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تحيات وشو
اسمي كيث غلين وأنا على التوالي لمنصب رئيس "االتحاد الدولي وشو" .وأنا أفعل ذلك ألنني أعتقد أن إدارة إيووف يحتاج إلى
تغيير حالة وشو تنمو وتزدهر .شكرا لكم على قراءة البيان بلدي ،وبلدي موقع على شبكة اإلنترنت ،لمعرفة لماذا أعتقد أنا يمكن أن
يكون القادم ،أو في المستقبل  ،رئيس "االتحاد الدولي وشو" ،وكيف يمكننا أن العمل معا إلى بناء مستقبل أفضل وشو .ال تتردد في
البريد اإللكتروني أو مكالمة أو نص ،أو تجد لي في ويتشات :كيث غلين ،أو سكايب Glen.Keith2 :إذا كنت ترغب في التحدث.

عني
لدى تاريخ طويل من األدوار الرسمية في الووشو يعود تاريخها إلى عام  1990عندما مثلت نيوزيلندا في "الجلسة االفتتاحية"
لالتحاد الدولي الووشو (إيووف) ،ومنذ ذلك الحين قد كرس قدرا كبيرا من حياتي في تعزيز وتطوير الووشو.
وكان إيووف  4رؤساء منذ عام  ،1990كلها قد الحظ كما وشو مر بتغيرات كثيرة .خالل هذا الوقت اكتسبت الكثير من الخبرة في
وشو الحكم واإلدارة ،وقد تم "إيووف عضو مجلس تنفيذي" لمدة  16عاما ً (منذ عام  ،)1999يكون قد جرى فيها  12سنة إيووف
نائب الرئيس (منذ عام .)2003
لديهم فهم جيد للقضايا التي تواجهها وشو في أن تصبح رياضة أولمبية وكان عضوا في وفد إيووف الخاصة التي ذهبت إلى "سان
بطرسبرج في روسيا" في عام  2013لتقديم العطاءات في الووشو لدورة األلعاب األولمبية عام .2020
وأنا مؤسس ورئيس اتحاد الووشو الكونغ فو نيوزيلندا ومؤسس مشارك ورئيس االتحاد وشو أوقيانوسيا .وقد تدربت في فنون الدفاع
عن النفس الصينية التقليدية ل  43سنة من سن  15سنة ،وال يزال ممارسة وتعليم على أساس أسبوعي .تلقيت الشرف العظيم بيتم
تجنيده في نيوزيلندا وشهرة قاعات فنون الدفاع عن النفس األسترالية في عامي  2000و  2006على التوالي.
أنا مدرس كبير لغار  Futالكونغ فو شاولين ،في نيوزيلندا ،والتدريس "التقليدية على غرار يانغ" تاي تشي .خالفا لبعض "الرؤساء"
اآلخرين إيووف ،أنا مدرس نشطة لفنون الدفاع عن النفس الصينية التقليدية ،التي تبقى لي على األرض واالتصال على مستوى
القاعدة شعبية .باإلضافة إلى بلدي خلفية وشو ،أن ا هو مدير كبار ذوي الخبرة مع مهارات واسعة في "القيادة االستراتيجية" عبر
الحكومة والقطاع الخاص .سيتم وضع بلدي الخلفية والمعرفة والخبرة ،سواء في الووشو وفي حياتي المهنية العاملة ،لالستخدام الجيد
ينبغي أن أصبح "الرئيس إيووف" ،اآلن أو في المستقبل!

لماذا التصويت بالنسبة لي؟
أريد أن أقدم أعضاء إيووف 'خيار ' للذين يرغبون في تمثيلهم كرئيس .وهذا هو األساس لديمقراطية حقيقية .إذا أنا الفوز أو الخسارة
ليست مهمة كأعضاء وإدراكا للقضايا الرئيسية التي تواجه وشو ،ويعلموا أن قوي 'صوت' في المستقبل وشو .الديمقراطية هو أمر
أساسي إلقامة مجتمع عادل ومنصف ،وضمان انتخابات ديمقراطية أعضاء ،ال القادة ،هي الصوت الحقيقي للمنظمة .وجود أكثر من
مرشح واحد عالمة على نضج منظمة.
منذ  21عاما ً بين عامي  1990و  2011أعضاء إيووف 'أدخلت' إلى رئيسهم الجديد في الكونغرس ،ثم انتخب بالتصفيق أيدي.
وهذا ليس عملية ديمقراطية ،وأنه كان فقط في عام  ،2011عندما دخلت ريموند سميث ترشيحه ،وأن تغيير هذا .ونتيجة لذلك،
بدأت أشياء كثيرة لتحسين.
إيووف وكان الرؤساء األربعة :مينغوا لي (الصين)  5( 1995.08 ~ 1990.10سنوات)؛ شاو وو (الصين) ~ 1995.09
 4( 1999.11سنوات)؛ لي تشي جيان (الصين)؛  4( 2003.10 ~ 1999.12سنوات)؛ وحاليا يو تساي تشينغ لعضوية
(الصين)  12( 2015.11 ~ 2003.11سنة) .يو رئيس خدم ثالث مرات أطول من أي إيووف رئيس آخر .قائمة القضايا التي
تواجه إيووف تزداد .حان الوقت وشو السفر في اتجاه جديد .سوف يستغرق كله 'التصويت للتغيير' أو 'احتجاج التصويت' .مستقبل
وشو في يديك!

القضايا التي تواجه إدارة إيووف ووشو
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.htmlتقدمت اإلشارة إلى  20القضايا التي تواجه
إدارة إيووف ووشو .ومنذ ذلك الحين تم تحديد القضايا أكثر ،البعض منها المذكورة أدناه .إذا كانت نتيجة لي تسليط الضوء على هذه
القضايا ،هناك بعض التغييرات اإليجابية في إدارة إيووف ،ثم بلدي حملة االنتخابات الرئاسية سيكون قد تم بنجاح كبير -
إذا انتخب رئيسا إيووف سوف أركز على جميع القضايا  20موثقة في موقع الويب الخاص بي ،ولكن بادئ ذي بدء ،سيكون
تركيزي األولوية على المسائل  8التالية:

 -1وشو األولمبية (بما في ذلك ساندا األولمبية)
 -2التنمية في القارة
 -3مجتمع وشو المتحدة الكونغ فو
 -4نزيهة ومجرد إيووف
 -5االستدامة المالية
 -6العالم نظام الدرجات
 -7اإلدارة الحديثة
 -8الرؤية والتوجيه والقيادة

 -1وشو األولمبي
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/olympics.htmlعلق أن لم "إيووف االتحاد" منذ عام 2008
لتصبح رياضة أولمبية ،حتى مع رئيس الذي هو نائب رئيس اللجنة األولمبية الدولية .وأن نفسي وآخرون يعتقدون هذا قد تم بسبب
االفتقار إلى القيادة مما أدى إيووف إلى عدم التمكن من موقف نفسها ووشو بنجاح على المسرح العالمي ،في السنوات التي سبقت
حتى لدينا عروض األولمبية.
لم يتم اختيار واحدة من  5الرياضية المختارة لطوكيو عام  2020هو مزيد من األدلة إيووف للفشل المستمر في هذا المجال .وأنا
متأكد من أنك بخيبة أمل كما أنني أشعر بأن الكاراتيه البيسبول/اللينة والتزلج والتزحلق ورياضة تسلق الجبال ،اختيرت قبل وشو!
السؤال ،يفعل الرئيس يو ما يكفي للحصول على الووشو في دورة األلعاب األولمبية؟ في حملة بلدي صفحة موقع على شبكة
اإلنترنت بعنوان 'أولمبياد' ،وأنا يقدم العديد من الروابط التي تغطي بعض ما تفعله الكاراتيه لحملتهم طوكيو عام  .2020الكاراتيه
بوضوح ذهب الميل اإلضافي وكان ناجحا ً في الحصول على من خالل الجولة القادمة.
لم يساعد القضية وشو التي تم سردها الرئيس يو على موقع اتحاد الكاراتيه العالمي ( ،)WKFكما الرئيس هل كاراتيه الصين في
وقت اتخذ قرار التصويت الكاراتيه أكثر وشو؛ ال سيما "الصين الكاراتيه القيام به" عندما أحد أكبر اتحادات الكاراتيه المنتمين إلى
وكف .هذا من شأنه أن يعطي االنطباع بأن أعضاء اللجنة األولمبية الدولية أن يو رئيس أعطى الدعم المتساوي للكاراتيه كما كان
يفعل وشو.
وكان استراتيجية في إيووف  2020طوكيو لمجرد إعطاء نفس العرض التقديمي التي أعطيت في "سان بطرسبرج في روسيا" في
عام  . 2013وكما قال ألبرت اينشتاين ذات مرة" ،أن تفعل الشيء نفسه لكن نتوقع التوصل إلى نتائج مختلفة شكل من الجنون".
الرئيس يو واستجابة لهذا الفشل ،هو التركيز على حقيقة أن وشو واحد من ثمانية المرشحين المختارين من أصل  26الرياضية ،وأن
هذا المفترض بطريقة أو بأخرى تشير إلى االعتراف والقبول بأن الووشو من إمكانات األولمبية؟ هل هو جيد يكفي أنه يجب علينا
اآلن جميع االنتظار  9سنوات أخرى حتى عام 2024؟ يعزز هذا بالنسبة لي أن يو رئيس وإيووف لم يكن لديها استراتيجية (ما عدا
األمل) للحصول على الووشو في دورة األلعاب األولمبية.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،أحد أهدافي ستكون في وضع وتنفيذ حملة تسويقية عالمية سوف ضع وشو كرياضة التي تشجع "الحركة
األولمبية" وقيمها؛ وتركيز قوي على نداء الشباب ،وقدرة على إشراك جماهير جديدة في جميع أنحاء العالم .وهذه هي المجاالت
وشو فشل لطوكيو عام . 2020إذا ما زلنا نفعل ما فعلنا دائماً ،ثم سوف نحصل ما دائما ً لدينا ،الفشل وخيبة األمل !إذا كنت تريد هذا
لتغيير ،ثم كيث غلين التصويت للرئيس إيووف!

ساندا األولمبي
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/olympic-sanda.htmlالتي علقت مرة أخرى في عام ،2001
كان األول والبعض اآلخر بالغ القلق أن إيووف لم تشمل ساندا عند تطبيقه على إدراجها في دورة األلعاب األولمبية  .2008في
الوقت يرى إيووف أن رياضة قتالية قد يكون أكثر صعوبة إلدخال ،نظراً لوجود بالفعل رياضات مثل المالكمة والمصارعة
والتايكواندو .ورأى إيووف أن  Taoluأكثر تمثيالً للخصائص الرئيسية الووشو ،وقد وضعت بشكل متساو على أساس نوع الجنس
في جميع القارات .كما رئي أن من المثير لمشاهدة عبر جمهور واسع ديموغرافية.
أنني أشعر بالقلق من أن إيووف لم تستعرض سياستها ساندا  Taoluاألولمبية منذ  14عاما ً! هذا ذات الصلة جداً عند مجرد اتحاد
الكاراتيه العالمي ( ) WKFبالدعم من "الصين كاراتيه" ،نجحت في الحصول على "رياضة الكاراتيه مكافحة ل" المختارين كرياضة
إضافية ممكنة في دورة األلعاب األولمبية في طوكيو عام  .2020وتبين حقيقة أن المصارعة وأعيد في عام " 2013رياضة
مكافحة" لعام  2020أيضا أن اللجنة األولمبية الدولية ال تعارض إدراج "الرياضة مكافحة" أكثر .ولدى أيضا معلومات مباشرة من
رئيسي اللجنة األولمبية الدولية مسؤول شخصيا وقال لي أنه يشعر بأنه ينبغي أن يحل محل ساندا التايكواندو كرياضة أولمبية.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،أحد أهدافي ستكون باقتراح إدراج ساندا ،جنبا إلى جنب مع ، Taoluكجزء من عرضنا "وشو
األولمبية ".وستعزز ساندا الشباب خاصة لخلق قوي نداء الشباب و إشراك جماهير جديدة في جميع أنحاء العالم .يمكن وضع أخطاء
الماضي الحق ،لكنه يأخذ زعيم البصيرة ،ولهذا السبب تحتاج إلى التصويت غلين كيث للرئيس إيووف!

 -2التنمية في القارة
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/solidarity-fund.htmlتقدمت اإلشارة إلى إعالنتيإيووف
الماضي "اجتماع المجلس التنفيذي" في تشنغدو في  ،2014حول إنشاء "صندوق للتضامن إيووف" لدعم تطوير الووشو في
المناطق النامية .كما ذكرت أن أنا وغيري يعتقد أن من المهم لتطوير الووشو ،أنه ينبغي إيالء األولوية لتلك القارات األكثر احتياجا ً
للدعم -
تحدثت أيضا عن خيبة أمل كيف كان ذلك ولم يذكر أوقيانوسيا كواحدة من المناطق المستهدفة "صندوق التضامن إيووف" ،ال سيما
في ضوء الحاجة إلى التنمية في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ الصغيرة والنائية .لقد ذكرت أن إيووف صنعا لنتذكر أنه طبقا ً
للجنة األولمبية الدولية ،قارة أوقيانوسيا يمثل واحدة من "الحلقات األولمبية"  5أي (القارات " 5/5الحلقات األولمبية" ...ال )! 4
سوف مؤخرا تلقيت رسالة بالبريد إلكتروني من يو الرئيس حول إيووف التضامن برنامج التنمية إعانة  ،2015حيث الهدف هو
االعتراف ودعم "االتحادات الوطنية" ( )NFsأن تطبيق الحكم الرشيد ،وشاركت بنشاط في األحداث الكبرى في إيووف؛ وتقديم
إعانة معتدلة من  600دوالر إلى أعضاء مؤهلين .البريد اإللكتروني ذهب إلى القول أن هناك حاجة إلى تطبيق للتأهل لإلعانة ،التي
سيتم تقييم المعايير التالية :5
• شارك في بطولة الووشو العالميةال )2013( 12
• شارك في بطولة الووشو جونيور العالمال )2014( 5
• شاركت في البطوالت القارية األخيرة
• يحتفظ بطولة وطني سنوي في السنوات الماضية 2
• دفعت  2014إيووف ،ورسوم العضوية في عام  2015قبل حزيران/يونيه 2015 th30
في الواقع ،هم االتحادات فقط الذين من المحتمل أن تفي بالمعايير المذكورة أعاله مع بنية طيبة ،والذين يمكن أن تحمل إلرسال
رياضيين للمشاركة في األحداث العالمية على أساس منتظم .وهذه ليست البلدان أن معظمها بحاجة إلى الدعم المالي  .كيف يساعد
البلدان النامية في أفر يقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا هذا؟ هذا مثال آخر للسياسة التي تفتقر إلى الحس السليم والحكم.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،أحد أهدافي ستكون لتحديد االحتياجات اإلنمائية لالتحادات في تطوير القارات والعمل معهم من أجل
المساعدة في بناء قدراتها .
وسوف تحدد أولويات هذه البلدان للحصول على المساعدة المالية حتى يتسنى لها أن تنافس في متكافئة مع سائر البلدان األكثر نمواً .
وحتى يتمكنوا من تحمل للحضور ،ويكون لها صوت في مؤتمرات إيووف .ولكن األهم من ذلك ،حتى يمكن المشاركة العبيهم في
البطوالت لدينا .تمكنه من الحضور ،واالستماع ،والتصويت في المؤتمر ،والمشاركة في األحداث العالمية ،وهو حق أساسي لكل
فرد ،وليس فقط أولئك الذين يقدرون عليه .إذا كنت تريد المالية مستهدفين فيها األكثر حاجة إلى الدعم ،ثم كيث غلين التصويت
للرئيس إيووف!

 -3مجتمع وشو المتحدة الكونغ فو
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/wushu-versus-kung-fu.htmlتحدثت عن كيف المack
االهتمام من "الرؤساء" المتعاقبين إيووف إلى العالمة التجارية من وشو بلم بما في ذلك عبارة الكونغ فو باسمنا؛ في نهاية المطاف
خلق فرصة ألن الوضع المستغلين ،والعالمة التجارية الدولية الكونغ فو أن تطالب به شخص آخر؛ مما أدى إلى خلق "اتحاد" الكونغ
فو الدولي في عام .2012
صرف النظر عن مدى قوة أو خالف ذلك قد يكون "االتحاد الدولي" الكونغ فو ،مجرد وجود يرسل رسالة مربكة "اللجنة األولمبية
الدولية" فيما يتعلق بكيفية موحدة ،أو غير ذلك ،وشو الرياضة دولية؟ األخيرة التغييرات المقترحة للدولة إيووف الدستور في ديباجته
أن "وشو ،كما يشار إلى الكونغ فو  ،هو مصطلح جماعي للممارسات فنون الدفاع عن النفس التي نشأت وتطورت في الصين على
مدى آالف السنين ".إضافة بعض الكلمات إلى إيووف الدستور ليست كافية لمعالجة هذه المسألة الهامة .وهذا أمر خطير للنمو في
المستقبل واالستقرار من وشو ،التي حتى اآلن لم تعالج قبل يو رئيس.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،أحد أهدافي ستكون للعمل مع رئيس "اتحاد" الكونغ فو الدولي لتحقيق الوحدة ،حتى تصبح الكونغ فو
والووشو كيان عالمي واحد  .وبدعمكم ،سوف ننظر أيضا إعادة تسمية إيووف إلى اتحاد الووشو الكونغ فو الدولي أو االتحاد
الدولي الووشو الكونغ فو ،اعتماداً على تفضيل أعضاء .إعادة تسمية والوسم إيووف؛ جنبا إلى جنب مع حملة تسويق عالمية فعالة؛
وسوف تفعل المزيد لتعزيز الوعي الدولي وشو ،من جميع الجهود جنبا إلى جنب على مدى السنوات ال  25الماضية .إذا كنت تريد
إلى منظمة "الووشو" الكونغ فو موحدة وهذا معترف بها على نطاق العالم ،ثم كيث غلين التصويت للرئيس إيووف !

 -4نزيهة ومجرد إيووف
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/interference-in-continental-matters.htmlتحدثت عن
كيف يرى أنا وغيري إينتيرفيرس إيووف المجلس التنفيذي في األعمال التجارية من "االتحادات القارية" .تكونوا على علم
بالتغييرات المقترح إدخالها على الدستور إيووف التي ستطرح إلقرارها في المؤتمر الذي عقد في جاكرتا .إذا تمت الموافقة على
ذلك ،هذه التغييرات سوف فعليا ً قطع صوت الرصاص من قارة أوقيانوسيا كله في المجلس التنفيذي إيووف .التغييرات سوف يحتمل
أيضا أن يمنعني من أي منصب في المجلس التنفيذي إيووف ،بما في ذلك بلدي الدور الحالي إيووف نائب الرئيس .التغييرات
المقترحة كالتالي:
____________________________________________________________________________

" 22.3.1االتحادات القارية" تتألف من  6أو أكثر مسموح لتسمية المرشحين "المجلس التنفيذي"-
" 22.3.2االتحادات القارية" تتألف من  8أو أكثر كل مسموح لترشيح مرشح واحد لمنصب نائب الرئيس-
____________________________________________________________________________

" 33.1االتحادات القارية" تكون مسؤولة عن تسمية مرشحين من القارة الخاصة بهم للعمل في "المجلس التنفيذي" ،إذا كانت تفي
بالشرط المنصوص عليه في المادة - 22
 33.2ترشح مرشحين للرئاسة ن ائب اتحاداتها القارية الخاصة بكل منها ،إذا كانت "االتحادات القارية" على الوفاء بالشرط المنصوص عليه
في المادة -22
____________________________________________________________________________

مع "اتحاد أوقيانوسيا وشو" حاليا إال بعد  4أفراد (أقل من  5بسبب االستقالة غوام من إيووف) ،ويبدو أن هذا المقترح التغيير
الدستوري محاولة متعمدة إلزالة لي من أي دور رسمي في المجلس "التنفيذي إيووف".
أطلب منكم أن تقرر ما إذا كان يشعر هذا العدل واإلنصاف ،أو سي كون أفضل نهج إيووف لتقديم الدعم للمساعدة في تطوير 4
أعضاء آخرين ،تم تحقيق هدف  8حتى ،إذا كان من الضروري في الواقع مثل هذا هدف؟ أشعر بخيبة أمل أنه اقترح هذه فكرة،
حيث االختالف في أعضاء إضافية  4ضروري التحاد قاري كله لها صوت في المجلس التنفيذي إيووف؟
أنا أيضا تشعر بالقلق إزاء ما هو نوع الرسالة التي سوف ترسل إلى اللجنة األولمبية الدولية عندما يكتشفون "منظمة الرياضة
الدولية" ،التي تحاول أن تصبح "رياضة أولمبية" ،وأزالت عمدا تمثيل االتحاد القاري كله في "مجلسها التنفيذي" .من الصعب أن
نعتقد أنه هو قبيل صدفة أن هذا االقتراح قد طرح للمرة األولى في  25عاماً ،وفي الوقت نفسه أنا على التوالي للرئيس إيووف.
وسوف اترك لكم باستخالص االستنتاجات الخاصة بك! أنا سوف تعترض على هذا التعديل في الكونغرس .إذا كنت تتفق معي ثم
عدم التصويت ألنه يتم تمرير.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،سيكون أحد أهدافي لضمان إيووف يصبح منظمة يفخر بإثبات نزاهة و احترام لآلخرين؛ منظمة شاملة
بدالً من الخالصة ،وأن تتمسك قيم" الميثاق األولمبي !"أنني سوف بناء ثقافة وبيئة من الثقة و التعاون ،حيث جميع القارات
واألعضاء مدعوون إلى العمل معا ،ومعتمدة لتطوير إمكاناتهم الكاملة .العديد من األعضاء في إيووف حاليا تتعارض مع بعضها
البعض ،والتي في نهاية المطاف يضر ماركة وشو ويوضح للجنة األولمبية الدولية أن إيووف منظمة المختلة وظيفيا .هذا كيف تريد
وشو أن ينظر بها بقية العالم؟ إذا لم يكن كذلك ،ثم كيث غلين التصويت للرئيس إيووف !

 -5االستدامة المالية
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/financial-management.htmlوأبرزتالشواغل المتعلقة
بإدارة المالية العامة إيووف ،الذي أنا وغيري يشعر هو غير واضح ويفتقر إلى الشفافية .إيووف ال يبدو لها ميزانية سنوية موثقة
تخطيط عملية ،أو عملية اللتقاط أو تسجيل جميع اإليرادات والتكاليف .ليس لديه استراتيجية استثمار لضمان االستدامة المالية في
المستقبل.
ووفقا للبيانات التي أدلى بها الرئيس يو ،يتلقى إيووف حاليا  000 ،000 ،USD1سنويا ً من اللجنة األولمبية الوطنية الصينية
( ،)NOCفضال عن  000 ،USD600سنويا ً في رعاية من الشركات الصينية الثالث .بيان لإليرادات والنفقات م إيووف في 31
ديسمبر  2013دول الدخل من 'الراعية والهبات' من حوالي  .000 ،USD296ال تظهر الحسابات ليعكس الدخل المعلنة ،األمر
الذي يثير تساؤالت حول الشفافية المالية.
بينما نحن جميعا ممتنون جداً لكرم الرقيقة من "شركة نفط الشمال الصيني" ،والرعاة ،وهناك أثر طويل األجل محتمل حول إيووف
للتبعية المالية واالستدامة المالية .هذه المسألة ال تعالج بالرئيس يو ،ما يحدث ،إذا أو متى ،و "شركة نفط الشمال الصيني" و/أو
الرعاة في نهاية المطاف سحب رعايتها؟
إيووف نائب الرئيس ،أنا وغيري لم آر ابدأ تفاصيل أي اتفاق رعاية ،وليس لدى أي فكرة ما وعدت إيووف مقابل الرعاية!

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،سيكون أحد أهدافي لضمان أن جميع اإليرادات وجميع النفقات المقدمة واضحة وشفافة والمسجلة في
الحسابات المالية ،وقبلت فقط بتصويت الكونغرس  .وسوف يشمل هذا الكشف الكامل عن تكاليف التشغيل "أمانة إيووف" ودفع
األجور لجميع الموظفين إيووف والمقاولين  .سيتم التأكد من أن المجلس التنفيذي إيووف علم بأحكام وشروط أي اتفاق رعاية والسعي
لالتفاق من المجلس التنفيذي قبل قبول أي عروض رعاية المستقبل .وسيكون آخر من أهدافي تحديد تيار دخل لضمان االستدامة
المالية الجارية من إيووف .سيكون التركيز الرئيسي لدفق الدخل لدعم تطوير االتحادات القارية واألعضاء على تحقيق إمكاناتهم .
خيار واحد من اإليرادات التي سيتم استكشافها من تفعيل "نظام التصنيف العالمي ".إذا كنت تريد الشفافية المالية واالستدامة ثم كيث
غلين التصويت للرئيس إيووف !

 -6العالم نظام الدرجات
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/wushu-grading-system.htmlتحدثت عن المقترح العالم
وشو الدرجات النظام ( ،)WGSالذي كان أول اقترح في عام  ،2007وتناقش مرة أخرى في عام  2009في "اللجنة التنفيذية
إيووف" في تورونتو ،كندا -
وكلف األستاذ كانغ جو ،نائب رئيس مجلس اإلدارة للجنة وشو التقليدية (توك) للقيام بهذا العمل مع معهد أبحاث الووشو الصينية
(كور ي) .تم إنتاج نظام مشروع ومشروع خطة التنفيذ ،بما في ذلك الكتب المدرسية  27مع أقراص الفيديو الرقمية ذات الصلة
كأساس لدراسة ومرجع مواد التدريب.
بعد قدرا كبيرا من الجهد والتكلفة لتطوير األفرقة العاملة ،يبدو العمل قد توقفت .منشورات وأقراص الفيديو الرقمية التي تم تطويرها
حتى اآلن كلها في الصينية ،وال تستخدم على اإلطالق لبقية أعضاء إيووف خارج الصين .االفتقار إلى التنمية مع األفرقة العاملة إلى
حد كبير أعاق النمو العالمي والتنمية من وشو وتسبب اإلحباط الكبير لالتحادات األعضاء إيووف.
األفرقة العاملة ،إذا ما أديرت بش كل صحيح ،هو مصدر محتمل للدخل الذي يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق االستدامة المالية
طويلة األجل كمنظمة .وهذا سيساعد على جعل إيووف مستقلة ماليا دون الحاجة إلى االعتماد على "شركة نفط الشمال العراقية
الصينية" ومقدمي مشروع القرار ،وتوفير تدفق إيرادات لتمكين البلدان النامية تنمو بسرعة.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،أحد أهدافي ستكون لضمان تطوير األفرقة العاملة هو تماما .ستستخدم في األفرقة العاملة لوضع معايير
وشو من جميع أنحاء العالم للمشاركة اليومية واألحداث .وسوف تكون المعايير نفس المستوى في جميع البلدان األعضاء في إيووف .
WGSبطبيعته سوف جمع األموال إيووف ،فضال عن كل اتحاد قاري وكل اتحاد وطني .سوف يكون تركيزي للتأكد من أن الجزء
األكبر من اإليرادات من رسوم الدرجات سوف تذهب مباشرة إلى النامية االتحادات الوطنية بحيث يمكنهم دفع وشو في بلدانهم،
وتحمل على المنافسة دوليا  .إذا كنت تريد من األفرقة العاملة التي سيتم رفع مستوى وشو على الصعيد العالمي ،وتقديم تشتد الدخل
لألعضاء ،ثم كيث غلين التصويت للرئيس إيووف!

 -7اإلدارة الحديثة
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/strategic-plan.htmlتحدثت عن الحاجة إلى إيووف "خطة
استراتيجية" متطورة و "خطة األعمال السنوية" للمساعدة في تحقيق أهدافه .وكان تاريخ اإلصدار األخير المعروف إيووف الخطة
االستراتيجية أن يتمكن من تحديد موقع .2008- 2006
أحدث وثيقة التخطيط يبدو أن البرنامج اإلنمائي وشو الدولي  .2020-2010لم تم استعراض "الخطة االستراتيجية" منذ عام
 2006أو "البرنامج اإلنمائي" منذ .2010
على الرغم من وجود هذه الوثائق ،فقديمة جداً ،وهناك نقص في التنسيق وعملية منظمة من حيث هو المساءلة والمسؤولية لألهداف
واإلجراءات .العديد من اإلجراءات أيضا مستوى عال جداً و لذلك يكون من الصعب قياس .هو أيضا ليس من الواضح كيف يقاس
التقدم المحرز بشأن اإلجراءات وذكرت.
كما يمكن تغيير األولويات ،الخطة االستراتيجية وبرنامج التنمية بحاجة إلى استعراض وتنقيح لضمان التركيز وهو وضع الموارد
في مجاالت ذات أهمية استراتيجية لالتحاد وأعضائه .األهداف الرئيسية واالستراتيجيات واإلجراءات من هذه الوثائق تحتاج إلى
التقاط في "السنوي خطة األعمال" ،التي ال توجد حاليا.
إيووف أيضا ليس لديها عملية "التخطيط السنوي للميزانية" موثقة ،أو عملية اللتقاط واإلبالغ عن جميع اإليرادات والتكاليف .ليس
لديه "استراتيجية االستثمار" لضمان استدامته المالية مستقبال.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت كرئيس إيووف ،سيكون أحد أهدافي للتأكد من أن إيووف عملية لوضع الحديث الخطط االستراتيجية والتجارية  ،فضال
عن وضع خطة لتحقيق االستدامة المالية .الخطط التي ونحن ندرك جميعا ،ويمكن أن تسهم .خطط بسيطة لقراءة واألهداف
واالستراتيجيات واإلجراءات التي من السهل أن نفهم .سيكون من الواضح لديه مسؤولية ما وكم تكلف ومتى سيحدث وكيف سوف
يقاس النجاح  .وسيكفل أنا أيضا إيووف وقد نظم اإلدارة المالية وإدارة األعمال الحديثة .إذا كنت تريد إدارة حديثة وتقدمية وشو ،ثم
كيث غلين التصويت للرئيس إيووف !

 -8الرؤية والتوجيه والقيادة
في صفحة موقع حملة بلدي  http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.htmlأنا وثقت  20القضايا حاليا تواجه إدارة وشو
تحت سيادة الرئيس يو .ربما يكون هو الفشل المتكرر في إيووف منذ عام  2001للحصول على الووشو في دورة األلعاب األولمبية
أن المسألة األكثر أهمية التي تواجه وشو .نفسي واآلخرين يشعرون بأن جميع القضايا التي تواجه وشو قد تأتي عن طريق االفتقار
إلى الرؤية والتوجيه والقيادة.
وهناك العديد من عالمات االقتباس للتعبير عن فضائل القائد الجيد .عدد قليل وربما يمكن أن تتعلق إيووف:
'' القيادة هو القدرة على ترجمة الرؤية إلى حقيقة واقعة" .
W" إيثوت القيادة الجيدة ،نحن مثل سفينة دون دفة ،االنجراف مع التيار".
" قائد حقيقي بالثقة بالنفس لذاتها ،والشجاعة التخاذ القرارات الصعبة ،والرحمة لالستماع إلى احتياجات اآلخرين .أنه ال يحدد أن
يكون زعيما ،لكنه يصبح المرء بالمساواة في أفعاله وسالمة نيته" .
على الرغم من القضايا الراهنة ،ال يزال أود أن نعترف بأن الصين ورابطة الووشو الصينية قد فعلت الكثير وشو وإنشاء منصة
إيووف أن تنمو كاتحاد دولي.
اآلن ومع ذلك ،أعتقد أننا وصلنا عهد جديد فيه أمم وشو الشباب مستعدون لتبني األ فكار الجديدة والهياكل؛ أن تكون أكثر فعالية في
تحديد المواقع وشو إلدراجها في دورة األلعاب األولمبية .وأعتقد أن األوان لإلدارة الحالية الوقوف جانبا ودعم الشباب أمم وشو
تقودنا إلى المستقبل.
وقد شوهدت أمثلة لهذه المرحلة من التنمية في اتحادات الجودو والكاراتيه عندما تطورت من مهد سادة اليابانية .اآلن لدينا فرصة
للقيام نفس الشيء والتحرك إلى األمام وشو مع أصدقائنا الصينيين ال تزال تلعب جزءا هاما.

تعهدي االنتخابات
إذا انتخبت رئيسا إيووف ،سيكون أحد أهدافي لضمان إيووف المجلس التنفيذي ،واللجان واألمانة العامة ،واالتحادات القارية
واألعضاء؛ كل حصة الرؤيةمشتركة ،ويكون واضح االتجاه وقوى القيادة .إذا كنت تريد أن تكون جزءا من اتحاد له هذه الصفات،
ثم كيث غلين التصويت للرئيس إيووف ، ،ومعا نستطيع بناء مستقبل أفضل وشو .

جاكرتا عام 2015

كيث غلين للرئيس إيووف
إذا كنت تريد إيووف الديمقراطية والمستقلة
إذا كنت تريد صوت وشو في المستقبل
إذا كنت تريد وشو السفر في اتجاه جديد
إذا كنت تريد وشو إلى تصبح رياضة أولمبية
سوف يستغرق كله 'التصويت للتغيير' أو 'احتجاج التصويت'

مستقبل وشو في يديك!

المجلس التنفيذي:
 x 01الرئيس المنتخب من المؤتمر
 × 01نائب الرئيس يعينه الرئيس
 05س نواب يعينهم القارات ،وصدق عليها الكونغرس
 x 11تصل إلى أعضاء المجلس التنفيذي رشح من القارات ،وصدق عليها الكونغرس
 01س رياضي للممثل ينتخبهم المؤتمر
" × 19التصويت أعضاء" في مجموعة
(األمين العام وأمين الخزانة هي عدم التصويت "أعضاء يعينهم" الرئيس)
التمثيل القاري:
"جميع القارات" إيووف ( )1نائب الرئيس ،وتصل إلى حد أقصى ( )3يفوض المجلس التنفيذي إضافية ( .)EBعدد  EBإضافية
المندوبين إلى االستناد إلى القارات بلوغ عتبة عضوية --انظر أدناه .يجب أن يكون أعضاء 'أداء أعضاء' كما حددها المجلس
التنفيذي إيووف.
 + 01األعضاء القارية = نائب رئيس إيووف
" + 10أعضاء القاري" = أنا مندوب  EBإضافية
القاري أعضاء  2 = + 20إضافية من مندوبي المجلس التنفيذي
القاري أعضاء  3 = + 30إضافية  EBالمندوبين (الحد األقصى)

