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السادة رؤساء االتحاد الدولي للسباحة "فینا"، الساعدة األعضاء، السادة 

األصدقاء... 

بعد التحیة: 

إنه وفي يوم 27 حزيران/ يونیو، كنت شاطرتكم رؤيتي من أجل ھیئة إدارية أكثر 
قوة وأكثر احترامًا تھتم بالرياضات المائیة. 

وفي برنامجي االنتخابي كنت قد تقدمت إلیكم بعدة اقتراحات مخابطًا 
بذلك أموًرا غاية في األھمیة، والتي أعتقد جازًما أن جمیعھا يحتاج 

للتطوير وللتعزيز لصالح جمیع االتحادات الوطنیة. وإنني على ثقة من 
أنكم ستتفقون أن ما حدث حتى وقتنا الحالي غیر كاف بالمرة. 

وكانت استجاباتكم مبھرة، حتى إن االقتراحات والتعلیقات التي تلقیتھا كانت 
مستنیرة من جمیع وجھات النظر. وقد أخجلتم تواضعي وقتما تلقیت رسائل مثل 

"وأخیًرا، سیأتي من يقدر العمل الجاد الذي يبذله االتحاد ويرغب في 
دعمنا دعًما صادًقا." 

ومن ھنا أعرب صراحة عن أن ذلك سیشكل أساس وثیقة أكثر تفصیًال والتي 
سیتم استحداثھا في غضون 30 يومًا من بعد تسلمي رئاسة االتحاد، إذا أيدتم 

ترشحي في 22 تمّوز/ يولیو ببودابست. 
  

وأود أن ألفت االنتباه في ھذا الخطاب تحديدًا ألمرين وھما: 

دعم االتحادات في التنمیة وفي نشاطھا اإلقلیمي والقاري (النقطة ا.
الثانیة من برنامجي االنتخابي) 

كنت قد أوضحت صراحة داخل برنامجي االنتخابي: "أن جمیع االتحادات تنفذ 
دورھا المھم المعني بنشر "ثقافة الرياضات المائیة" حول العالم، في الوقت الذي 

يتم فیه إعداد أبطال المستقبل من الرياضیین. وأنا مؤمن تمامًا بأن الرياضات 
المائیة يجب أن تنتشر عالمیًا انتشارًا أكثر شمولیةً. ومن األھمیة بمكان أن 

توجه استثمارات االتحاد الدولي للسباحة "فینا" جمیعھا لالتحادات 
الفردية من أجل تمكینھم من تعزيز السباحة والتدريب علیھا بین 

الجمھور على أوسع نطاق ممكن. 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ثم إني أوضحت داخل برنامجي االنتخابي "إنه يجب المساھمة بمبلغ 5 ملیون 
دوالر سنويًا لالتحاد،" األمر الذي سیعمل على تشكیل القواعد المعیارية ذات 
الصلة. وبالرجوع _رجاءً_ إلى البیانات المالیة في الفترة من 2013 إلى 2016 

تجدون أن االتحاد الدولي للسباحة "فینا" قد أنفق ما يربو عن 3,500,000 ملیون 
دوالر فحسب (أي ما يزيد أو يقل عن 850,000 دوالر سنويًا). كما أضمن لكم أن 

يصل صندوق التنمیة كل أربع سنوات  20,000,000 دوالر صالحة 
لالستثمار في االتحادات الوطنیة. وھذا ما يتطلبه البرنامج التنموي الشامل 

لتعزيز رياضة السباحة عالمیًا عن طريق التزام االتحاد الدولي للسباحة "فینا" 
بذلك.   

ويجب أن يحدث ذلك من أجل توفیر بیئة سباحة آمنة في بداية األمر، بھدف 
التركیز على إعداد عدد متزايد من الرياضیین األكفاء. لذلك، يشیر برنامجي 
االنتخابي إلى سبل توفیر األموال الالزمة لدعم إنشاء عدد أكبر من 

العیادات الطبیة، وتوفیر برامج تدريب أفضل وتمرينات تحسینیة 
للرياضیین، وإمكانیة تدريبھم في معسكرات أفضل، والمشاركة بانتظام 

في المنافسات الدولیة واإلقلیمیة.  

وسیتم التعريف بھم جمیعًا من أجل تعظیم القدرات في الوقت الذي يتم فیه 
استغالل أموال األنشطة اإلقلیمیة والقارية أيما استغالل.  ويتیعن علینا أن نضمن 

استثمار أموال االتحاد الدولي للسباحة "فینا" استثمارًا يحترم معه مبادئ 
التحكیم الرشید والشفافیة في كل األوقات. 

    
دعم االتحادات لصالح األنشطة الدولیة (النقطة األولى من برنامجي ب.

االنتخابي) 

إن رموزنا الرياضیة العظیمة وأدائھم الباھر ھو ما يجتذب االھتمام الجماھیري مع 
ما يتبعه من تغطیة إعالمیة. 

وعلینا أن نعترف بأن الرياضیین المتمتعین بدعم اتحاداتھم، والممارسین للرياضات 
المائیة بمختلف أنواعھا قد مكنوا االتحاد الدولي للسباحة "فینا" لیصبح االتحاد 

الرائد في الرياضة.  

ولزيادة تشجیع مختلف الرياضات المائیة ولضمان الحفاظ على المستوى  الذي 
تم الوصول إلیه، علینا أن نعزز باستمرار الدعم الالزم لالتحادات، والرياضیین، 

والمدربین.   

لھذا السبب تعھدت بأن أقدم دعًما مالیًا يساوي 20.000.000 دوالر على 
مدى أربع سنوات، والذب سوف يكرس لزيادة األنشطة الدولیة التي 

تصب في صالح االتحادات الوطنیة حسب ترتیب الفرق الوطنیة سنويًا 
وفًقا لالتحاد الدولي للسباحة "فینا" واستنادًا إلى النتائج المحققة في أكثر 
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المنافسات الدولیة أھمیةً. وستضاف تلك األموال إلى تلك التي خصصھا االتحاد 
الدولي للسباحة "فینا" ضمن برامجه الحالیة.  

وسیتم تخصیص تلك األموال وفقًا لمعايیر تحدد سلفًا احترامًا لمعايیر التحكیم 
الرشید والشفافیة التامة. وحیث إني قد شرحت سبل دعم االتحاد الدولي 

للسباحة "فینا" لالتحادات األخرى والرياضیین، فإنه يتحتم علینا أيضًا أن نضمن 
مدى قدرتھم على التسويق لشعبیتھم.   

وقد أوضحت داخل برنامجي االنتخابي "أن توفیر فرص أكبر لتواجد الشعار 
الخاص بالجھات الراعیة على جمیع األطقم التقنیة: األلبسة الرياضیة، 

ومالبس السباحة والقمصان الرياضیة وما إلى ذلك،" سیفتح المجال 
أمام االتحادات والرياضیین لتسلیط ضوء أكبر علیھم ولزيادة الدخل 

المحتمل. وأقصى ما بلغناه في الوقت الحالي وجود جھة راعیة واحدة فحسب، 
ذلك بصرف النظر عن موردي الخدمات الفنیة وشعارھم. 

ويجب أن يتحقق ذلك استنادًا إلى معايیر واضحة مقبولة تحترم  صورة االتحاد 
الدولي للسباحة "فینا" والرياضیین.  

 
والنھاية، أتمنى أن يكون بمقدوري أن أوفي بوعودي فیما ھو معني بتلك األمور 
بعد 22 تمّوز/ يولیو القادم. تأيیدكم لي يعني تأيیدكم لالتحاد الدولي للسباحة 

"فینا" مما يعني حماية مصالحكم أيضًا.  

وترقبوا خطابًا آخر مني في األيام القلیلة القادمة. 
  

خالص التحیة 
"باولو بارلی" 

رئیس الدوري األوروبي للسباحة 
رئیس االتحاد اإليطالي للسباحة 

مرشح لرئاسة االتحاد الدولي للسباحة "فینا" 
  

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/237949_58bb2fe2f3014337a6e1d1334002b070.pdf

