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العمل الفني الذي اعتبر عالمة فارقة لتقدیم امریكا إلى العالم ، فبھذا 

المجسم یدرك المشاھد بان امریكا ھي المقصودة بالحدیث ، تعبیر 
رائعة لمجسم اكثر روعة وابداع ، لقد جاوز من العمر ھذا المجسم 

عام ، اما الشخص الذي طرح ھذا االبداع النحتي الفني  125حوالي 
وھو نفس      Gustave Eiffelفھو 

الشخص المبدع الذي قام بعمل االبداعي 
 لبرج ایفل . 

 
 

من المعلومات التي یجب ان تعرفھا بان ھذا المجسم ھو عبارة عن ھدیة من فرنسا 
، تعبیرا عن الصداقة بین البلدین ومنذ  1886اكتوبر في عام  28إلى امریكا في عام 

 ذلك الوقت وھو مستقر على خلیج نیویورك . 
 

  

  Statue of  Libertyتمثال الحریة        

 

 

Gustave Eiffel 



 
یعتبر من االماكن  الواجب زیارتھا 

حیث یقع ھذا المكان على جزیرة 
    Manhattanصغیرة جنوب منھاتن 

 
 

ان وسیلة المواصالت المعتمدة 
للوصول إلى ھذه الجزیرة ھي احدى 
السفن التابعة للحكومة ، اما بالقرب 

   Ellisمن المجسم فتوجد جزیرة 
وھذه الجزیرة كانت مقرار للمھاجرین 

ومن ثم ینتقلون إلى داخل امریكا ، 
الف  12وتشھد ھذه الجزیرة كل یوم 

مھاجر ، كما یوجد في ھذه الجزیرة متحف 
للمھاجرین ال ننصح بھ ولكن اذا كان لدیك 

 متسع من الوقت لما ال .
 
 
 

مجسم تمثال الحریة االبداع الدائم ، یمكنك 
الصعود إلى اعلى ھذا المجسم للوصول إلى 

التاج ، ولكن ان كنت تطمع بذلك فعلیك الحجز 
وشراء تذكرة عن طریق االنترنت ولكن بسعر 

 اضافي .
 

 جزیرة   تمثال  الحریة  
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اول المھاجرین حیثوا قضوا 
وقتا طویال وشاق في االبحار 
واستقر بھم الحال على جزیرة 

الیس التي عرفت فیما بعد 
 بجزیرة المھاجرین . 

 
1954إلى  1892من عام   

 
تقریبا یومیا یصل إلى الجزیرة 

الف .  12  

 متحف المھاجرین 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9:30تفتح الجزیرة لمشاھدة تمثال الحریة من الساعة 
 مساء . 4:45صباحا إلى 

 $ 17قیمة التذكرة للبالغین : 
 $ 9لالطفال : 

ترتفع قیمة التذكرة في حالة اردت الصعود إلى اعلى 
 المجسم .

www.statuecruises.com  

، تم تغییرة بمشعل جدید مطلي في  1984المشعل االصلي الذي كان في ید  تمثال الحریة والذي تم في عام 
 .  24اعلى الشعلة بالذھب عیار 

  

 مشعل مجسم الحریة  اآلن   قبل مشعل مجسم الحریة 

 

 محطة :                                             
                                     

Bowling Green (4 -5) 
 
White Hall St (R) 

 


