
 مبنى كابيتول 
في واشنطن 

جولة اإلرشاد الذاتي

ساعات العمل المعتادة* 
أيام األسبوع: من 7:30 صباًحا إلى 5 مساًء

عطالت نهاية األسبوع: من 11 صباًحا إلى 4 عصًرا

الجوالت المصحوبة بمرشدين* 

.

ً ا،  أماي الأسبو10  :ع صباح11ً ،ا صباح12ً ،ا ظهًر ا، 1 ظهًر ا، 2 ظهر
ً ا 3 عصر

عطالت نھایة األسبوع: 11:30 صباًحا، 12:30 ظھًرا، 1:30 ظھًرا 2:30 ظھر ًا
 تبدأ الجولات المجانية المصحوبة بمرشدني من الطابق الثاني بالقرب من المدخل 

الرئيسي. لإجراء جولة جميعاة م10 ن أشخصا أو أكثر، ُيرجى الحجز لعى الرقم 
   360-902-8880360-902-8880

عوامل جذب إضافية
يتضمن Capitol Campus المزيد من المواقع التاريخية والهامة، والتي 
تشمل Governor’s Mansion، وTemple of Justice، والنُصب 

التذكارية، والحدائق. 

 *تخضع ساعات العمل للتغيير؛ بسبب الجلسات التشريعية،  *تخضع ساعات العمل للتغيير؛ بسبب الجلسات التشريعية، 
 والعطالت، والفعاليات الخاصة. يُرجى التحقق من الموقع  والعطالت، والفعاليات الخاصة. يُرجى التحقق من الموقع 

اإللكتروني عند التخطيط للزيارة.اإللكتروني عند التخطيط للزيارة.

 التواصل معنا
خدمات الزوار 

 416 Sid Snyder Avenue SW, Olympia, WA 98504
 360-902-8880 | tours@des.wa.gov

www.des.wa.gov/CapitolCampus

يُرجى مراعاة إعادة هذا الدليل إلى الكشك الموجود عند المدخل 
الرئيسي إلعادة استخدامه. شكًرا لك. 

مرحبًا بكم 
في مبنى كابيتول.  

األرض
قبل بدء االستيطان األمريكي، 

كانت تُعرف منطقة أولمبيا باسم 
"Cheetwoot" )منطقة الدب 
األسود( من قِبَل قبائل كوستال 
ساليش. تم استخدام العديد من 

األسماء لهذه المنطقة أثناء انتقال 
المستوطنين األمريكيين إليها، 
ولكن بحلول عام 1850 كان 

اسم أولمبيا قيد االستخدام بالفعل. بعد فترة وجيزة من تحول واشنطن إلى إقليم 
في عام 1853، تم تشييد مبنى الكابيتول ذي الهياكل الخشبية في حرم مبنى 

الكابيتول القائم في الوقت الحالي.

مجموعة الكابيتول
 Walter Wilderفي عام 1911، فاز المهندسان المعماريان و 

وHarry White من نيويورك في مسابقة لتصميم مبنى الكابيتول الخاص 
بالدولة. تضمنت "Capitol Group )مجموعة الكابيتول(" الخاصة بهم خمسة 

هياكل تم تصميمها لكي تظهر كمبنى واحد من بيوجت ساوند. وتم بناؤها على 
  Insuranceو ،  Temple of Justice )1912(  :مدار العقود الثالثة التالية
  Cherbergو ،  Legislative Building )1928( و ، Building )1921( 

 .  O’Brien Building )1940( و ، Building )1937( 

 Legislative مبنى
Building

يبلغ ارتفاع القبة المصنوعة من 
الطوب والحجر الرملي، وهي 
أطول قبة حجرية في أمريكا 

الشمالية، 287 قدًما من األرض 
إلى قمة القبة. ويأتي الحجر 

الرملي للواجهة الخارجية من 
المحاجر في ويلكسون، في 

واشنطن. وتأتي ساللم الجرانيت 
وقطع األساس الضخمة من 

م  إندكس، في واشنطن. وقد صمَّ
Maxfield Keck من نيويورك 

المنحوتات الخاصة بالمبنى 
من الحجر الرملي، والبرونز، 
والجبس، والتي تم نحت الكثير منها في مكانها من قِبَل كبار الحرفيين. وقد 

صنعت شركة Tiffany Studios العديد من تجهيزات اإلضاءة. وبعد 
االنتهاء منه، لم يتم بناء أي من مباني الكابيتول األخرى في الواليات المتحدة 

بهذا النمط الكالسيكي.

مبنى الكابيتول األصلي ذو الهياكل الخشبية، عام 1909 تقريبًا

مبنى Legislative Building قيد اإلنشاء، 1928-1922 

نبذة تاريخية
أصبحت واشنطن إقليًما تابعًا للواليات المتحدة. تم 

تعيين Isaac Stevens كأول حاكم إقليمي لوالية 
واشنطن.

 1853

1855
 بدأت عملية بناء مبنى كابيتول إقليمي خشبي 

 Legislative بالقرب من الموقع الحالي لمبنى
.Building

تم االنتهاء من المبنى في الوقت الُمحدَّد للدورة 1856
التشريعية الرابعة الخاصة باألراضي اإلقليمية. 

يضم المبنى قاعتَّي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، 
وقاعات اللجان، ومكتبة إقليمية، إذ تبلغ مساحته 

40 × 68 قدًما.

أعلن الكونجرس األمريكي بأن واشنطن أصبحت1889
الوالية الثانية واألربعين ومنح أرًضا تبلغ مساحتها 
132000 فدان لتشييد مبنى الكابيتول الدائم. وقد 
صنع الصائغ Charles Talcottt، المقيم في 

أولمبيا، ختم الوالية. 

1893
 Ernest Flagg تم اختيار المهندس المعماري
من نيويورك لبناء مبنى الكابيتول الجديد. وقد تم 

االنتهاء من أساسات البناء، ولكن العمل توقف في 
عام 1894 بسبب نقص التمويل. بقَي المبني غير 

ُمستخَدم لما يقرب من 30 عاًما.

1901
 Thurston County اشترت الوالية

Courthouse لعام 1892 الستخدامه من 
أجل المجالس التشريعية على مدار األعوام 

الثالثة والعشرين القادمة.  

1911
ُعقدت مسابقة على مستوى الدولة وكانت قائمة على 

 .Capitol Campus مفهوم المجموعة" من أجل"
 وفاز المهندسان المعماريان من نيويورك 

.Harry K. Whiteو Walter R. Wilder

بدأ البناء يرتفع عن األرض لمبنى1922
Legislative Building الموجود حاليًّا.  

1928.Legislative Building تم االنتهاء من مبنى

ARABIC



) مكتب خدمات الزوار )
م المساعدة إلى الزوار فيما يتعلق بالجوالت والفعاليات. يوجد في  يُقّدِ

 الغرفة رقم 111
 360-902-8880 | tours@des.wa.gov

من االثنين إلى الجمعة: من 7:30 صباًحا إلى 5 مساًء | السبت واألحد: 
من 11 صباًحا إلى 4 عصًرا

LIC( Legislative Information Center، مركز 
المعلومات التشريعية(

م إلى الزوار المعلومات العامة بشأن الوقائع والعمليات التشريعية.   يُقّدِ
 يوجد في الغرفة رقم 110

  360-786-7573 | www.leg.wa.gov
من االثنين إلى الجمعة:  من 8 صباًحا إلى 5 مساًء | السبت واألحد: مغلق

متجر الهدايا
يبيع الهدايا التذكارية من واشنطن والمنتجات محلية الصنع.

من االثنين إلى الجمعة: من 9 صباًحا إلى 4 عصًرا | السبت واألحد: من 
11 صباًحا إلى 4 عصًرا

  360-782-1889 | giftcenter@leg.wa.gov

الكافتيريا والمطعم
م وجبات اإلفطار والغداء مفتوحة طوال أيام األسبوع، ومغلقة في  تُقّدِ

عطالت نهاية األسبوع. 
  360-956-1639

الطابق األرضي

  أماكن عامة     دورات مياه     مصعد     معلومات الزوار     الساللم

البهو الشمالي/المدخل الرئيسي
 يوجد عند المدخل الرئيسي، ستة أبواب ضخمة من البرونز 

المصبوب تعرض صور نقوش بارزة توضح بداية الصناعة والمناظر 
الطبيعية الخالبة في واشنطن. وبالداخل، يوجد تمثاالن. األول هو 

Marcus Whitman، وهو طبيب متمرس كان له دور أساسي في 
جلب المستوطنين األمريكيين إلى واشنطن. والتمثال الثاني هو نسخة 
طبق األصل من تمثال Mother Joseph، التي كانت مسؤولةً 

عن إنشاء العديد من المستشفيات، ودور األيتام، والمدارس في الشمال 
الغربي. وقد تمت كسوة الممرات العامة والقاعة المستديرة بالرخام من 

أالسكا. 

األركان األربعة/المكاتب التنفيذية
يحتوي الطابق الثاني على مكاتب 

الحاكم، ونائب الحاكم، ووزير 
الخارجية، ووزير المالية. نرحب 

بالزائرين، من االثنين إلى الخميس، 
من 8 صباًحا إلى 5 مساًء. ويحتوي 

مكتب وزير الخارجية على نسخة 
طبق األصل من دستور والية 

واشنطن )الُموضَّح على اليمين( 
ويستضيف في الغالب معارض 

خاصة تستحق الزيارة بكل تأكيد. 

الطابق الثاني

شمال

جنوب

غرب            شرق

المدخل الرئيسي

وزير الخارجية

وزير المالية نائب الحاكم

مكتب الحاكم

 البهو
الشمالي

القاعة المستديرة

طابق القاعة المستديرة )يوجد بين الطابقَين الثاني والثالث(
 يتدلى من سقف القاعة المستديرة في سلسلة يبلغ طولها 101 قدم ثريا تزن 

5 أطنان من البرونز وُمزخرفة، تحتوي على أكثر من 200 مصباح. 
 Tiffany Studios وباعتبارها أكبر ثريا تمت صناعتها بواسطة فناني شركة

في نيويورك، فقد سافرت غربًا عبر القطار، وتم تجميعها وتركيبها في القاعة 
المستديرة خالل مراحل اإلنشاء األخيرة في عام 1928. تمت صناعة أربعة 

مصابيح على شكل تماثيل أيًضا بواسطة شركة Tiffany Studios، وتوجد 
في أركان القاعة المستديرة. وقد تم تضمين ختم الوالية في وسط الطابق. 

واستُخِدم الختم باعتباره عنصًرا زخرفيًا على نطاق واسع في جميع أرجاء 
المبنى، على درابزين الساللم، ومقابض األبواب، واألثاث، والستائر. 

قاعة االستقبال الرسمية للدولة
تمت كسوة قاعة االستقبال الرسمية للدولة باستخدام رخام بريش فيوليت 

من إيطاليا . ويتم استخدام هذه القاعة في االحتفاالت، وحفالت االستقبال، 
واالجتماعات الرسمية للدولة. وتُسِهم ثريّات شركة Tiffany، والستائر 
المصنوعة من الُمخمل الثقيل، والسجادة ذات األلوان الرائعة في التزيين 

المتقن في قاعة االحتفاالت هذه. وقد كانت السجادة األصلية، التي صنعتها 
شركة Mohawk Company في نيويورك، هي السجادة األكبر في العالم 

المصنوعة من نول واحد وقت تركيبها. وتحمي السجادة أرضية بتصميم متعرج 
استثنائي من خشب الساج من جزر البهاما، والتي يتم كشفها أحيانًا في فعاليات، 

مثل حفل تنصيب الحاكم. وقد تم نحت قاعدة المائدة المستديرة الضخمة من 
 Slone Furniture قطعة واحدة من خشب الجوز الشركسي بواسطة شركة

Company في نيويورك.

الطابق الثالث

قاعة مجلس 
النواب

قاعة مجلس 
النواب

قاعة االستقبال 
الرسمية للدولة

طابق القاعة 
المستديرة

الشرفات التشريعية
تكون الشرفات متاحة للعامة من االثنين إلى الجمعة، من 10 صباًحا إلى 
عون في  4 عصًرا، وعندما تكون الوقائع التشريعية جارية. يجتمع الُمشّرِ

واشنطن سنويًا بداية من شهر يناير. وتستمر الجلسات التشريعية لمدة 
105 أيام خالل السنوات الفردية، و60 يوًما خالل السنوات الزوجية. 

قاعة مجلس النواب
يتم انتخاب نواب مجلس النواب البالغ عددهم 98 في واشنطن لفترة 

عضوية مدتها سنتان. ويختار النواب قائًدا من بينهم ليكون رئيس مجلس 
النواب. ويوجد على الجدار أعلى المنصة ثالث لوحات للقراءة. وأثناء 

التصويت، تسرد اللوحتان الخارجيتان األسماء األخيرة للنواب، بينما 
تعرض اللوحة الوسطى اسم مشروع القانون. وتتحول أسماء النواب 

إلى اللون األخضر عندما يصوتون بـ "نعم" وإلى اللون األحمر عندما 
يصوتون بـ "ال". وفي نهاية عملية التصويت، تعرض اللوحة الوسطى 

حصيلة التصويت النهائية. وتحتوي قاعة مجلس النواب على رخام 
اسكاليت فرنسي ومكاتب من خشب الجوز. 

قاعة مجلس الشيوخ
يخدم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 49 عضًوا فترات تبلغ أربع 
سنوات على مراحل. ويتولى نائب الحاكم، الذي ينتخبه العامة كل أربع 
سنوات، رئاسة مجلس الشيوخ. وللتصويت، يُنادى على أسماء أعضاء 
مجلس الشيوخ، ومن ثمَّ يردون شفهيًا بتصويتهم. وتحتوي قاعة مجلس 

الشيوخ على رخام فيرموسا ألماني ومكاتب من خشب الماهوجني.

الطابق الرابع

 مفتوحة على 
قاعة مجلس 
الشيوخ أدناها

 مفتوحة على 
قاعة مجلس 
النواب أدناها

مفتوحة على 
القاعة المستديرة

الشرفة

الشرفة

 متجر 
الهدايا

 مطعم 

اف  صرَّ
آلي

LIC




