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مجموعة من األىداف يمكن توضيحيا فيما يمي :
التعرف عمى االنترنيت وخصائصو .
التعرف عمى إعالم الوسائط الجديدة وسماتو وسمات بيئتو .
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المحاضرة األولى  :االنترنيت
/تعريف اإل نترنيت :
تعرف ا إلنترنيت عمى أنيا مجموعة من الحواسيب سواء المتشابية
األنواع و األحجام

التي ترتبط ببعضيا البعض

بمجموعة من

أو المختمفة
االتفاقيات تحكم

1

عممية تبادل المعمومات

اإلنترنيت وسيمة تمكن الناس
ف
صور ،رسوم خرائط أو في

من الحصول عمى المعمومات المختمفة،

2

في شكل

شكل مراسالت عبر البريد في الصحافة اإللكترونية

واإلنترنيت

عبد الغني خالد محمود :رحمة إلى عالم اإلنترنيت ،الطبعة األولى ( مطابع األخبار ، ،القاىرة  )1997،ص 7

1

2

عبذ الكرين سعذ خليفة  :أثر اسحخذام االنحرنيث وههارات اإلجصال العلوي اإللكحروني على هعلوي العلىم و الرياضيات ،هجلة كلية علىم الحربية
بجاهعة اسيىط ،العذد ، 2هصر ،1997 ،ص 229

و عمى ضوء ما سبق

يمكن القول أن االنترنيت

من خالليا تبادل المعمومات

ىي شبكة اتّصاالت عالمية يمكن

الرسائل و الخدمات العامة و الخاصة تبعاً لوحدات
ّ ،

متّفق عمييا ،من أي مكان في العالم و في أي زمان كان.

ب /نشأة اإل نترنيت و تطورىا :
لقد أحدث ظيور االنترنيت في العالم ثورة حقيقية في مجال االتصاالت فبفضل
الوسيمة ،و بفضل تقنياتيا المرتكزة

أساسا ،عمىيذه تقنية

النص الفائق أصبح من
3

الممكن أن يظفر األشخاص بقدر ىائل من المعمومات في كل أنحاء العالم.

تعود نشأة االنترنيت لمشروع قامت بو و ازرة الدفاع األمريكية خالل فترة الحرب
الباردة بين المعسكر الغربي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ،و المعسكر
الشرقي بزعامة

اإلتحاد السوفيتي ،وكان ذلك في

 ، 1962 /10 /02فتحسبا ألي

ىجمة سوفييتية ضد الواليات المتحدة األمريكية قامت ىذه األخيرة بربط و ازرة
الدفاع  ،بأربعة معامل أبحاث حتى يستطيع العمماء تبادل المعمومات النتائج
العممية ،و تم بذلك إنشاء مشروع شبكة اتصال
يمكنيا الصمود أمام أي ىجمة

و كانت تسمية

ية مربوطة بمجموعة منالحواسيب
شبكة اإلنترنيت آنذاك اآلربانات،

و يتفق الباحثون أن تاريخ إنشاء شبكة اإلنترنيت كان في عام .41969
و تعتبر سنة  1973بداية ظيور مالمح العالمية عمى شبكة االنترنيت بعد ربط
شبكة ا إلنترنيت ،بجامعة لندن و مثمث سنة 1983سنة انتقال اإلنترنيت من شبكة
عسكرية إلى شبكة مدنية ففي ىذا العام استخدمت اآلربانات بشكل كبير خاصة
3

)Rich Albertson,Jeffreyfir and MikZender:designers –guide to the internet) Hayden books , Washington ,1995
p06,
.
4

وجدي عبد الفتاح سواحل :اتفاقٌة اإلنترنٌت من الجهاد المسلح إلى الجهاد اإللكترونً ،الطبعة االولى( مركز اإلعالم العربً، ،الدوحة)2009 ،
ص1

في الجامعات 5و استمر تطور اآلربانات في ىذه السنوات
استبدلت خطوط ىيئة العموم
بالسرعة العالية  ،ليشيد عام

الوطنية بشبكة

1987

 ،ففي سنة

تميزت

الخطوط الياتفية التي

 1990انفتاح الشبكة أمام الييئات التجارية  ،ليأت

عام  1991ليضم طورين ميمين في تاريخ االنترنيت  ،األول ىو طرح برنامجي
غوفر و وويس لتسييل عممية البحث و التخاطب ،و الثاني ىو تشغيل الشبكة
العنكبوتية وشيد عام

 1993أول استخدام لمشبكة العنكبوتية

عندما تم استخدام

برنامج موزايك ،و غيره من البرامج التي تساعد عمى التصفح في ا
وىكذا تطور االنترنيت و أصبح

إلنترنيت

6

لو دو ار بار از في نشر المعمومات و توزيعيا

بمختمف صورىا و أشكاليا و بمغات

عديدة ،و دخمت صناعة المواقع في

الصحافة اإللكترونية و تحولت بفضميا العديد من المجاالت إلى

مجاالت

إلكترونية عمى غرار الصحافة ،اإلدارة و التجارة ...الخ .

د/اإلستخدامات الصحفية لإل نترنيت:
تتيح االنترنيت مجموعة من اإلمكانيات التي تستخدميا الصحافة ولعل أبرزىا ما يمي :
 اإلتصال بقواعد البيانات و ا

إلطالع عمى مختمف المصادر:فب

أصبحت الصحافة أمام فيض كبير ومتجدد من األخبار الصحفية ،فا

فضل اإلنترنيت
إلنترنيت

نفسيا قد تكون مصد ار من المصادر لما تممكو من مواقع رسمية
7

كالو ازرات.....الخ

 إستخدام اإلنترنيت كأرشيف خاص لمصحفي،يحوي موضوعاتيا الصحفية ،و
مواعيده.
5

عبد الملك لدنانً :ثورة االتصال،الطبعة األولى (دار العرب ،عمان) 2001 ،ص 44
محمد مصطفى عبد السميع  :تكنولوجيا التعميم-دراسات عربية ،-الطبعة األولى ( مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة )1999 ،ص 92

.

الصحافة عبر االنترنت وحقوق المؤلف ،الطبعة األولى( دار النهضة العربٌة2003 ،م) ص: 8أ شرف جابر سٌد

6
7

 اإلستفادة من اإلنترنيت كوسيط لمنشر الصحفي ،من خالل نشر الصحيفة أو
ممخص ليا أو إصدار صحيفة إلكترونية ليس ليا أصل مطبوع.
 اإلستفادة منيا كوسيمة إتصال تفاعمية عن طريق مشاركة القراء عن طريق
خدمات البريد في الصحافة اإللكترونية.
 توفر خدمة السرعة

البريد في الصحافة اإللكترونية أو

في تبادل المعمومات عبر

البريد الصوتي.
 من خالل ىذه اإلمكانيات التي تحققيا اإلنترنيت لمصحافة والصحفي يمكننا القول
بأنيا ساىمت في ا إلنتشار السريع لمصحف و
أي إعتبار لمحدود الجغرافية،وبالتالي
واكتسبت مميزات جديدة لم

استقطاب أ كبر عدد من القراء دون

فقد قامت بتفعيل عممية

اإلتصال جذريا

توفرىا وسائل اإلعالم األخرى قبميا  ،ولعل

أىميا

عنصر التفاعمية والمشاركة النشطة لمجميور والفورية بالنسبة لمضمون الرسالة .
المحاضرة الثانية  :الصحافة االلكترونية

ا-تعريف الصحافة اإل كترونية
تعددت تعريفات الصحافة االلكترونية ،نظ ار لتعدد الباحثين وتعدد مصادرىم ومراجعيم ويمكن
استخالص التعريف التالي من مجمل التعريفات فالصحافة االلكترونية ىي :وسيمة إعالمية
تصدر بصفة منتظمة من خالل موقع عمى اإلنترنيت ،تقوم برصد األخبار و المعمومات
لتنشر عمى شبكة اإلنترنيت  ،إنتاجيا وتخزينيا عمى الوسائط المتعددة.

ب:-أنواع الصحافة اإللكترونية
تنقسم الصحافة اإللكترونية ألنواع حسب معاير مختمفة  ،باعتبارىا وسيمة إعالمية
رقمية أساسيا قائم

عمى شبكة اإلنترنيت ،ويمكن

اإلعالمية عمى سبيل الحصر ىذه األنواع في ما يمي:

أن نحدد المعيار ارتباطيا بالوسيمة

/1الصحافة اإللكترونية البحثة أو المستقمة:
الصحافة اإللكترونية

في

وىي التي تخضع لمنمط

في التبويب و في عرض المواضيع و أسموب التحرير ،و

تغطي مجاالت األخبار بأنواعيا فيي صحف يومية تجدد محتواىا باستمرار
مستفيدة بذلك من خصائص الشبكة العنكبوتية. 8
/2الصحافة اإللكترونية الموازية:
وىي الصحف في الصحافة اإللكترونية التابعة لموسيمة اإلعالمية األصمية ،سواء
كانت ىذه األخيرة صحافة مطبوعة،إذاعة ،أو تمفزيون ،فمضمون الصحيفة في
الصحافة اإللكترونية في ىذه الحالة ليس مستقال عنيا بل تابعا ليا ،وقد كانت
معظم الصحف في الصحافة اإللكترونية في بداياتيا صحفا إلكترونية موازية
لموسيمة األصمية و مع مرور الوقت بدأت تنفصل عنيا شيئا فشيئا .
 -3صحافة المواطن:

ال يمكن الحديث عن أنواع الصحافة اإللكترونية دون

الحديث عن صحافة المواطن وىو نوع جديد

من أنواع الصحافة اإللكترونية ،

تزامن ظيوره مع ظيور المدونات في الصحافة اإللكترونية القائمة عمى تبادل
المعمومات في مختمف الموضوعات عمى شكل رسائل،

و ييدف إلى ممارسة مواطنة

جماعية و تشاركية لمعمل اإلعالمي ال تقصي أحدا ،وال تحصر " المينة في فئات
بعينيا تسعى إلى فرض رؤى وايديولوجيات أو أفكار معينة عمى الفئات األخرى
المغموب عمى أمرىا.9

8

عباس مصطفى صادق :صحافة االنترنيت ،الطبعة األولى( دار الطفرة لمصناعة ،اإلمارات العربية المتحدة لمنشر و التوزيع ) 2003ص

92،93
صادق رابح  :إعالم المواطنة  ،بحث في المفيوم،المقاربات ،المجمة العربية لألعالم و االتصال ،العدد ،6الجمعية السعودية لإلعالم و االتصال

9

،2010ص 23

لقد ظير تأثير صحافة المواطن في العالم جميا في سنة
أغرقت وسائل اإلعالم بالصور
كانوا قد

 ، 2005ففي التاريخ

 ،التسجيالت ،و التقارير التي أخذت من

شاىدوا تفجيرات لندن في ميترو األنفاق ببريطانيا ،

البريطانية ،والتي تعتبر من

مواطنين

عمى غرار

BBC

أكبر و أغرق الشبكات اإلعالمية في العالم ،ىذه األخيرة

استنجدت بتسجيالت المواطنين المتواجدين ىناك عندما لم تستطع تغطية األحداث
فور وقوعيا ،فحول

ىؤالء المواطنين مفاىيم أدوات الترفيو و التواصل كاليواتف و

الموحات في الصحافة اإللكترونية إلى أدوات لمتنظيم و المعمومات ثم إلى وسائل
فاعمة و منافسة لوسائل اإلعالم.

()2

لقد برزت أىمية صحافة المواطن في العالم جميا في سنة

 ، 2005ففي  07جويمية

 2005أغرقت وسائل اإلعالم بالصور التسجيالت و التقارير التي أخذت من
10

مواطنين كانوا قد شاىدوا تفجيرات لندن في ميترو األنفاق ببريطانيا

وبروز أىمية صحافة المواطن أدىإلى اتجاىين أحدىما يستشرف مستقبال مشرقا
ليذا النوع من الصحافة اإللكترونية و اآلخر يعارض وجوده .
فيعتبر مؤيدو صحافة المواطن أنيا خدمة لوسائل اإلعالم ،

11فيي ليست صناعة و

لكن عمى وسائل اإلعالم اإلستفادة منيا ،فيمكن بفضميا الحصول عمى المعمومات.
كما أنيا فرصة الكتشاف المواىب و األقالم الصحفية المتميزة.وبفضميا يستطيع
األشخاص كشف العديد من األمور المعتمة إعالميا ،فموال تصوير جندي أمريكي
طريقة تعذيب الجنود األمريكان لمسجناء العراقيين لما تمكن الرأي العام العالمي من
معرفة حقيقة ما تفعمو الواليات المتحدة األمريكية في العراق.
محمود عمم الدين :نفس المرجع  ،ص 35

10

11

بشرى الراوي  :دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير -،مدخل نظري ،-مجمة الباحث اإلعالمي ،العدد ، 2012 ،18ص 104

ولعل األحداث التي جرت

في المنطقة العربية منذ

 2010أصدق مثال عن

ذلك،فقد أصبح لنشطاء مواقع التواصل االجتماعي دو ار فاعال في تغطية األحداث
و بثيا لمعالم في حين لم تتمكن وسائل اإلعالم من القيام بذلك تحت تأثير
تكنولوجيا المعمومات.
من جية أخرى

يبدي الكثير من الصحفيين و األكاديميين قمقيم من صحافة

المواطن باعتبار أن المعمومات المقدمة فييا في كثير من األحيان ال تكون
صحيحة  ،و ىنا يطرح ىؤالء إشكالية المصداقية التي تعتبر قيمة من قيم العمل
الصحفي فمرسل الرسالة غير معروف ألنو غالبا ما يرسل رسالتو باسم مستعار،و
فحوى الرسالة غالبا ما يكون مشكوك فيو و دائما ىناك احتمال نشر المرسل
إلشاعات كاذبة ،و قد ثبت ىذا كثي ار حتى انو بسببو أحرجت وسائل إعالمية
 2013بثت قناة فرانس

اعتمدت في تغطيتيا عمى صحفيين مواطنين ففي سنة

24

صور ألطفال استشيدوا في غزة عمى أساس أنيم من ضحايا قصف النظام السوري
ثم اعتذرت بعدىا عن ذلك.
كما تطرح صحافة المواطن إشكالية أخرى تظير في غياب مبادئ أخالقيات المينة
".فالمواطن الذي يسجل الفيديوىات أو يصور األحداث ىو ىاوي  ،ليس صحفيا
12

محترفا تحكمو حدود القانون وضوابط أخالقيات المينة "

ج:عوامل ظيور الصحافة اإللكترونية
يرتبط ظيور الصحافة اإللكترونية و تطورىا إلى مجموعة من العوامل التي
ىيأت ليا المناخ المناسب لمظيور أوال ،ثم التطور الحقا و يمكن إجمال ىذه
العوامل في اآلتي :
جمال الزرن:تساؤالت عن اإلعالم الجديد و االنترنيت( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت)2005،ص111

12

1تطور الحاسب اآللي .
 -2ظيور االنترنيت .
 -3مشاكل الصحافة المطبوعة .
-4ظيور النشر االلكتروني .

د :نشأة الصحافة اإللكترونية
-1نشأة الصحافة اإللكترونية في العالم
تعد صحيفة يو إس إيو توداي األمريكية ىي الصحيفة األولى التي ظيرت عمى ا إلنترنيت
مستخدمة تكنولوجيا النص الفائق ،وينظر البعض إلى عام  1881عمى أنو العام الذي يمثل
الظيور الحقيقي لمصحافة اإللكترونية عندما قدمت ميكروسوفت خدماتيا الياتفية
صحيفة مشتركة مع األسوسيياتد بريس.

13

وتجدر اإلشارة إلى انو ىناك

تباين في آراء الباحثين حول نشأة أول صحيفة

العالم و لكن

إجماال  ،اغمب الباحثون يرون أن صحيفة(( ىمزم

إلكترونية في

بالغ داغ بالد)) ىي أول صحيفة
كان ذلك في .1993

مع 11

إلكترونية نشرت عمى ا

إلنترنيت بالكامل ،و

14

:-2نشأة الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي
إن أول صحيفة عربية ظيرت في الوطن العربي ىي صحيفة الحياة و كان
ظيورىا عبر األقراص المدمجة  ،حيث نشرت أرشيفا يعود لمدة ستة أشير ،تحت
اسم أرشيف الحياة في الصحافة اإللكترونية ،وكان ذلك في عام
13

 ،1995وفي

علي عبذالرحواى عىاض :صحافةاإلنحرنث في العالن العربي،الىاقع والححذيات ،الشارقة :كليةا إلجصال والذراسات والبحث
العلمً ابوظبً ،2006،ص.179

العام ذاتو  ،و في

إلكتروني

9سبتمبر أصدرت صحيفة الشرق األوسط أول موقع

لصحيفة عربية  ،إال أن أول صحيفة الكترونية كاممة من حيث النشر واإلصدار
ظيرت في 2001في الكويت وىي صحيفة إيالف .
: 3نشأة الصحافة اإللكترونية في الجزائر
تعتبر بدايات الصحافة

اإلكترونية في

الجزائر ،متواضعة نوعا ما نظ ار لعوامل

عديدة ترتبط بتطور شبكة االنترنيت في الجزائر و عدد مستعممييا .
باإلضافة إلى نظرة المشتغمين بالصحافة و خاصة القائمين عمييا من مسيرين و
،إال في الفترة

مدراء تحرير و التي ت بين عدم اىتماميم بيذا النمط الصحفي الجديد
األخيرة ( ،)2017 -2012و إن كان ىذا الخوف مبر ار إلى حد ما
المعتبر من الصحف في الصحافة اإللكترونية التي
من ظيوره ا

بحكم العدد

اختفت بعد مرور مدة وجيزة

15

و تعتبر صحيفة الوطن الصادرة بالمغة الفرنسية ىي أول صحيفة جزائرية
إلكترونية وضعت موقعا ليا عمى اإلنترنيت عام .1997
وتمتيا ثمانية صحف من خالل العامين
Libertéاليوم -الخبر  -الشعب  -المجاىد ،

1997و  1998وىي
soir

matin-Le

Le

–
ElAcil-

–  Le D’Algérieوكانت كل ىذه الصحف عبارة عن نسخ لمصحافة المطبوعة.
وفي عام

1999صدرت أول صحيفة الكترونية مستقمة وىي صحيفة

 Alegria Interfaceوتعد

جريدة " " Alegria Interfaceالجريدة

اإللكترونية األولى عبر شبكة اإلنترنت.
15
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"
في الصحافة

وىي

األصل كانت

في

عام "1996أسسيا أحد

عن

عبارة

خطة إلصدار جريدة

اإلعالميين >نور الدين

مستقمة

في

خالصي> صحفي سابق بجريدة

"Lanation16
ثم توالت الصحف في الصحافة اإللكترونية المستقمة في الجزائر
one

صحيفة

 ،Algérieكل شيء عن الجزائر،الجزائر اليوم

متواضعة  ،لوجود مشاكل تواجو

،من أىميا
و لكنيا الزالت

إزدىارىا وعمى رأسيا عدم وجود قاعدة واسعة

17

من مستخدمي اإلنترنيت.

ه-خصائص الصحافة اإللكترونية و خصائص قرائيا
/1خصائص الصحافة اإللكترونية
تمتمك الصحافة اإللكترونية مجموعة من الخصائص ،يمكن أن نجمميا في اآلتي :

/-1الفورية :
/2السرعة في نقل الحدث
/3التفاعمية :
/4تعدد الوسائط :الممتيميديا
/5وفرة المساحة
/6الروابط :
16

إبراهٌم بعزٌز :نفس المرجع ص 79
محمد شطاح:صحافة اإلنترنيت و مستقبل الصحافة في الجزائر  ،دراسة منشورة من جامعة عنابة ،كمية عموم اإلعالم و االتصال
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بعنابة،2005 ،الجزائر  ،ص 11

/7سعة االنتشار و إمكانية التوزيع
/8األرشيف في الصحافة اإللكترونية
/9جودة الصورة.
/10إمكانية استخدام الرسومات البيانية
/11الفيديو
/12إعطاء أولوية لمبياض في عرض المضامين
/13إستخدام األلوان
/14إرتكاز تصميميا عمى اإل تجاه الحديث
و:مكانة الصحافة المكتوبة و مستقبميا في ظل الصحافة اإللكترونية
إن تاريخ وسائل اإلعالم إلى

جديدة

يومنا ىذا يثبث أن وصول أي وسيمة إعالم

لم يؤدي أبدا إلى زوال األخرى ،فوصول اإلذاعة لم تقض عمى وجود الصحافة
،ووجود التمفزيون لم يقض عمى المكانة القوية التي ال طالما

إحتمتيا اإلذاعة و

الصحافة  ،فيذا الواقع يثبث أنو لم يسبق ألي وسيمة أن ألغت وسيمة أخرى .
بل غالبا ما كانت سببا في تطورىا بعد

تعاظم المنافسة بينيا و بالتالي خمق

مضمون عالي الجودة  ،و لكن ومع خصائص الصحافة اإللكترونية

المتميزة

التي شرحناىا سابقا ،عمى الصحافة المكتوبة أن تضع في حسابيا

وجود منافسة

جديدة أخطر من المنافسات األولى.

ي:خصائص قراء الصحافة اإللكترونية

إن قارئ الصحافة اإللكترونية يتميز بمجموعة من الخصائصو السمات المتعمقة
بسموك القارئ عمى الواب ،ولخصيا الدكتور محمد لعقابفي كتابو ميارات الكتابة
18

لإلعالم الجديد في ما يمي:

 القارئ عمى الواب قراءتو مسحية،أي انو يحاول استخراج المعمومات التي يبحث
عنيا فقط .
 إن القارئ عمى الواب بفضل المواضيع القصيرة عمى الطويمة .
 إن القارئ عمى الواب يبحث عن المعمومة ويفضميا عن الدعاية و التسويق.
 إن القارئ عمى الواب ال يحبذ إنتظار عممية التحميل .
 إن القارئ عمى الواب اليحبذ أن يبذل جيدا في تنظيم المعمومات فيو يريدىا
منظمة ومرتبة .
 يتسم القارئ عمى الواب بقراءتو السريعة لممضامين ،ولكن ىذا ال يعني إىمالو
لمنص ،فقد أكدت الدراسات أن أىم شيء يقرأه القارئ عمى الواب ىو النص
،سواء كان ىذا النص عنوانا أو تعميقا أو نصا  ،لذا
في القراءة السريعة ال يعني

فإن رغبة القارئ عمى الواب

إطالقا تخميو عن ا إلىتمام بجودة مضمون النص

الصحفي .

ك :خصائص القراءة في الصحافة اإللكترونية :
لما نتحدث عن القراءة في الصحافة اإللكترونية فإننا نتحدث عن اإلف ارزات التقنية و
الفنيةالسمبية منيا و اإليجابية و التي تتميز بيا ىذه الوسيمة.

/1إيجابيات القراءة في الصحافة اإللكترونية تتمثل فيما يمي:
/األسطر الطويمة
18
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/التوجو لمدعائم المكممة

/القدرة عمى تغيير الخط و البنط
/2سمبيات القراءة عمى الصحافة اإللكترونية :
إذا كانت الصحافة اإللكترونية تتسم

بمزايا ،فيي أيضا تحمل العديد من السمبيات و

المتعمقة بعدد من العناصر تظير في األتي :
ترتكز الصحافة اإللكترونية عمى عدد من وسائل االتصال الحديثة و المتمثمة
أساسا في شاشات الكمبيوتر شاشات الموحات في الصحافة اإللكترونية أو شاشات
اليواتف الذكية ،و قد يؤدي إلى حدوث ضرر عمى مستوى عين القارئ و ذىنو .

المحاضرة الثالثة  :إعالم الوسائط الجديدة
-1تعريف إعالم الوسائط الجديدة  :يمكن تعريفو من الناحية التقنية فيو اإلعالم
القائم عمى التقنية ،فتكون ىذه األخيرة عموده الرئيسي .

2عالقة اإلعالي اللقعٌدي و إعالم الوسائط الجديدة
إن اعتماد إعالم الوسائط الجديدة على االنترنٌت وما ارتبط به من دعائم تقنٌة  ،وضع
اإلعالم التقلٌدي (وسائل األعالم التقلٌدٌة  ،تلفزٌون ،إذاعة  ،صحافة ) أمام خٌارٌن وهما
تحسٌن المضمون وفق ما ٌتالءم مع خصائص إعالم الوسائط الجديدة  ،أو االندماج معو.

3انعكاسات إعالم الوسائط الجديدة
ا /نشأة المجتمع االفتراضي .
ب -ظيور الصحافة االلكترونية .
ج ظيور صحافة الموطن.
د /ظيور مفاىيم جديدة مثل مفيوم اإلعالم الفئوي

