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عائلة تكبول العزيزة
مع اقرتابنا الرسيع من نهاية العام ،نريد أن ننتهز الفرصة لنقول لكم ملرة أخرية شكرا ً عىل مساهمتكم القيمة يف تطوير تكبول عاملياً يف العام .2020
نحن يف االتحاد الدويل للتكبول ،نؤمن دوما بقدرة تكبول يف التأثري بالحياة حول العامل ،و مع ذلك ،لوال إميانكم املشرتك و شغفكم و جهدكم و التزامكم يف جعلها
يف متناول الجميع ،كانت ستبقى تكبول مجرد فكرة مثرية مع إمكانات غري مستغلة.
أحد األشياء التي متكن تكبول من إدراك هذه اإلمكانات ،هي ثقافة االبتكار يف رياضتنا .بينام يحدد  FITEQاالتجاه االسرتاتيجي الذي يجب أن نتبعه ،فاإلبداع
الذي نراه من االتحادات و األندية الوطنية كل يوم هو الذي يجعل تكبول حقا مميزة .و قد أتاحت لنا الجمعية العامة يف وقت سابق من هذا الشهر الفرصة
لتذكر ذلك و لالحتفال بنجاحنا معا ،لقد كان من املؤسف حقا أننا مل نتمكن من رؤيتكم جميعا بشكل شخيص يف هذه اللحظة ،و لكن و كام هو الحال دوماً،
نشكركم عىل مرونتكم.
لقد أتاحت لنا الجمعية العامة الفرصة للتطلّع إىل العام  2021املثري .و مع ذلك ،نريد أن نحثكم جميعا عىل استغالل هذه الفرتة املوسمية ألخذ قسط من الراحة
التي تستحقونها ،و قضاء الوقت مع عائالتكم ،و التأكد من الدخول يف العام الجديد  2021منتعشني و جاهزين لالنطالق .عندما نعود للعمل يف شهر يناير ،علينا
أن نستفيد من الدروس التي تعلمناها يف العام  ،2020و عند الحاجة ،يجب تحديد املجاالت التي نحتاج عندها للضغط عىل زر إعادة الضبط.
لقد وضعنا ألنفسنا من جديد أهدافا طموحة يف العام املقبل ،و لدينا كل األسباب لإلميان بأننا قادرون عىل تحقيقها معا .أحرزنا تقدما ملحوظا يف هذا العام.
حيث حصلنا عىل العضوية الكاملة يف  ، GAISFأحد املوقعني عىل مدونة مكافحة املنشطات العاملية ،و األهم من ذلك أنها رياضة تلعب يف أكرث من مئة دولة
حول العامل .و مع ذلك ،و كام قلنا مرات عديدة يف األشهر األخرية ،فإن هذه هي مجرد البداية لرحلتنا .و إذا أردنا االستمرار يف إمكاناتنا ،فعلينا الحفاظ عىل
مستويات اإلبداع و العمل الجاد لدينا بل و زيادتها.
التكرز حول العامل ،شكرا لكم عىل كل ما تفعلونه من أجل رياضتنا ،لدينا أحالم كبرية ،مبا فيها األشياء التي فعلناها بالفعل قد تحققت .أمنياتنا لكم بإجازات
سعيدة للغاية ،و احتفاالً ساحرا ً بليلة رأس السنة الجديدة ،و الصحة و السعادة و النجاح يف العام .2021
استمتعوا بالراحة التي تستحقونها ،و اشحنوا طاقاتكم و استعدوا ألكرب و أفضل عام يف تاريخ تكبول.
نحن سنكون مستعدين ،كونوا كذلك أيضا!
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