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  وفرانثیسكو بیثار

  
   في تروخیو، تاج قشتالة١٥٢٩ یولیو ٢٦: تاریخ المیالد

  في لیما، نیو كاستیل) ٧٠-٦٥في سن  (١٥٤١ یونیو ٢٦: توفي في 
  اإلسبانیة: الجنسیة
  فاتح :المھنة 
   امبراطوریة االنكافتح : تشتھر

كان فرانسیسكو بیزارو المستكشف األسباني واحدا من الغزاة الذین غزوا ممالك األصلیة في أمریكا الالتینیة في 
قام بیزارو من قبل بحملتین في محاولة لإلستیالء علي األنكا األكثر قوة . مبراطوریة بیروإقاد غزو . ١٦القرن ال
بح منفصال عن والده بعد  قتل في نھایة المطاف من قبل ابنھ، الذي كان قد أص . الحملتین فشلت كلتا ، ولكن 

  . مع رفیقھ القدیم، دییغو الماغرو مشاجرة  بیزارو 
                                                                                                  

                                                                       السنوات المبكرة                      
  
  

منطقة االسبانیة استرمادورا، وربما في   بیزارو، لكنھ یعرف أنھ ولد في  ال یعرف الكثیر بالتأكید  حول طفولة 
 سعي علي  وكان جونزالو . لو بیزارو، جونزاللمشاة والدتھ، في تروخیو، جعلتھ نجل العقید المستقبل . ١٤٧١

. جونزلفو دي قرطبة  في نافار وإیطالیا في جیش حصل علي إعتراف خاص  إلبداعاتھ وظیفة عسكریة متمیزة، 
 من قبل والدیھ م   بھ ، مع إیالء القلیل من االھتماأن تنشئتھ صعبة فرانسیسكو الشباب، وفي الوقت نفسھ، یبدو 

  .والتعلیم غیر مكتملة
  البعثات األولى                                                                                                  
  

غمرت السعادة ، ١٤٩٠ في عام إجتاحت أسبانیا   العالم الجدید إلى غرب المحیط األطلسي أخبار  اكتشاف 
 حملة  ریكا، حیث یعرف انھ قد شارك في  طریقھ إلى أم، وھو فيالسیئة وراءه  ترك عائلتھ . الشاب بیزارو 

 مستوطنة جدیدة في سان سیباستیان، الذي قاد لفترة وجیزة . ١٥١٠أورابا، من قبل الونزو دي أوخیدا أدى، في 
ثم ذھب مع فاسكو نونیز دي بالبوا في . طمس من القبائل المعادیة بعد بضع سنوات فقطتكان من المقرر أن 

 بیزارو إذن االعتماد على العمالة القسریة من لخدمتھ، أعطي .ي كشفت عن وجود المحیط الھادئالرحلة الت
، دییغو الماغرو،  تحالف مع الجندي بعد ذلك، . ١٥٢٢وربي الماشیة حتي   استقر في بنما . السكان المحلیین

 الرجال الثالثة قام . ستكشافوالكاھن، ھیرناندو دي لوكي، لیقود رحلة جدیدة في الجنوب ألغراض الغزو واال
 بأنھم سیتشاركون  بالتساوي في الثروات التي كانوا یأملون  في  بعمل اتفاق رسمي في وقت الحق 
  . الذین تصوروا أنھا توجد في اتجاه سفرھم  الغنیة اإلمبراطوریة 

                                                                                                   



       فتح بیرو                                                                                                    
  

 بیزارو ، تمكنالمرافقین  جزیرة صغیرة فقط مع عدد قلیل من رجالھ إنعزالھم علي وعلى الرغم من فترة 
، في صالح الحملة  حاكم بنما لم  یكن . مبراطوریة بیروعن  إایة جنوب لسماع قصص الختراق بعیدا بما فیھ الكف

 ت المجموعة وصل. حصول على موافقتھ شخصیاالطلب من الملك تشارلز الخامس ی السبانیا لبیزارو أبحر لذلك 
 ١٥٢٩في . قدماي نوع من فوائد السماح للبعثة إلى المضبنع ت، وسرعان ما أق١٥٢٨إشبیلیة في أوائل صیف عام 

، وكان ١٥٣٠  ومع بدایة.ة قشتالة الجدیدالمنطقة التي أطلق علیھا  على  سلطات منح بیزاروویولیو في تولیدو، 
شقیقھ، ھیرناندو، .  لبیرو سرا  انطلق ومع ذلك،.  رجال٢٥٠من زیادة  قوة  نجح في تحقیق مطلب یبیزارو لم 

 انھ ال یزال ١٥٣١ن، ولكن في الوقت الذي غادر الفریق بنما عام انضم الیھ في وقت الحق مع المزید من السف
وعلى الرغم من صغر حجم قواتھ، نجح بیزارو في إخضاع . فقطخیول ٣٠ من الرجال و١٨٠فقط حوالي 

اإلختصاص بینھ  حول  األولي أدت مشادة . بإنتصاره ستمتاع لأل القلیل من الوقت  لدیھمواطني بیرو، لكنھ كان
 یونیو ٢٦وقتل في   لقتل بیزارو، ، خطط أتباعھ  الغاضبین . ثم إعدام األخیر إلي صراع غرو األولى وبین الما
١٥٤١.  

   
  

      جون سمیث                                                                                                

  
  

  ١٥٨٠ ینایر  :ولد
  )٥١في سن  (١٦٣١ یونیو ٢١: توفي في 
  بریطاني: الجنسیة
  جندي، مستكشف، كاتب: المھنة
   جیمستاون في العالم الجدیداإلستقرار في : تشتھر



 لخدماتھ الكبیرة ألمیر تم تنصیبھ فارسا نظرا . مستكشف، كاتب و بریطاني مشھور  جنديكان جون سمیث 
وكان .  إنجلیزیة  في شمال شرق أمریكاوطنة  أول  مست دور مھم جدا في تأسیس ویعتقد أنھ كان لھ. یلفانیاترانس
  . خلیج تشیسابیك وفرجینیا في ستكشافات وقاد أیضا اإل مستعمرة فرجینیاقائد 

                                                                                                         
  مغامرةال و  الحیاة األولي                                                                                           

  
. ١٥٩٥ و ١٥٩٢ اإلبتدائیة  بین إدوارد السادس التحق  بمدرسة . ١٥٨٠ولد سمیث في ینایر كانون الثاني 

. سباني ضد األ في الجیش الفرنسعمل كمرتزق .  فقط بعد وفاة والده١٦سن مبكرة في  إلى البحر في وانطلق
  انخرطة البحر األبیض المتوسط، في منطق . قبل مغادرتھ للبحر األبیض المتوسطھولندا ستقالل إلحارب أیضا 

 روؤس ھزم وقطع  أنھ  ویعتقد . في الحرب الطویلةحارب ضد األتراك العثمانیین .  التجارة والقرصنةفي 
 ترانسلفانیا   األمیر  فارس من قبلتنصیبھ ھو السبب في وكان ھذا . مبارزات ٣العدید من القادة األتراك في 

  .أیضارؤوس األتراك  ثالثة أعطاه حصان  وشعار النبالة  والذي یظھر و
                                                                                           

  الحیاة في جیمستاون                                                                                               
  

. منطقة فرجینیا لجني األرباحخططوا إلستعمار .  شركة فرجینیا لندنفي الكابتن جون سمیث شارك ، ١٦٠٦في 
  وبعد أربعة.وصل اإلنجلیز أخیرا إلي جیمس تاون، ١٦٠٧في أبریل .  صغیرةاإلبحار ثالثة سفن  قرروا و

بحلول سبتمبر أكثر .  الكثیر من األمراض أحوال المستنقعات  ء غیر كافیة وجلب أصبحت مصادر الغذاأشھر 
 ٣، أصبحت الحیاة في جیمس تاون أفضل لمدة ١٦٠٩وفي وقت الحق، في عام  . شخصا لقوا حتفھم٦٠من 
من الصعب جعل  وھذا .  المخزنةذرةال كل  دمر . تم إكتشاف غزو كاسح من الفئران ومع ذلك، في أبریل . أشھر

 مستعمر ٥٠٠  أكثر من ، تم إرسال ما یقرب من١٦٠٩في مایو . حصول على الغذاءالجدا على سمیث وجماعتھ 
فقط حوالي . من أمراض مختلفة  إستمروا في الوفاة  ینكثیر من المستعمرومع ذلك، . إرسلو إلي المستعمرة 

تقدیم المساعدة المالیة ونقل المزید من  واصلت شركة فرجینیا. تاء فصل الش على قید الحیاة في٥٠٠ من ١٥٠
  . تاون المستوطنین من أجل الحفاظ على جیمس

                                                                                                  
  استكشاف خلیج تشیسابیك                                                                                                

  
ستكشاف خلیج تشیسابیك والبحث عن إل، خالل فصل الصیف، غادر سمیث جیمس تاون وذھب ١٦٠٨في عام 
یث رئیس المجلس ، تم انتخاب جون سم١٦٠٨في وقت الحق في سبتمبر .  میل٣٠٠٠حوالي  أشمل حیث. الغذاء
  .إلى إنجلتراإضطر إلي العودة  و  في الركبة  شدیدة صابةإ في وقت الحق من تعرض .  المحلي

                                                                                          
                                                                                                     

        نیو  إنجلند                                                                                           
  

أطلق علي و. یة ماین وخلیج ماساتشوستس والوأبحر إلي سواحل   جون سمیث إلى األمریكتین عاد، ١٦١٤في 
، لكنھ ١٦١٥و ١٦١٤  في أكثر  من مرتین إلى الساحل یعود  أن وحاول". نیو انغالند"، ھذه المنطقة فیما بعد  

  .عن إثنین من رحالتھ  قصة حقیقة  نشر في وقت الحق و. لم یوفق
                                                                                                  

                                                                                         
                 سنواتھ األخیرة والوفاة                                                                                  

  
   
ق في وتوفي في وقت الح. ولم یغادرھا مرة أخري   اثنین من الرحالت، بقي سمیث في إنجلترا قصة بعد نشر  

  .الواحد والخمسین یناھز  في لندن عن عمر١٦٣١
  

                                                                  
  أمریكو فسبوتشي                                                            



         
   

  قت الحاضر إیطالیا في فلورنسا، جمھوریة فلورنسا، في الو١٤٥٤ مارس ٩: الوالدة
  

 قشتالة، في الوقت مملكة في إشبیلیة، ) ٥٧في سن  (١٥١٢ فبرایر ٢٢: توفي
  الحاضر أسبانیا

  
  اإلیطالیة، فلورنسا: الجنسیة

  
  خرائط مستكشف، رسام  تاجر، : المھنة

   
مستكشف   في فلورنسا، إیطالیا، كان أمریكو فسبوتشي ١٤٥٤ مارس ٩ولد في 

 بوضع وھو مشھور . خبیر مالي ، تاجر، مالح وخرائط   رسام ، إیطالي بارز 
من قبل ه القارة  العمالقة كان  إسمھا في نھایة المطاف ھذ". العالم الجدید"مصطلح 

خریطة .  ألمیرغو الشكل المؤنث الالتیني ، والذي ھو "أمریكا"مارتن فالدسیمولر 
یھا في رحالت  عتمد عل، وا١٥٠٧تم رسمھا في العالم الجدیدة فالدسیمولر، 

والمحیط  المنفصل تصویر بدقة نصف الكرة الغربيل أول خریطة لتوكان. فسبوتشي
إنھ ال یزال في تاریخ العالم بإعتباره رسام الخرائط . بإعتباره المحیط الجدید  الھادئ 

  .لقارة آسیااألول إلثبات أن العالم الجدید لم یكن  في األطراف الشرقیة 
                                                        

  السنوات المبكرة                                                                 
  

 فرا جورجیو فسبوتشي، الذي  من قبل تعلیمھ  المولود بفلورنسا  المستكشفتلقى 
موظف لبنك كبدأ العمل . یر في فلورنساكان عمھ والراھب الدومینیكان سان ماركو د

 أمریكو فسبوتشي أرسل ،١٤٩٢في عام .  في أوروبا خالل عصر النھضةمیدیشي 
 كان ١٤٩٥عام .  فرع میدیشي لمراقبة مكتب كمندوب سري ، اسبانیا كادیز إلى 

ــــــاینوتولیعمل  للمالحین  لتقدیم سفن  مملكة قشتالة  بیراردي الذي لدیھ عقد مع ج



كمتعاقد متخصص  من فسبوتشي   أمریكو عمل. المسافرین إلي جزر الھند الغربیة
كریستوفر ل في الھند، بما في ذلك الرحالت التاریخیة أجل البعثات اإلستكشافیة 

  .كولومبوس
                                                                   

  الترحال                                                                
  

   قام المستكشف اإلیطالي الشھیر بأربع رحالت من أسبانیا،١٥٠٤ و ١٤٩٧بین ما 
، وحتى ١٤٩٧ایو إلى العالم الجدید، واستمرت الرحلة األولى المزعومة من م

الحمالت غیر المسبوقة بعد  أصبحت أوروبا  ملمة بنتائج  . ١٤٩٨ تشرین األول،
 في حین أن ھناك أربع رحالت. يشالتي نسبت ألمریكو فسبوتونشر رسالتین 

 . الرسائل مذكورة في السلسلة األولى، وذكرت اثنین فقط في السلسلة الثانیة من
حیث تم تأكیدھا في ، حقیقیة من قبل المؤرخین رحالت الثانیة والثالثة التعتبر 

األولي والرابعة ملفقة  من قبل وفي الوقت نفسھ، تعتبر .  مخطوطات رسائلھ األخري
فسبوتشي، في لرحلة الثانیة . الروایات المختلفة ، من خالل تجمیع  رین فلورنساناش

ووفقا .  اكتشاف نھر األمازون، ونھر أورینوكو وترینیدادنتج عنھا خدمة اسبانیا، 
خطوطھ  من تحدید من  ، تمكنلھذه الرسالة، فسبوتشي، الذي كان أیضا رسام خرائط

 الرحلة الثالثة، في خدمة  .لنجوم في األفقفعل ذلك عن طریق رسم او. السماویة 
 ١٥٠٢ و ١٥٠١البرتغال، وكان یقودھا المستكشف البرتغالي كویلھو جونكالو بین 

رسم انھ . لروایة فسبوتشي  الوصول إلى خط عرض باتاغونیا، وفقا ونتج عنھا 
لة الرح أن ویقال . سنتوري بعد ھذه الحملة  وكذلك ألفا وبیتا خریطة برج الصلیب 

الوثائق البرتغالیة . ١٥٠٤ و ١٥٠٣ بین عام  الغیر مؤكدة  قد حدثت ما الرابعة
لم یذكر  البرازیل عن طریق نفس جونكالو كویلو، ولكن تؤكد الرحلة إلي الرسمیة 

   من قبل ، تم تعیین المستكشف اإلیطالي١٥٠٨في عام  . على متنھا فسبوتشي وجود 
عن التخطیط من أسبانیا وكان مسؤوال س المالحیین في أسبانیا  كرئیالملك فردیناند 

 لسبب توفي أمریكو فسبوتشي .  لرحالت مختلفة إلى جزر الھند الغربیةللمالحة 
   . قشتالة في إسبانیامملكة  في إشبیلیة، ١٥١٢ فبرایر ٢٢مجھول في 

  
  بارثولومیو دیاز                                                          

  



  
  

   في الغارف، مملكة البرتغال١٤٥١ : ولد
  في رأس الرجاء الصالح) ٤٩-٤٨في سن  (١٥٠٠ مایو ٢٩: توفي

  البرتغالیة: الجنسیة
  مستكشف مالح و: المھنة 

وكان . برتغاليمستكشف  كان بارثولومیو دیاز.  حول الطرف الجنوبي من أفریقیاأول أوروبي یبحر : بشتھرإ
 عندما كان  الرحالت التي صنعت شھرتھ   دیاس یوضح لم. حول رأس الرجاء الصالحالرجل األول الذي أبحر 

  . الثالثینات من عمرهفي 
  

  رحلة إلى كیب                                                                                             
  

مستودعات الملك جواو ن بعض  كان مسؤوال عمستكشف ھو أنھكل ما ھو معروف عن حیاة دیاس قبل وقتھ ك
بقیادة حملة ، إال أن الملك كلفھ ١٤٨٦في وقت ما في .  على متن سفینة حربیةقام  برحلة واحدة  أیضا، . الثاني

في أغسطس من أبحر دیاس  مع أسطول صغیر من ثالث سفن، .  إلى الھند عن طریق البحرإلستكشاف الطریق 
 قبل بضعة سنوات من قبل دیوغو كاو،  الطریق الذي تم  إكتشافھ في البدایة  مجموعة  إتبعت ال.العام التالي

 في العدید من الموانئ األفریقیة مع ھدایا من المعادن الثمینة بعد أن توقف .الذي انتھى إلى ما ھو اآلن نامیبیاو
ومع ذلك، كان قد .  ل العاصفةسفن دیاس في البحر من قبدمیر ة تجاه السكان األصلیین، تم توتأكیدات الصداق

 من أفریقیا، وھذا یقع إلي الشرق حصل على خریطة البندقیة من قبل الملك والتي أظھرت أن المحیط الھندي 
  إلى وجھة مجھولة تماما، دیاس كان یراھن على نحو فعال المجموعة تتجھ كما . اإلتجاه للجنوبشجعھ على 

  .، وقد شوھد األرض١٤٨٨د، في فبرایر بع.  حیاة رجالھ على تغیر المسارعلي 
                                                                                               

  رأس جنوب افریقیا                                                                                         
  
ھجوم  لإلستكشاف مثل ئات میال الى الشرق من كیب، ولكن كان ھناك القلیل من الوقت  بضع مت الیابسة  كان

 قتل أحد رجال القبائل، وبعد ذلك توقفت في نھایة المطاف، واحد من رجال دیاس . رجال قبائل بالحجارة 
 تطایر تمرد بالد تھدیال، وھم  طعا نفذ على طول الساحل،   أن دیاس یرید المضي قدماعلى الرغم من. المقاومة

وذھبوا . ثة أیام من اإلبحارفي نھایة المطاف، تم التوصل إلى اتفاق من شأنھ أن یسمح بحد أقصى ثال. في الھواء 
وخالل رحلة العودة، رأى دیاس  . الشرقي من رحلتھمالحد  ھ في كیب الشرقیة، والتي ثبت أنكویك ھوك  إلي 

 التیارات القویةخلیط من وإختار إسم . ق علیھا اسم رأس العواصفوأطل. األقصي الجنوب من أفریقیا  الطرف 
استقبلت حشود كبیرة المستكشفین الوطن لدى وصولھ .  المنطقة جمع فيت والعواصف المتكررة التي تالغدارة 

  .عندما وصلوا إلى لشبونة
  

          العواقب                                                                                        
  

 بیرو دا كوفیلھا، وھو عمیل  من العثور علىمكنیتكان الملك مستاء أنھ لم  نجازات دیاس،إوعلى الرغم من 
   ینبغي اإلشارة بدال من ذلك  المستكشف اسم التي أطلق علیھا وقد أمر بأن الرأس . مقیم في الھند سري 



. ، وعاش لفترة في المركز التجاري البرتغالي غینیالم یعد یفضل  نفسھ، اآلن دیاز. على أنھا رأس الرجاء الصالح
  رافق . ھ لإلشراف على بناء السفن لبعثة فاسكو دا جاماملك الجدید، مانویل األول، أرسلبعد ھذا، ال

طول كبیر أسجمع مانویل بعد نجاح رحلة دا جاما،   . الرأس األخضر، ثم عاد إلى غینیافیما یخصدیاس دا جاما 
  ، كان مسئوال عن  أربع سفن دیاس نفسھ .  تحت قیادة بیدرو ألفاریز كابرال ارسلھ إلي الھند و

ثم وضع الوجھھ لجنوب أفریقیا  من ھناك، . ١٥٠٠ووصلت إلیھا في مارس أوال إلى البرازیل، والتي سافرت 
   في مایو، كما. وصول إلیھا  یرئ األرض التي حاول  لفترة طویلة للدیاس، ومع ذلك، لم یكن. الھند

  .أولئك الذین غرقوا  من بین  في عاصفة، مع دیاس١٣  من ، وقد غرقت أربع سفنأحاطت السفن بالرأس 
  

                                                  
           یوري جاجارین                                                             
      

  
  ، روسیا الشیوعیة واالتحاد السوفیتيكلوشینو في ١٩٣٤ مارس ٩: الوالدة

  
  ، روسیا الشیوعیة واالتحاد السوفیتينوفوسولفوفي ) ٣٤في سن ( مارس ٢٧: توفي

  
  السوفیتي: الجنسیة

  
  طیار: المھنة

  
  .یذھب إلي الفضاء  الخارجيأول شخص : اشتھرب

  
  لینینبطل االتحاد السوفیاتي، وسام : الجوائز

  



 وكانت .  وطیار أول شخص یستكشف الفضاء الخارجي كان یوري غاغارین، رائد الفضاء السوفیاتي الشھیر 
 الذي ١٩٦١ إبریل ١٢یوم .  في القوات الجویة السوفیتیةوالتي تناظر العقید  Polkovnik رتبتھ العسكریة 

تظل لحظة  األرض ت دورانھا   علي  كوكب  مركبتھ الفضائیة والتي أطلق علیھا فوستوك  أكمل عندماالینسي 
قرت الملكة أ.  یشتھر أیضا بإبتسامتھ الجذابة والتي ال تقاوم وكان یوري غاغارین .  في تاریخ البشریةحاسمة  

  .المتمیزةبإنجازاتھ ، فیدل كاسترو وقادة كل من الوالیات المتحدة وفرنسا إلیزابیث الثانیة
                                                                                                      

                                                                                            
  السنوات المبكرة                                                                                              

  
 میال ١٢٥، التي تقع حوالي  الصغیرة   كلوشینو في قریة ١٩٣٤ مارس ٩ولد في   الثالث من أربعة أطفال، ھو

لإلختفاء مع أثناء االحتالل النازي في الحرب العالمیة الثانیة، واضطر والداه . من موسكو، االتحاد السوفیاتي
، المدینة  إلي جوزستك  انتقال١٩٤٦ئل في أوا.  سنة وتسعة أشھر   لمدةأطفالھم  في كوخ  صغیر  من الطین  

  كلوشینو، نسخة طبق األصل من منزل في ١٩٧١في عام . المجاورة التي سمیت في الوقت الحاضر غاغارین
كمتحف یھتم بھ من قبل  واآلن ١٩٤٥   حتي تم بناءه  في ١٩٣٣ تعیش من حیث كانت عائلة غاغارین 

 أن یوري كوذلوفا ، یلینا  لعلم النبات غاغارینأستاذ  وقال . لفضاء الشھیرین وعائلة رائد ااألصدقاء المخلص
وكانت مواضیعھ المفضلة في المدرسة الریاضیات .  خطیرة جدا عن دراستھمحب للمتعة المزح وكان بیتمتع 
العاطفة ب مدفوعا  درسة،نادي الطیران في الملانضم یوري غاغارین عندما كان في الصف السادس، . یاءوالفیز

، ولكن ألنھ كان یرید متابعة مھنة في مجال كیعمل كسباك معادن حصل على أول مالھ . الفطریة للنجوم والفضاء
 في المیناء علي عمل بدوام جزئي كعامل، كطالب  . ساراتوف   مدینة   في    التقنیة لتحق في الكلیةالطیران، ا

 الجیش  ترشیحھ من قبل ، تم١٩٥٥في عام . ایا ألسرتھ اشترى ھد  علیھا حصلمع االموال التي . نھر الفولغا 
، أصبح غاغارین أول مالزم في القوات الجویة ١٩٥٩في عام . السوفیاتي بعد تخرجھ من الكلیة التقنیة ساراتوف

  .السوفیتیة
                                                                                     
                                                                                

  رحالت الفضاء البشریة األول                                                                                              
  
   

 إلى الفضاء، في رحلة  في رحلة   غاغارین أول رجل، أصبح یوري١، على متن فوستوك ١٩٦١ أبریل ١٢في 
ء، وقال انھ یشعر كما إذ یشیر إلى تجربتھ في رحالت الفضا.  دقیقة ولكن حولتھ إلى أسطورة١٠٨التي استمرت 

 ناجحة     قام بأول رحلة ١رحلة فوستوك." ا باألعلي  هللا ھنأن أنا ال أرى "وزعم أنھ علق ". متوقف  "لوكان 
 سیملكوفا  في منطقة  وتمكن من الھبوط بسالم بالقرب من قریة .  دقیقة٤٨ساعة فقط و  رض في األ حول
ـــــیر أصبح یوري غاغارین من المشاھیر المشھود لھم دولیا ویحظى باحترام كبیر .  منطقة ساراتوف نوفسكي ت

 ألول الخمسین  الذكرى ، وقد تمیزت٢٠١١في عام . حصل على العدید من الجوائز واألوسمة. وبدأ یجوب العالم
  .رحلة مأھولة من قبل الوالء في جمیع أنحاء العالم

                                                                                          
  الموت الغامض                                                                                                   

  
 تحطمت .  خالل رحلة تدریبیة روتینیة١٩٦٨ مارس ٢٧ عاما، في ٣٤عن عمر یناھز  یوري غاغارین توفي 

 جدار  الرماد تحت  تم حرق جثتھ ودفن. روسیا ،  كیرجاتش بالقرب من   UTI ١٥طائرة مقاتلة من طراز میج 
على مر السنین، وقد أجریت تحقیقات . ساحة الحمراءمقبرة الكرملین في ساحة المدینة الرئیسیة في موسكو، ال

 حتى یومنا ھذا، .  حادثا اعتبرت وفاتھ لیس تمام  طائرة، ومختلف نظریات المؤامرة عن حادث تحطم  مختلفة 
  . لغزاالمبكرة وفاة  غاغارین 

                                                                                                
                                                                                                

    ھنري ھدسون                                                                                                         
  



  
  را في انكلت١٥٧٠ / ١٥٦٠ : ولد

  
  بریطاني: الجنسیة

  
  مؤلف،يبحرقائد : المھنة

  
ومالح في أوائل  اإلنجلیزیة بحري إنجلیزي كان ھنري ھدسون مستكشف                                           

                  .١٧القرن
  

                                                                                    
  حیاة سابقة                                                                                                      

  
. ١٥٦٥ ولد في مكان ما في انكلترا في ومع ذلك، . والدة ھدسون  تاریخ ومكان  یعرف على وجھ الدقةوال 

شق بدأ وھو صبي المقصورة وبعد ذلك .  في عرض البحرویعتقد إلى حد كبیر أن ھدسون أمضى سنوات عدیدة
القلیل جدا وأبحرت ثالث مرات . ١٦٠٧ومن المعروف من حیاتھ قبل . سفینة  قبطان طریقھ تدریجا لیصبح  

  .على جمیع الرحالت، وقد ھدسون تبحث عن طریق أقصر من أوروبا إلى آسیا. واحدة اللھولندیةلالنجلیز ومرة 
                                                                             

  ستكشافات ھدسون                                                                                              إ
  
  

كوفي بحثا  رجال آخرین في رحلة لشركة مس١٠ و  ھدسون  وإبنھ  جون  ، ھدسون، ذھب ١٦٠٧ربیع،  خالل 
 فقط حول  إعتقد  ھدسون   أنھ عبر   البحر الخالي من الجلید . عن ممر من القطب الشمالي نحو الیابان والصین

 سفالبارد  قرر أن یتبع شرقھا حتي وصل فة حزمة الجلید القطبیة، عندما وصل إلى حا. القطب الشمالي
ومع ذلك، . الغربي آلسیا رى إلیجاد الممر الشماليھ مرة أخوبعد ذلك بعام، أرسلت شركة مسكوفي ل .االرخبیل

 الثلج إعاقھ طریقھ من خالل  ساحة مرة أخرى، تم .  بین سفالبارد وجزر نوفایا الزملةإستكشافھ ھذه المرة، كان 
ة ثنین من القنوات الممكن أخبار عن  إلىإ وقال انھ استمع  مستردام، بینما كان في  إ. وإضطر للعودة إلي إنجلترا 

  .١٦٠٩أبحر من ھولندا في أبریل . إلى المحیط الھادئ عبر أمریكا الشمالیة
                                                                           

                                                                                                     
         نھر ھدسون                                                                                                      

  
جنبا إلى جنب مع طاقمھ قرروا . رحلتھ الشمالیة الشرقیة  ، اضطر إلى ترك مستوي الریاح والعواصف بسبب 

   ھدسونعبر  طول الساحل األطلسي، یجوب   یبنما. لنداالممر الشمالي الغربي بدال من العودة إلى ھوالبحث عن 
 واستنتج إلي أنھا لم تتدفق  علي   میال، ١٥٠بعد السفر لنحو . یسمى اآلن ھذا النھر نھر ھدسون. نھر الجمیل

  .المحیط الھادئ
                                                                                              



                                                                                              
  خلیج ھدسون                                                                                                     

  
  
  

 یونیو من ٢٥في . إنجلیزیةكن ھذه المرة تحت رایة رحلة أخرى وللدعم  على ھدسون ، حصل١٦١٠في عام 
 قضي عدة أشھر في رسم  .خلیج ھدسونثم دخلت السفینة  .ذلك العام، بلغ ھدسون وأعضاء طاقمھ مضیق ھدسون

في نوفمبر تشرین الثاني .  العثور على ممر إلى آسیاتمكن من  ومع ذلك، لم ی.  الشرقیةستكشاف السواحلإ، و
  . في خلیج جیمس ة في الجلید سفینتھ عالقكان

                                                                                                        
                                                                                                           

  تمرد                                                                                                          
  
   

للعودة إلى   كان مستعدا ،١٦١١ یونیو ١٢ في  . أفراد الطاقم  یتضورون جوعا  كان الشتاء قاسیا جدا وكان   
ترك ابنھ  وسبعة أفراد أخرین من  وھدسون،تناقش ھدسون  مع أعضاء طاقمھ  في طریق عودتھم، . إنجلترا

 التمرد تم محاكمتھم بتھمة  .  العودة الى انكلترا تمكن بقیة الطاقم  من .رة تشارلتون  بجوار جزیالطاقم القارب  
  . غیر معروف " و غیرھم من أفراد الطاقم المھجورین ، ابنھ  مصیر ھنري ھدسون   .ولكن تم تبرئتھم  الحقا 

  . تركھم   مرة أخرى بعد أن تم ن أي وقت مضي  مم  عنھلم یسمع أحد 
                                                                  

                                                               
                                                                         

                  إرناندو دي سوتو                                                                                     
   
                                                                                                

  
انیا دورا، أسب في باركاروتا أو بطلیوس، إكستریما١٤٩٦/١٤٩٧ : ولد  

بالقرب من (ویافي قریة ھندیة في جوش) ٤٦أو٤٥في عمر ( ١٥٤٢. مایو ٢١:توفي
)أركنسس.مقاطعة دیشا،ماك أرثر الیوم  

سبانیةألا: الجنسیة  
فاتحمستكشف و: المھنة   

  نھر المسیسبي ف الماضي وتوثیقستكشی أول أوروبي : إشتھر ب
 

وبسبب . ترعرع فقیرا. ادورا، إسبانیا في إكستریم١٤٩٦ولد ھیرناندو دي سوتو في 
 في  جدیدة من خالل إیجاد أراض بالمجد والثروة ھیرناندو دي سوتو حلم  ھذا، 



كان لدیھ .  إلى العالم الجدیدلبنما محافظ األول ال، ذھب مع ١٥١٤في عام . الغرب
في  مھاراتھ تسببت . دة في غزو أمریكا الوسطىالعدید من المھارات الالزمة للمساع

 تح  في ف مساعدة إلي مساعدتھ فيعتراف التي أدتاإل الكثیر من الشھرة وكسب 
 .بیرو

                                                                
دي سوتو وبیرو                                                                                      

 حملة في شبھ  دي سوتو  قاد وا في المجلس في لیون، نیكاراغوا،بعد أن أصبح عض
ممر بین المحیط یبحث عن وخالل ھذه الرحلة كان . ١٥٣٠جزیرة یوكاتان في 

لألسف دي .  التجارة مع الشرق أسھل الذي من شأنھ جعل أتالنتا  محیط الھادئ و
من .  لألبد كاراغوا  حیاتھ في نیسوتو لم یجد ما كان یبحث عنھ، مما دفعھ إلى ترك

 القبطان، وبعد بیزارو  أطلق علیھ .اروفرانسیسكو بیزھنا أخذ رجالھ إلي قاعدة  
ثم .  وشعبھ الذین یعیشون في المنطقةالقاء دي سوتو مع أتاھوالبعمل وقت قصیر 
إنھم تلقوا فدیة .  أسیرا لعدة أشھرخیام السكان وأحتجز أتاھوالبا  ھم ھاجم رجال

سمعوا أن جیش اإلنكا كان ثم كان أن  تاھوالبا في شكل من الذھب والفضةلأل
.یتحرك . 

قتل ، أعطى بیزارو أوامر لدي سوتو لھ أن یذھب للبحث عن الجیش، وعندما غادر 
لیدع القاعدة إلي عاد دي سوتو . حیث أنھ لم یتم حمایتھ من قبل شعبھ أتاھوالبا 

حیث أتاھوالبا ألن بیزارودي سوتو غاضبا كان .  لم یجد أي جیشبیزارو یعرف أنھ
 ذھب لفتح كوزكو توجھھ رجالھ ن ھنا  م. وقت إحتجازهھ أثناء كون صداقات مع

.وھزموا اإلنكا بنجاح رجال آخرین ٤٠ مع شقیق بیزارو ودي سوتو  . 
لتھم في كوزكو وجد الرجال الذھب والفضة والعدید من الكنوز األخرى التي جع

یجري ن  في حین كالكوزكو  مالزم أول حاكمأصبح دي سوتو في النھایة . أغنیاء
غادر المنطقة  لثاني في قیادة للحاكم،الرجل ارفض أن یكون بعد أن . ء العاصمة بنا

.إلي أسبانیامع كنزه وتوجھ   
                                                           

ستكشاف أمریكا الشمالیةإ                                                             
 

وتزوج  دي سوتو حاكم كوبا من قبل الملك تشارلز بعد عودتھ إلى إسبانیا، أعطي
 إلى كوبا وفي رحلة متطوع للذھاب معھ  ٦٢٠  كلف . إیزابیل دي بوبادیال

 والدروع مع المعدات الماشیة والخیول معھ  أحضر. مالیةاستكشافیة في أمریكا الش
قد دي سوتو  الذي إتخذه على الرغم من أن الطریق المحدد . سیحتاجون إلیھا التي 

 في  توقف كان في والیة فلوریدا، ویعتقد أن أول  نوقشت من قبل المؤرخین 
١٥٣٩. 
بعد شھر واحد .  ذھبوا إلى جورجیا ومن ثم والیة كارولینا الشمالیة١٥٤٠في عام 

وكانت . في جبال األبالش، كانوا متوجھین إلى والیة تینیسي وأالباما أو جورجیا
. ومكثوا ھناك لفصل الشتاء بأكملھ.  في والیة میسیسیبيھبطواالمنطقة التالیة التي 



بعد الذھاب .  حیث جرى بحث في نھر المسیسیبي إلى نھر أركنساس١٥٤١في عام 
ھین إلى نھر المسیسیبي مرة أخرىإلى أركنساس كانوا متوج . 

توفي في قریة .  دي سوتو بعیدا بسبب حمى شبھ استوائيتوفي، ١٥٤٢ مایو ٢١في 
  جوشیاتقع في والیة اركنسو أو لویزیانا اسمھ

                                                           
        إبن بطوطة                                                         

 

  
  في طنجة، المغرب١٣٠٤ فبرایر ٢٥: تاریخ المیالد
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مستكشف المغربي الذي سافر على نطاق واسع في جمیع أنحاء ال وكان ابن بطوطة 

معروف إختصارا بإسم  مآثره في كتاب حكایاتھ عن ونشرت . وفالعالم المعر
استمرت رحالتھ ثالثة عقود، زار خاللھا أجزاء كثیرة من أفریقیا وآسیا . الرحلة
، الذي جیدا مثل ماركو بولو ، حیث غطى مسافة حوالي ثالث مرات بكافة . وأوروبا

 من المستكشفین طة واحدویعتبر ابن بطعلى ھذا النحو، . س الوقت تقریباعاش في نف
 . فترة العصور الوسطىفي  العظام 

 
                                                                  

                                                                          أوائل حیاتھ
 

. لتعلیم مع عنصر قانوني قويولد ابن بطوطة لعائلة البربر في طنجة، وتلقى ا  
غادر إلي . كان مستعد ألداء فریضة الحج إلي مكة المكرمة بحلول نھایة طفولتھ، 
   اتبع، وبعد أن وصل مكة في العام التالي .١٣٢٥ في ٢١ مكة عندما كان عمره 

ذات یوم  كان . أدھش من  قبل التجوال في كل من سوریا ومصر، كان   طریقا  أخذ 
 أن  سافر إلى المناطق الغربیة من بالد فارس والعراق، قبل،واجبات الدینیة أنجز ال

رحلتھ القادمة وكانت . توعاش ودرس ھناك لمدة ثالث سنوایعود إلى مكة المكرمة 
إبن بطوطة إلي الیمن علي طول الشریط الساحلي للبحر افر  س. عن طریق البحر

دیدة في منطقة القرن مراكز تجاریة ع توقف في عدن ومقدیشو، وكذلك  ثم. األحمر
، ولكن لیس قبل ١٣٣٢ رحلة العودة أعادتھ إلى مكة المكرمة في عام . االفریقي



 لم یبقي طویال في مكةھذه المرة، . زیارة عمان وأجزاء من الخلیج الفارسي
المكرمة، بدال من السفر إلى األناضول والقیام بزیارات لألوامر الدینیة التركیة 

            .ومقابلة الحكام المحلیین
 

                                                                 
استكشاف أماكن بعیدة                                                                                                                 

 
 

تثبت أنھا كان ابن بطوطة مسافر محنك تماما، وكان رحلتھ المقبلة  ،ھذا الوقت في 
 أراضي القبیلة الذھبیة في أبحر على البحر األسود من أجل رؤیة.  األطول حتي األن

رحلة قام بمن ھناك، . شبھ جزیرة القرم، بزیارة إلى منطقة القوقاز لتلبیة خان نفسھ
. في السراي، قبل أن یتوجھ عبر أراضي شرق نھر الفولغامدینة العاصمة أخرى إلى 

ووصل في النھایة إلي وادي أمضى بعض الوقت في أفغانستان وما وراء النھر، 
.السند .  

 عمل ند الوصول إلى دلھي، بقي ابن بطوطة ھناك لمدة عشر سنوات تقریبا، ع
 قبل وأستكشف المناطق الوسطي من الھند ، غادر أخیرا المدینة ١٣٤٢في . كقاض

أحذ ، رتھ القادمة طویلة زیاكانت .  جزر المالدیفأقصي اتباع ساحل ماالبار
من ھنا، ذھب إلى الصین . رة قبل أن ینتقل إلى سومطإستراحة في جزیرة سیالن 

سافر  ،١٣٥٠وأوائل  ١٣٤٠أواخر  وفي .  السفر إلى ھناكفي اوقضى وقتا قصیر
.النیجرالنھائیة من خالل الصحراء إلي  رحلتھ قام . تقریبا بدون توقف  

 
                                                                    

                                                                      
سفارهإرث من أ                                                                                                       

 
 في والذي إكتمل  ابن بطوطة في رحلة، عمل، ١٣٥٤إلي موطنھ في عام وصل  

توجد أدلة مجزأة فقط في السنوات القلیلة األخیرة من حیاتھ، على الرغم . العام التالي
اب ، انخفض كت١٣٦٩بعد وفاتھ في . مغربي ن أنھ من المعروف أن عمل كقاضيم

تم .  التي طبعت أجزاء منھ١٩رحالتھ إلى الغموض، وأنھ لم یكن حتى القرن 
. حتاللھم للجزائرإ، خالل ١٨٣٠اكتشاف مزید من التفاصیل من قبل الفرنسیین في 

تم إحیاءإبن ، ١٨٥٣            الفرنسیة المشتركة في عام-بعد نشر طبعة العربیة
   .وتركتھ األن ھي في آمن.بطوطة بإعتباره واحد من أعظم المستكشفین في التاریخ

                                                                            .                          
                                                                     

                                                                            جاك إیف كوستو
 



                                        
 

  بزكدي كو في سانت أندري ١٩١٠ یونیو ١١: تاریخ المیالد
  جیروند، فرنسا

  في باریس، فرنسا) ٨٧في سن  (١٩٩٧ یونیو ٢٥: مات
  الفرنسیة: الجنسیة
  عالم محیطات : المھنة 

  
مستكشف تحت الماء البحري الشھیر الذي ولد في سانت أندري  وكان جاك كوستو 

لمنحھ المزید من الحریة للتحرك تحت الماء، . ١٩١٠ي عام فرنسا ف ،كوبزكدي 
 اخترع جھاز التنفس تحت الماء، واآلن ء المزید من الوقت ھناك،وتمكینھ من قضا

  . تحت الماء جھاز التنفس أكثر یسمي أكثر شیوعا 
                                                                      

  البحریةمھنة                                                                       
  

ومع ذلك، یبدو أنھ . ي البحر كوستو فإھتمام ، فمن الصعب أن نفھم في باریس ولد 
. البحریة  ببناء نماذج من المعداتوكان معروفا. من سن مبكرة بعالم البحار تن  فقد

 التحق كوستو في األكادیمیة البحریة یث أنھ لم یكن طالبا جیدا، ، حالمدرسة ترك 
  .والتي تقع في بریست في غرب فرنسا  ، الفرنسیة 

عاره  أن ابعد.  إھتمامھ بعالم تحت الماء  طور كان خالل حیاتھ المھنیة البحریة  و
 رآه فتن كوستو بما ، ١٩٣٦ت الواقیة تحت الماء في عام  صدیق زوج من النظارا

 .علي الفور تجریب طرق للبقاء تحت الماء لفترة أطولبدأ  و.ت سطح البحرتح
 مع منظم ،١٩٢٦والتي یرجع تاریخھا إلي عام  ،بین جھاز التنفس لو بریوجمع و

 في تحت الماء األول جھاز لصنع جھاز التنفس تحت ، ١٩٤٢جدید اخترع في عام 
  .١٩٤٣عام 

                                                                            
  تصویر تحت الماء                                                                              

  
 علي وحصل، طور إھتمامھ  في التصویر الفوتوغرافي تحت الماء  كوستو أیضا بدأ 

وقدم  .لعمل أول وثائقي فرنسي عن الحیاة تحت سطح البحر١٩٤٣جائزة في عام 
عن جین مسؤولین كان الزو ١٩٤٦ وفي عام ،لعدید من األفالم مع فیلیب تیليا

  تحت الماء تشكلت حدیثا من قبل البحریة الفرنسیة بحاث مجموعة أ



  
، واحدة من واجبات كوستو مع البحریة الفرنسیة إنتھت الحرب العالمیة الثانیة عندما 

خدم كوستو  .ھي العمل علي إزالة األلغام التي لم تنفجر من المیاه الساحلیة الفرنسیة 
اصبح في نھایة المطاف كالیبسو وكان ھذا القارب الذي ، علي متن كاسحة ألغام 

   .التي إستخدمھا كوستو لرحالتھ في جمیع أنحاء العالمالشھیر 
                                                              
                                                                

  استكشافات                                                                   
  

 الفترة التي قضاھا في البحریة،  كوستو في اإلستكشافات األثریة تحت الماء خاللبدأ 
ي العام التالي، قام  وف .١٩٤٩ ھذا النوع من العمل في عام ستمرار فياإلوقرر 

، )FOC ( الحمالت الفرنسیة لعلوم المحیطات بتأسیس شركة أبحاث خاصة، 
  .ألبحاثلتكون بمثابة سفینة ا كالیبسو مقابل مبلغ رمزي واستأجر

،  مسوحات األثریةبإجراء السافر كوستو على نطاق واسع على متن كالیبسو 
إلقاء النفایات یعارض بشدة كان  و.بیئیة على نطاق واسع، والقیام بحمالتوالتصویر 

  .، وبحملة نشطة ضد الحكومة الفرنسیة أن توقف ھذه الممارسةالنوویة في البحر 
 علي منح كوستو ،  وحمالتھ البیئیة، تقدیرا لجھوده في العمل ١٩٦١في عام 

علي جائزة من الرئیس كینیدي صل  ح.المیدالیة الذھبیة من قبل ناشیونال جیوغرافیك
  . في حفل استقبال في البیت األبیض 

  
                                                                    

           تلفزیون                                                                            
  

 ، كانتحت عنوان عالم جاك إیف كوستو . ١٩٦٦  متلفز بث في عام ئقي وثا أول 
. سواء إستقبل إستقباال جیدا من قبل النقاد والجمھور علي حد ساعة واحدة مخصصة 

إلنتاج  مع  كوستو   ABCتعاقد تلیفزیون ، الفیلم الوثائقي أن شعبیة مشیرا الى 
  .كوستو اسما مألوفاوالذي جعل ، "جاك كوستو عالم تحت الماء ل"
  

حصل على العدید من الجوائز وشھادات . كان كوستو كاتبا غزیر اإلنتاج والمخرج
األبحاث تحت الماء لتعزیز أ مؤسسة كوستو  انش. ر من جمیع أنحاء العالمالتقدی

  .١٩٩٧توفي إثر إصابتھ بأزمة قلبیة في عام . والوعي البیئي 
 


