعة  ٨من االثنين إلى الجمعة، من الساعة   : العملساعات 

  تتوفرومساًء.  ٢:٣٠و ظهًرا  ١:٠٠صباًحا و ١١:٠٠صباًحا   ٩:٣٠في الساعة  فيتم تقديمها  مصحوبة بمرشدينال
 ً أو   ٣١١٤-٣٥٩-٦٠١ الرقم   جوالت جماعية عن طريق الحجز من خالل خدمات الزوار على أيضا

tours@house.ms.govمساًء.  ٤صباًحا حتى   ٩دايا الكابيتول من . ساعات عمل متجر ه 


