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�	 ا�+�-, ��+*م �) ا�'�ق ا%و�$، د"�! روس، ���	ا ������ ا����� و����� 
��ب ��ب أ�ــ�� أ�ـ�ر                               ���2ار ا���1! ا%���آ) -�/��. ا�
إذ آ��Eًا . ا���EF �. ا��+�ؤCت ح�ل أ-/�د ه:9 ا����ة وح�ل �/�< ا��ح	اث ���	 �;:9 ا������ ا��) 8���� اع��6ت 
4ءا �. ا�'�ق ا%و�$                        

�� ا��+�Kــ�                           ���ــ) ا�*ع�6ــ. ا%���ــ��. �ــ) ع ���Lـ) ا��ــ��� آ�ن ���	و ا�+*م ��'�ق ا%و�ــ$، �ــ. -��;ـ� د"�ــ! روس، 4Kورو";ــ� أ�ــ* 
 . ا��Oا����1 -ا�+����� ا�/�-��

��;� إ�Kان              ���;�ر�K ا�O*��� آ�"S ح��Rة �) ا���P�ت ا�ــ�) آــ�ن Kحــ�ول ح�ح��;ــ� �EـQ            . روس ��! ��6K� ع. ��P�ت ا�'�ق ا%و�$ -T���
��V ا��+��K ا�+����� و-��ء �*م دا�1 �) ا�'�ق ا%و�$، وه� K/�ـ� ا��/��ــ	 ا�ـ:ي X';ـ	9 ا�����ــ� -+6ــW ��ــ�ب ا��/�KــV ا��اRـح أو                        

Cأو Q�1ا�. إ��ا (�/K ا �� آ�ن��Eوا�:ي آ ،����� . 6R�-��ه ع�	�� VK�/�- ,�/�K ا%�. وا�+*م �) ا�

�) ا��/��Q �[ ا���ـV ا�KOا"ـ)، -ـQ أ";ـ� آ�"ــX Sــ	�[ إKــ�ان �\�ــ�اع ����Kـ�                            �/Kذر *'� S�'�روس K/�ف، أK^ً�، أن ا�	-������� ا%���آ�� 
  �Kا���و �;Xرا	ار                       . 2	ــ�ان، و"�ــ� ع�;ـ� ا�ــ�صKـ� ع�ـ< إKض ���8/� ا�2ص�د�P� ����P) ع;	 ادارة ا���1! ا�+�-, 
�رج -�ش ُدS�cّ ح��� ع��

 ����! �2ارات أ�g)1696 ع�< 8;�ان) 1835و 1803و 1747و 1737و �Kع��-�ت ا�2ص�د .�^�X. 

8��ح;ــ� ا��ــ�وي ��ــح ا�6ــ�ب أ�ـ� �ــ6�ق إ��2�ـ) ��Cـ*ك              6000زادت إ�Kان ع	د أ
;4ة ا���د إ�< ح�ا�)           .. ��ذا آ�"S ا�����T؟  ��
;�ز �8د، آ
�Kا���و ��
����Fا��. 

�) Xص�Kح�Xه �صح��P هvراX! ا��Oا����1               V2��إ�Kان WTK أن �FXن أو���K ا%و��K�ت Oدارة ا�ــ��1! او-��ــ� Cن أداء       : "د"�! روس �ّ�x ذ�w ا�
��;�'� S6� و����� إدارة -�ش ." 

ه:ا P�K C) أّن روس Lc"ه Lcن أي ����) أ���آ) Q6�K C ا��*ك إ�Kان أي أ��ح� "�و�K، وه) أو���K أي د-�����) أ���آ) ع�	�� �Kــ�                       
�ــ�ت وآ��ــ� ا���2ــ� ا�:رKــ� وK��Xــ� ��Tــ!              . ا�حــ	zK عـ. �gــ�ر ا�	-�����ــ�� �ــ[ 8;ــ�ان       ���X ,ــ��Fــ. ا��ــ*ك إKــ�ان %�ــ�ح� "�وKــ�، حــ�< و

�6�رات ا%���آ�� ��/�م   ��Cن                      2007اLــ�، -ـ�"����"+ــ� و-��K�"�ــ� وأ� QــE� ،ودول ��-�ــ� .��c4ع� ه� اح+�س وا�
	 ع��ه ا%د��، إّ"�� ا��X C ،
�Kأ��ح� "�و �K���� ا�*ز�� ��
����Fح�� ا��*ك ا���� .إ�Kان X+/< ���ص�ل �

�) أ"ــه TK CـW ا�+�ـ�ح KOـ�ان                        QE��K .��cا��د �[ وا ����- ،���6K	و واRح�، أّن إ�Kان �Xح	ث ع. ح, �) ا��*ك -�"��� "�وي ��Oاض ��
     �Kا���و �;Xرا	2 �K���- .                  ــ�;Pــ) ا���	�ـ� �ـ) حــ	 ذاX;ــ� FX'ــV ا��6ــ�K. ا�6Fــ�� �+��) ح�. أن �/�آ� ا��ص�Kح�ت -�. ا�����. وا���Pدات ا�

.����	ان ا���E -�. ا��� �Tوح. 

����� ا����� و
��ب ��ب ~���              -ا�	-�����) روس � 	�ع�< ��K. ا"ــه �ــ� �ــ. Rـ��"� ��Tـ�ح أي             -ا�:ي 6K C	و أن إ�Kان �+�ورة ��gC�ر9 ��
�;� �Kى        wان، و�[ ذ��Kإ ]� ��Rو�PX ����، وأن ا��Pـ�وض TKــW أن FKـ�ن ع�ـ< �+�ــ��K. ا%ول ع��ــ)           "أن ا��P�وض �[ إKـ�ان Rــ�وري 
ــ	ا        "ع
 . و��c�6 وا%�g ��ي �^��ن Xح��, �X	م

�Xــw ا�+���ـ��ت ا�ــ�) �Xــ�       . ، ا��) -'�ت -;� إدارة او-���      "ا�+����ت ا���ع��   "إذا ذهW روس ���P�وض �[ 8;�ان �+�:هW �'ح�"� -���2              
�K�F+/ام ا���ة ا�	��) ا�/���، واC-�/�د �� أ�F. �. ا�� 	�/��	ام ا�	-������� ا�:آ�� وا�ح�ز�� �) ا��/��Q �[ ا���P�ت ا����- . 

                               ����، Processإ�Kان وا��KC�ت ا���ح	ة -ص	د ا��ح�ك "ح� ا���-[ ا�:ي ���� ��ه ا��ح�ك "ح� �g�ر ا�	-������� ا��^��-� ا��) Q���X ��ص6ح ع
�;6�TX ن�� .أ�* �) أن �Xدي إ�< ح�ار �+���� و���اصQ، أو أن ذ�w ا���-[ ��V�� :gL ا�/*2�ت -�. ا��6	K. إ�< ��ح�� 8���� ح�ول ا���
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