
»یوسا« برگزیده جایزه »دن کیشوت« شد
»ماریو بارگاس یوسا«  نویسنده پرویی برنده نوبل ادبیات جایزه روزنامه نگاری »دن کیشوت« 2016 را از آن 
خود کرد. دوازدهمین جایزه روزنامه نگاری »دن کیشوت« اسپانیا برای نگارش یک مقاله به ماریو بارگاس 
یوسا رمان نویس مشهور پرویی و خالق آثاری چون »سور بز« و »گفت وگو در کاتدرال« تعلق گرفت. با وجود 
این که طی ماه های اخیر ازدواج دوم یوسا با »ایزابل پریسلر« مجری تلویزیون و فعال اجتماعی که مادر 
»انریکه ایگلسیاس« هم هست نام این نویسنده مطرح را در رسانه ها تکرار می کند، این بار او برای ...

کاش خیلی زود دیر نشود...

انحراف از معیار "امید" در قطر
هر کسی بی خبر از عالم غیب حاضر شود و به یکباره در جریان امور قرار گیرد فضا به گونه ای برای او تعریف می شود که گویی همه چیز بیرون زمین رقم خورده 
است. امیدهای فو تبا ل ایران جمعه شب جدی ترین محک خود را طی یک سال اخیر خوردند، نمایشی نه چندان درخور که موجی از نگرانی و انتقاد را نسبت به 

آینده تیم ایران در مسیر صعود به المپیک ایجاد کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا قصه ناکامی های فو تبا ل ایران برای حضور در ر قا بت حلقه های 
پنجگانه قاره های جهان باز هم به چهار سال آینده وعده داده خواهد شد؟ پیش از آغاز ر قا بت ها و به ویژه  پس از برد مقابل سوریه بود که سودای قهرمانی تیم 

امید در ر قا بت های مرحله نهایی انتخابی المپیک 2016 ریو توسط کادرفنی و مدیریتی تیم امید بر سر زبان ها افتاد و رسانه ای شد. داعیه قهرمانی و بلند پروازی 
همواره خوب بوده و عاملی برای افزایش اعتماد به نفس است، اما اگر این موج افزایش توقع بدون شناخت انجام شود ...

معــاون نظــارت و پایــش اداره 
حفاظت محیط زیســت اســتان 

تهران گفت: شاخص کیفی  ...

یک عکاس و پژوهشــگر معتقد 
است، شاید عمر هنر دیجیتال در 

ایران بسیار کوتاه باشد  ...

رئیس جمهوری آمریکا با انتشــار 
بیانیه ای پس از حمله تروریســتی 

اندونزی و سایر نقاط جهان  ...

هوا همچنان 
ناسالم برای 

گروه های حساس

 عمر این هنر 
 در ایران 

کوتاه است

شکست داعش 
همکاری جهانی 

را می طلبد
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