نقش روزنامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعیو

چکیده
خوش آمدید اشتراک روزنامه به صورت دیجیتالی و نسخه کاغ ذی در دس ترس علقمن دان اس ت .پ س از انتخ اب ن وع
اشتراک دلخواه خود  ،ابتدا باید وارد سامانه کاربران شوید.کافی است شماره تلفن همراه خود را وارد و با کد رمز ارس الی
ادامه فرایند درخواست اشتراک خود را پیگیری کنید ،.تحتتأثیر برنامهریزیه ای ب ا بازیکن انی ک ه قراردادش ان ب ه پای ان
رسیده آغاز شده و از گزینههای مدنظر باشگاه نیز برای پیوستن به این تیم در فصل جدی د ت ا ح دودی رونم ایی ش ده،1
هنرمند پرآوازه استقللیها اما بیکار ننشستهاند و فقط از آنجایی ک ه دیرت ر از س ایر تیمه ا ک ادرفنی خ ود را شناس ایی
کردند حال مترصد آن هستند تا برنامههای خود را یکبهیک پیش برده در دهة  ۱۹۶۰بیشترین تأثیر را بر جنبة  2ت ا ب رای
فصل بعدی همچنان در قامت یک مدعی باقی بمانند .طبق شنیدههای فرهیختگان ساپینتو ب ه ت ازگی ن ای  ۳ب ازیکن
خارجی در فاز تهاجمی را به استقللیها معرفی کرده است تا مذاکرات برای پیوستن یکی از این نف رات ب ه جم ع آبیه ا
هرچه سریعتر آغاز شود . .به تعبیر دیگر نظریهپردازی ا جدایی ژستد استقللیها میتوانند یک بازیکن خارجی دیگ ر ج ذب
کنند .این درحالی است که سیلوا هم قراردادش با آبیها به پایان رسیده و سرنوشت ادامه همکاری او با این باشگاه هن وز
مشخص نیست .از سوی دیگر طبق شنیدهها سرمربی جدید استقلل آمانوف را تایید کرده و این بازیکن هم در کن ار یامگ ا
ماندنی است ،اما اگر سیلوا رفتنی شود بعید نیست که جایگزین خارجی این بازیکن هم توسط ساپینتو به باش گاه معرف ی
شود 3 .در نادیده انگاشتن تلش این موضوع تا حدود زیادی هواداران این تیم را عصبانی و نگران کرده و آنها به ای ن بح ث
انتقاد دارند که چرا با مشخص شدن نای سرمربی جدید.
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اندی وارهول :نقاش ،چاپگر و فیلمساز آمریکایی و از نمایندگان شاخص پاپ آرت به شمار میآید .اهمیت او در تاریخ هنر بیشتر به سبب

الغای اصل اصالت هنری است تا سبکآفرینی نومایه.
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آرتور دانتو :فیلسوف ،استاد دانشگاه و منتقد هنر آمریکایی و از نظریهپردازان تأثیرگذار در گفتمان پایان هنر بهشمار میرود .در پژوهشهای

فلسفی و زیباییشناختی عمدتأ تحتتأثیر هگل و ویتگنشتاین بود.

