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 "فینا" 
  5 تموز/ يولیو 2017

                                                                                      
  

لحملتي االنتخابیة لرئاسة دعًما و حزيران/ يونیو 27بتاريخ الذي نشر  برنامجي االنتخابيفي 

علینا أن نقر أوًال إنه لوال وجود رموزنا " االتحاد الدولي للسباحة "فینا"، كنت قد أوضحت إنه:

الرياضیة ما كنا لنحقق ھذا النجاح الباھر أبًدا. إذ يتحقق ھذا النجاح عن طريق اجتذاب 

ین، من وسائل اإلعالم للمشاھدين، وكذلك عن طريق مشاھدة جمھور المتفرج

       ."الحاضرين لمتابعة المباريات، ألداء متمیز يقدمه رياضیین عظام

 
ولضمان  الرياضات المائیة بأنواعھا"لزيادة تشجیع  :إنه ذكرت نشرتي اإلخبارية األولى وفي

أن نستمر في تقديم الدعم الالزم  الذي تم الوصول إلیه، علینا   الحفاظ على المستوى
تشكل األساس الذي تقوم علیه ركائز  كونھم أھم ثالث" والرياضیین، والمدربین.التحادات، ل

    .بأنواعھا المختلفة الرياضات المائیة
   

. المختلفة الرياضات المائیةعملیة التحديث والتغییر ضمن نطاق  قد حان وقت تسريع وتیرةوأرى إنه 
الذي شموًال مسؤوًال إضافیًا عمیًقا لفئتین يشكالن مًعا النجاح  ذلك التحديثويجب أن يتمخض عن 

    .الرياضیین والمدربین: تحققه الرياضات المائیة وھما
  

، بطوالت العالمیةحصلت على میدالیات في الوشاركت في دورتین لأللعاب األولیمبیة  وكوني
 سواءھمیة العظیمة لكل من الرياضیین والمدربین على حد األعلى دراية كاملة بفأنا  لذا،

 .عائلة واحدة كونھم
   

أدواًرا أكثر رسمیة في نوعھا  إسنادأھمیة  استشعرفإني  بناء على كل ما سبقو
من أجل المساھمة بإيجابیة في عملیة اتخاذ لكل من المدربین والرياضیین 

 ال تقبل التجاھل واالستبعاد" مضافة"قیمة  النفیسالجھد  باعتبار ھذاالقرارات: 
 يتعین اتخاذ القرارات.  وقتما

   
 برنامجي االنتخابي في المذكورالدعم المالي الكبیر أھمیة  استیعابومن األھمیة بمكان 

أكثر قوًة وصالبًة  تعاونیًاأساًسا  والذي من شأنه أن يخلقالذي يصب في مصلحة االتحادات و
  للرياضیین والمدربین.

  
 وانطالقا من ھذه األفكار أود أن اتخذ إجراءات مالئمة بشأن المسائل ذات الصلة.

 
 مكتب االتحاد الدولي للسباحة "فینا" لدى الرياضیین والمدربین  .1

  
سأعمل  انتخابي_ وحسبما ورد داخل برنامجي االنتخابي_يوًما من  30في غضون 

مكتب االتحاد الدولي لدى ومدرب  رياضي ورياضیة بتعیین جديد إصدار قرارعلى 
األمر الذي من شأنه أن يصب في  ،من حقوق كاملة مع ما يلزم ذلكللسباحة "فینا" 

 .على حد سواء مصلحة الرياضیین جمیعھم
 

يجب أن يتم باتباع  آالف من الرياضیین والمدربین لتمثیل أعضاءأن انتخاب ب تماًماوأنا مقتنع 
ضمن نظام  ممكن من المشاركةأكبر قدر إلى  استناًداعملیة انتخابیة واضحة ال يشوبھا شائبة 

 يعتمد على الشفافیة والديموقراطیة.
 



 مكتب االتحاد لدىأعضاء كيتم انتخاب من يمثل الرياضیین والمدربین  وقد عقدت العزم بأن
ھجھا اللجنة األولیمبیة العالمیة. باتباع إجراءات انتخابیة تنت الدولي للسباحة "فینا" وذلك

دورة األلعاب األولمبیة كل أربع سنوات كما ب الرياضیینمن تعیین لجنة التوصیة بويشمل ذلك 
 ال مع أعضاء المكاتب األخرى.حھو ال

 
 بل يمتد ذلك لیشملفحسب  يقتصر منح الجائزة النقدية إلى الرياضیین يجب أالب. 

  المدربین أيًضا
   

 من قبل االتحاد الدولي للسباحة وملموسة حملتي االنتخابیة مساھمات مالیة كبیرة تقدم
األنشطة الدولیة ب ذات الصلةحة أنشطة االتحادات الوطنیة يصب في مصل األمر الذي "فینا"،

الدولي االتحاد يمنح  أنتتمثل في " وكانت رؤيتي في ھذا الصددوالبرامج التنموية. 
للسباحة "فینا" كل الدعم الممكن لالتحادات األخرى، بما يشمل ذلك الدعم 

 "االقتصادي لمواصلة اإلسھام في تطوير الرياضات المائیة الخمس عالمیًا.
  

جائزة مالیة سأظل مقتنًعا بأن الدعم المالي الذي يقدمه االتحاد الدولي للسباحة على ھیئة و
 زيادته أيًضا. يتحتمفحسب بل  علیهال يجب الحفاظ في البطوالت العالمیة  للرياضیین

 
الرأي الذي ينادي بأن تمتد قیمة الجائزة المالیة اتبنى  أضف إلى ذلك كله إني

 بالجائزة المالیةالحصة الخاصة  لذا فإن   .لتشمل المدربین ال الرياضیین فحسب
 كما إنھا ستكون واجبة الدفعالرياضیین ب ستعادل تلك الخاصةالخاصة بالمدربین 

 .سلًفاتحديدھا  يتموفقا لشروط 
  

  .الجائزة النقدية تمويلفي زيادة إن ھذا االعتزام من شأنه أن يضمن ثم 
  

المدربین فرصة  منح في برغبتي برنامجي االنتخابيأوضحت في  لي أنوكما سبق 
وسیجرى ذلك كله بالتعاون الكامل مع مكتب االتحاد االنضمام لھیئة الخبراء التي اعتزم تعیینھا. 

 الدولي للسباحة "فینا" واللجنة الفنیة المسؤولة عن كل رياضة مائیة.
 

وفي الختام، أرى أنه يفضل أن يمنح االتحاد الدولي للسباحة "فینا" لعناصره الفاعلة جمیعھا 
 في ھذا الصدد.  للمساھمة بأكبر قدر ممكنفرصة اإلدالء بدلوھم 

  
نكمل سباحة لدولیًا لجديًدا اتحاًدا  أتمنى أن أرى مدربینا األعزاء... ...رياضیینا األعزاء

أفضل وأقوى يضم الرياضات المائیة  باتجاه عالمبًا إلى جنب جن مًعا طريق بناءه
 بأنواعھا.
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