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أ. محمد بن فهد الحارثي :

الرسمية: رئيس  المناصب  كاتب وإعالمي سعودي. 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  العربية،  الدول  إذاعات  اتحاد 
السعودي،  العربية  المملكة   - والتلفزيون  اإلذاعة 

عرب  جريدة  تحرير  رئاسة  تولى  السابقة:  الخبرات  السعودي  اإلعالم  منتدى  رئيس 
نيوز ومجموعة مجالت الرجل وسيدتي كما تولى رئاسة تحرير ABOUTHER وعمل 
الحارثي صحفيا في صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية كما عمل في صحيفة الشرق 
األوسط في لندن، باإلضافة إلى تولية إدارة تحرير صحيفة االقتصادية، دشن الحارثي 
منتدى عرب نيوز الحواري والذي يستضيف ندواٍت لمناقشة قضايا الساعة ويقّدمها 
مسؤولون ودبلوماسيون رفيعو المستوى، أطلق محمد الحارثي برنامج بدون شك 
على قناةMBC  .العضويات واإلسهامات: نال عضوية مجلس إدارة الرابطة العالمية 
تمثلت  اجتماعية  مبادرات  إطالق  بريطانيا(،  في  إفرا)  وان  األنباء(  وناشري  للصحف 
في قيادة عدد من الحمالت ومن أبرزها حملة ال لزواج القاصرات في العالم العربي، 
إطالق حملة بادر بالخير والتي تهدف إلى تطوير المفهوم التقليدي للخير من التبرعات 

إلى التعليم والمساعدات النوعية، إطالق حملة ضد العنف األسري.
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م. عبد الرحيم سليمان:

مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية منذ يناير 2015 
حائز على بكالوريوس بدرجة شرف – جامعة الخرطوم ـ 
كلية الهندسة الكهربائيةـ  قسم اتصاالت 1978 شغل 

على مدار أكثر من 30 سنة عديد المناصب في الميدان الهندسي ، آخرها مدير اإلدارة 
الهندسية باتحاد اذاعات الدول العربية )1990 - 2014( حيث أشرف على كافة المشاريع 
،كما  الهندسية  للجنة  السكرتارية   وأعمال  وأنشطته  االتحاد  بعمل  المتصلة  التقنية 
ساهم بفعالية في إنشاء نظام التبادل بشقيه اإلذاعي والتلفزيوني التحاد إذاعات 
الدول  العربية وتوفير كافة التسهيالت الضرورية إلنجاحه مثل توفير أنظمة التبادل 
التي  المبادرات  أهم  ومن  المناسبة.  "الساتلية"  والسعات  والتجهيزات  المتطورة 
ساهم فيها أو قادها: إنشاء نظام التدريب عن بعد لالتحاد والباقة العربية الموحدة 
االتحاد  المختلفة على "السواتل" األكثرمشاهدة وأكاديمّية  العالم  لتغطية مناطق 
للتدريب اإلعالمي وكذلك توفير التغطيات التلفزيونّية لألحداث الرياضّية التي يملتلك 

حقوقها االتحاد)كأس العالم، األلعاب األولمبّية، الكؤوس القارية(.



م. حسن رضا سيد حسن: 

وهي  ميديا"،  ل"ماستر  التنفيذي  الرئيس  هو 
وتعمل  اإلمارات  دولة  مقرها  استشارية  شركة 
مقدمًة  والعالم،  العربية  المنطقة  مستوى  على 
والتقنية  والتشغيلية  التجارية  بالجوانب  استشارات 

لتأسيس وتشغيل للمؤسسات اإلعالمية. للمهندس حسن خبرة 30 عاًما في مجال 
اإلعالم. قبل تأسيس ماستر ميديا عام 2012، كان رئيسًا لتكنولوجيا اإلعالم في 
هيئة المنطقة اإلعالمّية- أبو ظبي، وشغل قبلها مناصب عليا في شبكات اعالمية 
مثل CNBC Arabiya، CNBC Africa، Samaa TV، تلفزيون الراي بالكويت، الشبكة 

الوطنّية لإلرسال وتلفزيون الجديد وشبكة ART في لبنان.

Mr.Giacomo Mazzone

 - اإليطالية   والتلفزيون  اإلذاعة  بهيئة  صحفي  حالّيا 
متخصص في اقتصاديات وسائل اإلعالم والتقنيات 

الجديدة واالستدامة.
.EDMO عضو في المجلس االستشاري لـ -

-2021 مدير مشروع لوكالة األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. 
- 2002-2020 مدير العالقات المؤسسية والعالقات مع األعضاء الجنوبيين في اتحاد 
مكتب  مع  توقيعها  تّم  التي  التفاهم  مذّكرة  عن  والمسؤول   ، األوروبية  اإلذاعات 
 .SARFT األمم المتحدة في جنيف واالتحاد الدولي لالتصاالت ، ومجلس أوروبا ، و
 )1997-1992( اليونسكو.  في   )WRD( لإلذاعة  العالمي  اليوم  لجنة  سكرتير  وهو 

.Euronews مؤسس ورئيس تحرير قسم اللغة اإليطالية في
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د. فتحية السعيدي 

العالي  بالمعهد  االجتماع  علم  في  باحثة  أستاذة 
لها  تونس-المنار،  بتونس/جامعة  اإلنسانية  للعلوم 
دراسات ومقاالت منشورة في مجال اختصاصها، حول 
عدة مواضيع، منها: نحن وهم: هويات شعبوية في 

نزاع، مقاربة نفسية اجتماعية لتحليل الخطاب الشعبوي في تونس، مقدمات لفهم 
االنتقال الديمقراطي في تونس، المشاركة السياسية للنساء، العنف المبني على 
النوع االجتماعي وآثاره، صورة المرأة في اإلعالم، التهميش االقتصادي واالجتماعي 
للنساء. هي أيضا، إعالمية-منتجة لبرامج عديدة في اإلذاعة والتلفزة التونسية، منها: 
التونسي(،  الحوار  )قناة  الثقافة  في  رؤى  الوطنية(،  )اإلذاعة  المجتمع  مرايا  برنامج 
شباب في المرآة )التلفزة التونسية(. ومعّلقة برامج منها برنامج مونيتورينغ )القناة 

الوطنية 1(.
البروفيسور. فتحي التريكي

قاّر  عضو  تونس.  بجامعة  متميز  فلسفة  أستاذ 
كرسي  وصاحب  تونس  الحكمة  بيت  بأكاديمّية 
اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي، وصاحب كرسي 

األيسسكو للتفكير في العيش المشترك، والمنّسق العام لمعهد تونس للفلسفة. 
عميد سابق لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس، حاصل على الدكتوراه مرحلة 
ثالثة في الفلسفة السياسية حول "فكرة الحرب في الفلسفة السياسية المعاصرة" 
جامعة  العربية واإلسالمية من  الحضارة  التاريخي في  "الروح  الدولة حول  ودكتوراه 
الصربون بباريس. له عّدة بحوث وكتب باللغتين العربية والفرنسية، وُترجم بعضها إلى 

اإلنجليزية واأللمانية واإليطالية.
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أ. شوقي قداس : 

مدرس قانون عام بجامعة قرطاج منذ 1988 متخصص 
في قانون تكنولوجيا المعلومات. عضو بهيئة التحقيق 
االنتخابية  الخبراء  بعثات  منسق  الثورة،  وقائع  في 

محرر   .2011 في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  ديوان  عضو  الدولية، 
مشروع قانون انتخاب الجمعات المحلية وعضو فريق صياغة مجلة الالمركزية. رئيس 
الفرنكوفونية  الجمعية  2015. رئيس  البيانات الشخصية منذ  لحماية  الوطنية  الهيئة 

للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية )AFAPDP( منذ 2019.

أ. المهندس محمد بن عمر :

في  والتخصص  الخبرة  من  سنة   25 من  أكثر  لديه 
وشغل  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
قبل انتخابه أمينا عاما للمنظمة العربية لتكنولوجيات 

االتصال والمعلومات سنة 2015، منصب مستشار لدى وزير تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )2011-2015(، كما تولى منصب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث 

لالتصاالت )2010-2009(.
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د. رياض كمال نجم

ليوفربول  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  متحصل 
بالمملكة المتحدة )1992(.

منذ  والتقنية  اإلعالمية  المناصب  من  العديد  شغل 
1980 في وزارة الثقافة واإلعالم في المملكة العربية السعودية كما تقّلد منصب 

رئيس للهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع سنة 2013.
التحاد  رئيسا  ومنها  والدولية  العربية  المنظمات  في  المناصب  من  الكثير  شغل 
 )WBU( العالمية  اإلذاعات  الهندسية لالتحادات  اللجنة  العربية ورئيس  الدول  إذاعات 
وعضو مجلس إدارة عرب سات. يعمل في مجال االستشارات وهو رئيس المجلس 

االستشاري ألكاديمية االتحاد للتدريب اإلعالمي.

د.عالء سالم الزيود

 

إعالمي  مستشار  السياسية.  العلوم  في  دكتوراة 
في السفارة األردنية في القاهرة ومندوبية األردن 
عامًا   15 من  ألكثر  عمل  العربية.  الدول  جامعة  لدى 

الحكومة األردنية ومركز  الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة  في إدارة اإلعالم في 
الدراسات االستراتيجية قبل أن يشغل منصبه الحالي في وزارة الخارجية في العام 
2020 . شارك في عديد الدورات المتخصصة في األردن وخارجه ومنها كلية الدفاع 
ودولية،  وإقليمية  عربية  إعالمية  فعاليات  في  األردن  ومّثل  األمريكية،  الوطني 
مجال  في  منشورة  علمية  وأبحاث  مؤلفات  وله  اإلعالم،  لجان  من  العديد  ويرأس 

اإلعالم والسياسة.
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د.خليل الطّيار

عضو مجلس أمناء هيئة االعالم واالتصاالت / سابقا، 
وكيل وزير متقاعد 

ترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء االعالم العرب 
االلكتروني.  لإلعالم  الدائمة  العربية  اللجنة  عضو   /

.كما  كتب ونشر  عدة دراسات و بحوث في مجال االعالم والنقد االدبي والفني 
ترأس مجموعة لجان تحكيمية في مجال الصحافة واالعالم. وكتب سيناريوهات واخرج 

عددا من االعمال الدرامية والسينمائية  واالذاعية.

د. صالح  الصالحي 

صحفي متحصل على  ليسانس اآلداب/ قسم اإلعالم 
عام 1990

لتنظيم  االعلى  المجلس  وكيل  منصب  حاليًا  يشغل 
الصحفيين  لنقابة  العمومية  الجمعية  االعالم و  عضو 

منذ عام 1994 ، عمل كمدير التحرير التنفيذي لجريدة األخباروعضو المجلس االعلي 
لتنظيم اإلعالم و عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم المنتخب . 



د.حسان فلحة

المدير العام لوزارة االعالم / لبنان منذ 1999.
أستاذ جامعي محاضر  في االعالم منذ2009/2008.

حائز دكتوراة من جامعة القديس يوسف المركزية 
والالمركزية في االدارة   التربوية اللبنانية .

إجازة في الصحافة ، إجازة في العالقات العامة.
كاتب ابحاث ودراسات ومقاالت  في  العديد من المجالت والصحف  .
مذيع أخبار  إذاعي وتلفزيوني ، مستشار  سابق في وزارة االعالم .

شارك في عشرات من المؤتمرات والندوات االعالمية والقانونية واالدارية على 
المستوى الدولي والعربي والمحلي .

لغات عربي فرنسي انكليزي.

د.جواد متقي :

التصرف  في  خبرة  متقي  جواد  الدكتور  اكتسب 
واإلدارة تمتد على 43 عاًما في مجال اإلعالم والبث 
عبر التكنولوجيا وإنتاج المحتوى واألخبار والرياضة. قاد  
سكرتارية اتحاد  إذاعات آسيا والمحيط الهادي منذ عام 

2010 و رفع مستوى االتحاد باعتباره العًبا عالمًيا في مجال االبتكار وبناء أمة من خالل 
وسائل اإلعالم. حصل على "الجائزة الخاصة إلنجاز مدى الحياة " في الجمعية العامة 
اإلقليمية في  اإلذاعية  االتحادات  جميع  مع  وثيق  بشكل  عمل   .2022 ABUل سنة 
أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والعالم العربي. وشغل سابقا منصب مدير لمعهد 

آسيا والمحيط الهادئ لتطوير البث اإلذاعي لمدة 12 عاًما.
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أ. جورج عّواد

في  والمعلومات  االتصال  قطاع  برامج  اختصاصي 
مكتب اليونسكو اإلقليمي في بيروت.

وسائل  تطوير  على  عاًما   17 من  أكثر  منذ  يعمل   
في  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا   ، اإلعالم 

األمية  ومحو  المعلومات،  إلى  والوصول  التعبير،  وحرية  اإلنترنت،  وأمان  التعليم، 
اإلعالمية والمعلوماتية من بين أمور أخرى.

ساهمت خبرته العملية الطويلة في تخطيط وتنفيذ وتقييم مشاريع وطنية وإقليمية 
في مجال اإلعالم والتكنولوجيا وخدمات اإلنترنت ومواضيع ذات الصلة.

قبل انضمامه إلى اليونسكو، أسس وعّد وأدار شبكة من مزودي خدمة اإلنترنت في 
خمسة بلدان أفريقية.

 Mr. Andrea Stazi

أوروبا  بجنوب  العامة  السياسة  عن  المسؤول 
والتواصل ، األكاديمي بأوروبا جوجل Google, إيطاليا 
، حيث يدير العمل التنظيمي لفرق الشؤون الحكومية 
والبرتغال  وإسبانيا  إيطاليا  في  العامة  والسياسة 

التكنولوجيات  وإدارة  وقانون   ، المقارن  القانون  أستاذ  وقبرص.  ومالطا  واليونان 
الجديدة ومدير مراكز األبحاث في الجامعة األوروبية في روما ؛ أستاذ زائر في قانون 
التكنولوجيا الحيوية وزميل أكاديمي في جامعة سنغافورة الوطنية. المنشورات: 10 

كتب وما يزيد عن 70 مقال في مجالت أكاديمية.



د. أماني رضا عبد المقصود:

كلية  من  والدكتوراة  الماجستير  درجتي  على  حاصلة 
اإلعالم، جامعة القاهرة وبصدد الحصول على دبلومة 
اإلعالم الرقمي من الجامعة األمريكية في القاهرة. 
المساعد  اإلعالم  أستاذ  منصب  حاليا  تشغل  وهي 

بكلية اإلعالم ، بجامعة القاهرة ووكيل كلية اإلعالم جامعة األهرام الكندية. 
لها عدد من األبحاث المنشورة في مجال اإلعالم الرقمي.

 كما شاركت في عدد من المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية باإلضافة إلى عدد 
من الدورات والورش التدريبية المتخصصة في مجال اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 

د. إبراهيم أبو ذكري

• رئيس اتحاد المنتجين العرب.
درجة  على  متحصل  مصري،  تصوير  ومدير  مخرج   •
الحرة  الجامعة  من  اإلعالم  علوم  في  الدكتوراه 

بهولندا.
• أنتج العديد من البرامج والمسلسالت.

والتليفزيون  والصحافة  الطباعة  مجال  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  تلقى   •
هندسيا وبرامجيا .

• ترأس وشارك في العديد من ورش العمل في مجال اإلعالم. 
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م. إيناس الجبالي 

مسؤولة عن قسم تكنولوجيا اإلنتاج واإلعالم 
الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية. لها ثالثين 

سنة من الخبرة في تقنيات اإلنتاج اإلذاعي 
والتلفزيوني وتساعد الهيئات اإلذاعية والتلفزيونية 

أعضاء االتحاد في مواكبة تطورات تكنولوجيا اإلنتاج والتشغيل.
عملت سابًقا في اإلذاعة والتلفزيون الوطني التونسي حيث قادت العديد من 

مشاريع الرقمنة.
السيدة قدورة هي مهندس عام حاصلة على بكالوريوس العلوم في الهندسة 

الكهربائية وهندسة الحواسيب وماجستير العلوم في معالجة اإلشارات الرقمية من 
جامعة والية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية.

Mr. Giuseppe Solinas

يشغل األستاذ جوزيبي سوليناس حاليا منصب 
مسؤول عن التعاون في إدارة العالقات الدولية 

والشؤون األوروبية في RAI . و يتمتع بخبرة واسعة 
كمراسل يغطي الحروب واألزمات في جميع أنحاء العالم وغيرها.

عمل سابقا كنائب رئيس تحرير فريق Foreign News في Tg1 ،وهو برنامج األخبار 
 .RAI الرئيسي في

وهو أيضا عضو في لجنة األخبار التابعة التحاد البث األوروبي.
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أ. كريم بلقاسي:

االعالم  علوم  كلية  في  أستاذ  بلقاسي  كريم 
واالتصال منذ عام 2004، شارك في عدة مؤتمرات 
دولية، كورشة العمل الدولية حول اإلعالم واالتصال 
البيئي في شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية عام 

2010. كما شارك في عدة مشاركات وطنية ودولية. نشر مؤخًرا دراسة حول خطاب 
الكراهية وأسباب انتشاره في بيئة االتصاالت الرقمية.

أ. وسيم نصر:

صحفي فرنسي يراقب الجماعات الجهادية منذ أكثر 
من عقد لـ France24 باللغات الفرنسية واإلنجليزية 
في  ومقابالت  تحقيقات  عّدة  أجرى  وقد  والعربية. 

تويتر:@  .  )2016( الراهن"  الوضع  اإلسالم  "دولة  كتاب  مؤلف  وهو  الصدد.  هذا 
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أ.د. رضا النجار

- صحفي محترف منذ عام 1970 ، أستاذ ومدرب وباحث 
في مجال اإلعالم ، وهو متحصل على دكتوراه في  

مجال اإلعالم واالتصال  من جامعة 
،Sorbonneالـ

 )IPSI/1971-2007( أستاذ تعليم عال  متقاعد من معهد الصحافة و علوم  األخبار تونس -
- مدير التلفزيون التونسي سنة 1981 

الصحفيين  لتدريب  للمركز األفريقي   2007 يناير  إلى   1983 - مدير عام من سبتمبر 
 )CAPJC( واالتصالين

-  باحث ومؤلف العديد من الدراسات و الكتب في مجال اإلعالم 
- ُيشرف منذ أبريل 2017 على أكاديمية التدريب اإلعالمي التحاد اذاعات الدول العربية. 

معالي الوزير أحمد عساف

الدراسات  في  الماجستير  شهادة  على  متحصل 
العربية

اإلعالمالرسمي  على  العام  المشرف  منصب  اليوم  إلى   2016 عام  منذ  يشغل   -
الفلسطيني وهو:

- المشرف العام على الهيئة  العامةلإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
WAFA .رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية -

)PALSAT( رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية -
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد زياد أبو عين )2015( حتى اآلن.
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م.محسن غمام:

ومتحصل  بتونس  لالتصاالت  العليا  المدرسة  خريج 
رتبة  وله  االتصاالت،  في  الماجستير  درجة  على 
التونسية  اإلدارة  من  االتصاالت  في  عام  مهندس 

وهو حاليا يشغل خطة رئيس قسم االرسال االذاعي والتلفزيوني باألسبو وله خبرة 
حوالي 27 سنة في ميدان تكنولوجيات شبكات األرسال اإلذاعي والتلفزيوني خاصة 
المؤتمرات  عديد  في  وساهم  شارك  كما  واالتصاالت،   T-DAB/DVB-T الرقمية  
والورشات والندوات الدولية ال سيما مؤتمرات االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي 

. ITUلالتصاالت

Mr .Christophe Leclerqc

هو خبير محترم في سياسة وسائل اإلعالم في االتحاد 
األوروبي واالبتكار. أسس منظمتين :

".Europe's MediaLab"و "EurActiv Media Network" -
بشأن  األوروبي  لالتحاد  التابع  المستوى  رفيعي  الخبراء  فريق  في  عضًوا  أيًضا  كان 
وسائل  منصات  مقابل  الصناعية  أوروبا  استراتيجية  عن  ويكتب  المضللة،  المعلومات 

التواصل االجتماعي، ويشرك مركز أبحاثه في دراسات حول مشاركة المحتوى .
تقّلد سابقا منصب مسؤول بمفوضية االتحاد األوروبي )اإلدارة العامة للمنافسة( ، 
ومستشار إستراتيجي في شركة ماكينزي. وهوفرنسي الجنسية يعمل في بروكسل.
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أ.أحمد العطاري

رئيس دائرة اقتصاديات اإلعالم ومراقبة السوق الهيئة 
أن  بعد  المغرب.  البصري،  السمعي  لالتصال  العليا 
عمل ألكثر من 12 عاًما كمسؤول مالي واستراتيجي 

النطاق االستراتيجي، يهتم  العامة واالستثمارية ذات  المؤسسات  العديد من  في 
أحمد بشدة بجوانب التنمية وتقييم السياسة العامة المتعلقة بصناعة اإلعالم.

د. باسل الزعبي

في  والتطوير  التكنولوجيا  مديرا  حاليا  يشغل 
االرسال  مختلفة في  مجاالت  خبرته  االتحاد،شملت 
أساسي  بشكل  والتبادل  المحتوى  وتوزيع  واإلنتاج 

الترددات االذاعية والتلفزيونية والساتلية وكما اشرف  ،كما كان فاعال في تخطيط 
وشارك في التغطية الفنية لألخبار واألحداث الرياضية خاصة بالنسبة لمعظم األحداث 
التي حصل االتحاد على حقوقها ، وكما ساهم في إنشاء مشاريع رائدة في التحول 
الرقمي األرضي والساتلي التلفزيوني واالذاعي وكما ساهم في اصدار كتيب حول 
النفاذ االعالمي لذووي االعاقة كدليل استرشادي للهيئات األعضاءإلى جانب السعي 

لنشر التكنولوجيا الجديدة في مشاريع مختلفة بما في ذلك الخدمات السحابية. 
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د. عبد الرزاق بن عبد العزيز المرجان

يشغل الدكتور عبد الرزاق المرجان منصب مدير مركز 
نايف  بجامعة  الرقمية  واألدلة  السيبرانية  الجرائم 
كمنسق  ترشيحه  تم  كما  األمنية.  للعلوم  العربية 
ورئيس  العالمية  اإلنتربول  أكاديمية  لشبكة  عام 

 .  2022 عام  خالل  العربية  للمنطقة  لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  التابع  التميز  مراكز 
أبحاث  لمركز  االستشارية  الهيئة  أعضاء  أحد  المرجان  الدكتور  كان  ذلك،  على  عالوة 
الجريمة التابع لوزارة الداخلية السعودية، حيث انُتدب لمدة عامين إلى وزارة الداخلية 
ليعمل كمستشار بمركز أبحاث الجريمة، حيث ساهم في انشاء وحدة جرائم تقنية 

المعلومات لألبحاث ضمن مشروع رؤية 2030 للحد من الجرائم السيبرانية. 

أ. سامي الهيشري

متحصل على الشهادة الجامعية لدراسات المحاسبة. 
لمجلس  العام  االمين  حاليا منصب مستشار  يشغل 
وزراء الداخلية العرب. وتقّلد قبلها صلب وزارة الداخلية 

عّدة مناصب أهمها مدير المدرسة الوطنية لتكوين مفتشي الشرطة بسوسة، مدير 
الدراسات والمتابعة باإلدارة العامة لألمن الوطني ومتفقد عام ثّم مدير عام لألمن 

الوطني باإلدارة العامة لألمن الوطني.  
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