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 .شكًرا .رجاًءهال جلسنا في أماكننا،  .حسًنا : ستيف كروكر

أعرف أن هذا األمر ممتع وبه الكثير من الترفيه، لكن هناك مجموعات متنوعة في 

 .أنتم تقيمون الحفل الخاص بكم .ذلك

 .أعتقد، أنك أنت المسئولة، نانسي

فهي  .أجد نفسي في موقف استثنائي، فأنا مضطر للعب دور البديل عن نانسي لوبيانو

 .بارعة في هذا الجانب أكثر مني

هذا هو الوقت المناسب لتقديم الشكر والعرفان على مساهمة  .برجاء التزام مقاعدكم

 .قادة المجتمعات

 .برجاء الترحيب بديفيد أوليف، نائب الرئيس لدعم تطوير السياسات

 

 .شكًرا لك، ستيف : ديفيد أوليف

جتمع في يعبر مجلس اإلدارة والم .طاب مساؤكم جميًعا، ومرحًبا بكم .شكًرا لك، ستيف

 .عن شكرهم وتقديرهم للقادة الذين تنتهي مدة عملهم ICANNكل اجتماع عام لـ 

وطوال األسبوع، فقد احتفت منظمات الدعم واللجان االستشارية باإلضافة إلى لجنة 

 .ICANNمن قادة المجتمع لما قدموه من مساهمات لـ  42الترشيح بعدد 

ولسوء الحظ، ليس كل قادة  .للمجموعةوباألمس قمنا بإجراء ترتيب اللتقاط صورة 

المجتمع حاضرين في لوس أنجلوس هذا األسبوع أو أنهم كانوا مشغولين خالل جلسة 

 .التصوير، لكننا نعبر عن االمتنان والشكر لما قدموه من عمل رقم ذلك
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العامة  ICANNواليوم فإننا نتوقف بعد اجتماع آخر مكتظ ونشط من اجتماعات 

، At-Largeكما أن قادة المجتمع قادمين من مجتمع  .م على قيادتهملتوجيه الشكر له

ريناليا عبد الرحيم، لما قدمته من خدمات باعتبارها الرئيس المشاركة في مجموعة 

 .APRALOفؤاد بجوا، نظير خدمته نائًبا لرئيس  .At-Largeمن  IDNعمل 

رينبيرغ، نظير خدمته آالن غ .ALACليبلوند، نظير خدمته رئيًسا لـ -أوليفر كريبين

فيليب جونسون، نظير خدمته سكرتيًرا لـ  .GNSOلدى  ALACمنسًقا لـ 

AFRALO.  إيفان ليبوفيتش، نظير خدمته نائًبا لرئيسALAC.  غلين ماكنايت، نظير

جاكس سوبرينات، نظير خدمته عضًوا معيًنا من -جون .NARALOخدمته سكرتيًرا 

ALAC تيلوكسنغ، نظير خدمته عضًوا في  وديف أناند .في لجنة الترشيحALAC. 

 .هال توقفتم رجاًء ليتعرف عليكم المجتمع اليوم

 [تصفيق ] 

، لدينا ناريش عجواني لما ASOوسوف أواصل، ألنه من منظمة دعم العناوين أو 

هال توقفتم رجاًء ليتعرف عليكم  .ASOقدمه من خدمات كعضو في مجلس العناوين 

 .المجتمع

 [تصفيق ] 

، نود أن نقدم الشرك والتقدير ccNSOومن منظمة دعم أسماء رموز البلدان، أو 

 ccNSOلكيث ديفيدسون لما قدمه من خدمة كرئيس لمجموعة عمل إطار تفسير 

معينة من جانب  ccNSOباإلضافة إلى هونغ زو لما قدمته من خدمات كاستشاري 

 .عهال توقفتم رجاًء ليتعرف عليكم المجتم .لجنة الترشيح

 [تصفيق ] 

، لدينا جون برنارد لما قدمه من خدمة GNSOومن منظمة دعم األسماء العامة أو 

باإلضافة إلى  .GNSOوتشنغ شاو لعمله استشارًيا في  .GNSOكاستشاري في 

وماريا  .جيفري إيكوس، نائب رئس مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت

 .GNSOوماجالي بازيلو لعملها استشارًيا في  .GNSOفاريل لعملها استشارًيا في 
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وكلوس ستول لعمله استشارًيا في  .GNSOوبيتر ريندفورث، لعمله استشارًيا في 

GNSO.  باإلضافة إلى جنيفر وولف لعملها استشارًيا فيGNSO  معينة من جانب

 .لجنة الترشيح

 .هال توقفتم رجاًء ليتعرف عليكم المجتمع جميًعا اليوم

 [تصفيق ] 

وفي النهاية لدينا من لجنة الترشيح، رون أندروف لما قدمه من خدمات عضًوا في لجنة 

باإلضافة إلى ويليام مانينغ  .وفيرونيكا سيرتو لعملها عضًوا في لجنة الترشيح .الترشيح

باإلضافة إلى  .وجون ماكيلوان لعمله في تلك اللجنة لجنة الترشيح .لعمله في تلك اللجنة

وفي النهاية بالطبع، فاندا سكارتيزني  .له عضًوا في لجنة الترشيحروس موندي لعم

  .لعملها عضًوا في لجنة الترشيح

 .هال توقفتم رجاًء ليتعرف عليكم المجتمع جميًعا اليوم هنا

 [تصفيق ] 

نعبر عن خالص امتناننا وتقديرنا للمساهمات الرائعة من جانب هؤالء القادة في 

وتطورها كمنظمة ألصحاب المصلحة المتعددين على  ICANNيعتمد نمو  .المجتمعات

وفي الواقع، فإن األعمال المستمدة من المجتمع تقع  .المشاركة المستمرة في مجتمعنا

 .ICANNفي صميم مهمة وتفويض واختصاص 

وأود اآلن أن أعيد الكلمة مرة أخرى إلى ستيف كروكر من أجل توفير بعض 

 .المالحظات اإلضافية

 .ا جزياًل لكستيف، شكًر

 

 .شكًرا لك، ديفيد، والشكر موصول للجميع على المساهمات الرائعة التي قدمتموها : ستيف كروكر
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وهذا العمل  .وبما أن هذا العمل تطوعي فإنه أمر رائع ويجب اإلشادة به مراًرا وتكراًرا

 .مجتمعقائم على الحب وااللتزام وكم هو رائع إلى حد كبير مقدار العمل الذي يقدمه ال

. وأنا عاجز في هذا المقام عن التعبير عن الشكر واالمتنان لهذا العمل المبذول في ذلك

 .فهو رائع حًقا .ليس فقط بالنسبة للنتائج التي تحققونها

هيا ننتقل سريًعا إلى توجيه الشكر إلى مجموعة أخرى من األشخاص الذين، على 

الرغم من الحصول على أجور نظير أعمالهم، إال أنهم ال يحصلون على ما يستحقون 

وبما أننا هنا في لوس أنجلوس، فقد أسعدنا الحظ  .ICANNمن تقدير، وهو فريق عمل 

سوف أقوم بعمل كبير  .فريق العمل بالحصول على العديد من األشخاص من مكتب

وأنادي على األسماء أو قد أطلب منكم جميًعا الوقوف، لكنني أود منكم التصفيق للعديد 

 .والعديد من أعضاء فريق العمل الذين يعملون بكد بالنيابة عنا

 [تصفيق ] 

 ولدينا بالفعل قرارات رسمية معدة من أجل إقرار وتقدير قادة المجتمع وغيرهم وهو

ما سوف نتناوله حالما نبدأ اجتماع مجلس اإلدارة الرسمي، والذي سيبدأ في الحال في 

 .حقيقة األمر


