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وغايتناس
Santiago de Chile وأ  Santiago

وغايتناس ةنيدمل  روص 

وغايتناس ملع 
وغايتناس راعش 

سيسأتلا رياربف 1541خيرات   12

يرادإ ميسقت 
[1][2]دلبلا يليشت  

يليشت ةمصاع لـ
وغايتناس ةقطنم 

ناتيلوبورتم
وغايتناسةقطنملا

نولوؤسملا
ةيدلبلا اووتةسيئر  انيلوراك 

ةيفارغج صئاصخ 
S°33.437881تايثادحإ

70.650469°W

عبرمةحاسملا رتموليك   641.4

²ضرألا مك  641,4

510 معافترالا

ناكسلا
يناكسلا ءاصحإدادعتلا  ةمسن (  4.912.500

(2012

ةيناكسلا ²ةفاثكلا  مك 7659 س/

ىرخأ تامولعم 
مأوتلا ةنيدملا 

. رظنا  ةهباشم ، نيوانع  حفصتل  نع  . ةلاقملا  هذه   

ةلاسرلا هذه  : ) اهتعجارم ىجري  ةنيدم  تامولعم  : بلاق يف  ةموعدم  ريغ  ةيلاتلا  طئاسولا 
( طقف ةنياعملا  دنع  رهظت 

، اهليدبت بجي  ةموعدم ، ريغ  طئاسو   ، 1 ةقطنملا عون  طيسولا   ، 1 ةقطنملا مسا  طيسولا 
.ةليدبلا طئاسولا  ةفرعمل  بلاقلا  قيثوت  ةحفص  علاط 

يه وغايتناس  وأ  وغايتنس  وأ   [3] قَاي تنش  وأ  بوقاي  تنش  وأ  هوقاي  تنش  وأ  بُقاي  تنش 
يف عقت  .عبرم  مك  اهتحاسمو 641.4  ( 2009  ) اهناكس 5,278,044 ددع  غلبي  .اهندم  ربكأو  يليشت  ةمصاع 

اهزكارم امأ  ةيعيرشتلا  ةلودلا  سلاجم  اهبو  ئداهلا . طيحملا  نع  اقرش  مك  دعبتو 144  دالبلا  فصتنم 
دعت يلاتلابو  وغايتناس  نم  جتني  يليشتلا  يلامجإلا  جتانلا  نم  .اهيحاوض 45 %  يف  دجاوتتف  ةيذيفنتلا 

ينابسإ يدنج  دي  ىلع  ماع 1541م  يف  تسُسأ  .ةعماج  نع 25  وبري  ام  اهيف  .دالبلل  داصتقالا  زكرملا 
.يليشتب مويلا  فرعي  اميف  ةمئاد  ةينابسإ  ةرمعتسم  لوأ  تناك  دقو  ايفيدلاف " يد  ورديب   " ىعُدي

خيراتلا

سيسأتلا

Santiago de Nueva  ) مسالاب رياربف 1541 م  يف 12  ايفيدلاف  يد  ورديب  ةنيدملا  سسأ 
راطخألا نم  هتيامح  ةلوهسو  لدتعملا  هخانم  ببسب  ةنيدملا  عقوم  ايفيدلاف  راتخا  (. Extremadura

لئابق ةدعاسمب  ةنيدملا  ءانب  مت  دقو  .اهيلإ  لوصولا  بعصي  ةريزج  وشتوبام  رهن  لكشي  ثيح  ةقدحملا 
ريذحتب يناثلا " كاباك  وكنام   " اكنإلا مكاح  ماق  اهنيحو  .قطانملا  كلتل  نييلصألا  ناكسلا  هشتنوكيبلا 
نؤملا ءاطعإ  عنمب  ماقو  .هضرأ  ديعتسي  فوسو  مهبراحي  فوس  هبعش  نأب  نابسإلا )  ) ددجلا ماكحلا 

ورديب حجن  اريخأو  .نؤملا  ىلع  لوصحلل  نيمواقملا  لاتق  ىلإ  نوينابسإلا  ةازغلا  رطضاف  نيينابسإلل ،
.وغايتناس راهدزال  ةبولطملا  ىرخألا  تايجاحلاو  نؤملا  ريفوت  عاطتساو  اكنإلا  مزه  يف 

اهلوطو 165.08 ساراف )  12  ) ارتم اهضرع 14.35  ةلصتم  عراوش  نم  ةديدجلا  ةنيدملا  ةيضرأ  تفلأت 
لامشلا يهاجتاب  برغلاو و15  قرشلا  يهاجتاب  عراوش  كانه 9  تناك  دقو  ساراف .)  138  ) ارتم

.بونجلاو

بيرختلا ةلواحم 

يف .ةقحاللا  تاعازنلا  نم  ديزملا  ىلإ  تدأو  ةنيدملا  سيسأت  دعب  ترمتسا  نييلحملا  ناكسلا  ةمواقم 
موجهلابو ةروث  ميظنتب  نييلحملا  ناكسلا  نم  لئابق  ةدع  تماق  ماع 1541  نم  ربمتبس )  ) لوليأ  11

ناك يذلا  تقولا  يف  كلذو  .تاونس  ثالثل  ترمتسا  برح  يف  موجهلا  اذه  ببست  دقو  وغايتناس ، ىلع 
يف ابيرقت  اوناكو  ماعطلا  يف  مئاد  صقن  نم  نوناعي  اوناك  مهنأ  ثيح  .ريطخ  عضو  يف  ةازغلا  هيف 

.ملاعلا ةيقب  نع  مات  لازعنا 

وريبلا ىلإ  يوُْرنوم " يد  وسنولأ   " ىعدي اثوعبم  ورديب  لسرأ  ماع 1542  نم  رياني )  ) يناثلا نوناك  يف 
اكنإلا ةروث  لشفأ  امم  .ديج  معد  عم  يورنوم " يد   " داع ةازغلل  ساق  رهش  دعبو 20  .ةدعاسملا  بلطل 

.ايبسن ةميلس  ةنيدملا  تيقبو  ابونج  كرحتلاو  باحسنالل  نويلحملا  ناكسلا  رطضاو 

رشع عساتلا  نرقلا 

ةكرعم دعب  ةصاخو  الماك  ارامد  ترمدو  ةنيدملا  تمدهت  1810-1818 م )  ) ةيليشتلا ريرحتلا  برح  لالخ 
.م ماع 1818  برحلا  ءاهتنا  دعب  دالبلل  ةمصاعك  ةنيدملا  تريتخا  وبيام .

رشع عساتلا  نرقلا  رخاوأ  ىتح  سئانكلاو  ينابملا  ضعب  ىوس  يوحت  ةريغص ال  ةنيدم  ةمصاعلا  تيقب 
ايداصتقا ازكرم  اهئوبتو  اهعسوتل  ىدأ  يذلا  رمألا  ةقطنملا  يف  ةينيجورتينلا  ةدمسألا  فاشتكا  مت  ثيح 

. ةيبونجلا ةيكيرمألا  ةراقلا  يف  اماه 

ايفارغجلا

بصخو ريبك  لهس  نم  فلأتي  لكشلا  فوجم  ريبك  يداو  وهو  وغايتناس ،" ضوح   " طسو يف  ةنيدملا  عقت 
لابج ةلسلس  قرش  يف  ةعقاولا  زيدنألا  لابج  نم  يسيئرلا  ءزجلا  برغلا  نم  هدحي  .لابجلا  هقوطت 
نمو وكوباكاشت ،" يد  نودروك   " ىمُسي زيدنألا  لابج  نم  رخآ  ءزج  لامشلا  نمو  .ةيلحاسلا  يليشت 

تاضفخنملا نم  ءزج  وه  وغايتناس  ضوح  نياب ." يد  اروتسوغنأ   " ىمُسي زيدنألا  لابجل  دادتما  بونجلا 
.طقف ةليلق  لالت  هللختتو  ابيرقت ، حطسم  وهو  يزكرملا ،" يليشت  يداو   " وأ ىطسولا 

يليشت )ةمصاع  حيضوت  ) وغايتناس
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.م ماع 1541 يف  وغايتناس  سيسأت 

ضرعم

   

Palacio de La Moneda

   

   

   

   

عجارملا
وينوي 2017. خيراتب 8  هيلع  علطا  . GeoNames ID". GeoNames ID يف وغايتناس  ةحفص  " ↑  .1

وينوي 2017. خيراتب 8  هيلع  علطا  . MusicBrainz area ID . " .زنيرب كزويم  يف  وغايتناس  ةحفص  " ↑  .2
ينب دمحأ  فسوي  .د  هفلؤمل  ةنراقم ) ) ةسارد   ) ةيفارغجلا يومحلا  توقاي  لامعأ  يف  سلدنألا  نادلب   ) باتك ↑  .3

،ISBN 9948-06-119-5 يلودلا مقرلا  ىلوألا 2004 ، ةعبطلا  تارامإلا ، نيعلا ، خيراتلاو ، ثارتلل  دياز  زكرم  نيساي ،
برعلا اهفرعو  ةينابسإ  ةملك  وغايتنس  نأل  ةلاقملا  هذه  يف  وغايتنسل  يبرعلا  مسالا  عضوو   ) ةحفصلا 373 مقر 

( يليشت ناكس  اهثدحتي  يتلا  ةغللا  يه  ةينابسإلا  ةغللا  نألو  ةينابسإ ) ةنيدم  مسا  ىلع  ةنيدملا  ّتيمُس   ) بقاي تنشب 

وغايتناس
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.م ماع 1818 يف  وبيام  ةكرعم 

وغايتناس ةنيدمل  يعانص  رمق  نم  ةروص 
.هيف عقت  يذلا  ضوحلاو 

: نع تافلمو  روص  زنموك  يف   

وغايتناس
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