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آکادمى ملى المپیک باز هم قربانى گرفت
این بار  با انفجار غیرعمد گاز

گاز اشک آور و چاقوکشی 
در بیمارستان معروف تهران 

افزایش بازداشتی ها در پرونده 
واردات موبایل و خودرو

65 نفر  بازداشت، 106 نفر ممنوع الخروجماجراى حمله شبانه به یک پزشک
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  از 14 مرداد 97 کمپین #نذر_آب براى یارى 
رسانى به مردم آسیب دیده چند استان خشک ایران 
شروع شده است. هدف از این کمپین رساندن آب 

آشامیدنى به محروم ترین مناطق کشور است 

  اگر گم شدید تا 10 
بشمارید

  قبل از تشنگى آب 
بنوشید

  نحوه حرکت روى 
سطح شیب دار

  با سرمازدگى و 
گرمازدگى چه کنیم؟
  تلفن همراه و نجات

عادل فردوسی پور به 
کمپین نذرآب  پیوست

توله یوزپلنگ
 تصادفی 

قطع نخاع شد

اطالعات ویژه براى کسانى که اهل کوهپیمایى هستند

کوهنوردی
گروهی یا انفرادی؟

آنجلینا جولى شاکى شد 

صفحه  7

صفحه  13

صفحه  6

آشنایى با 
لوکس ترین 
تَِرن هاى دنیا

قطاربازى 
الکچرى

سفر با  قطار مى تواند تجربه اى 
منحصربفرد براى هر کس 

باشد. قطار بعد از هواپیما یکى 
از امن ترین وسایل حمل و نقل 
در دنیاست که البته طرفداران 

بسیارى هم دارد. این میان هستند 
قطارهایى که اسم و رسمى براى 
خود دست و پا کرده اند و  شهرتى 
به هم زده اند؛ برخى به دلیل نوع 

خدمات ارایه شده...

    على دایى که در جریان 
زلزله کرمانشاه سعى کرد 
سهم ویژه اى در کمک به 
بازماندگان داشته باشد، 
دیروز در واکنش به 

اظهارات برخى نمایندگان 
مجلس مبنى بر اینکه 

سلبریتى ها در این باره 
شفاف سازى نکردند، بشدت 

عصبانى شد...

آسانژ  تا ابد 
نمى تواند

 در سفارت 
اکوادور بماند

یک 
آتشکده 
چند هزار 
ساله در 

تهران برای  
مشتاقان 

تاریخ

خودکشى عامل 
اسیدپاشى در اردبیل

ازدواج 
دوم همسر 
سابق دلیل 
اسیدپاشی 
بوده است

 
شــهروند| مــرد جوان 
زمانى که متوجه شد همسر 
ســابقش قصــد ازدواج با 
مــرد دیگــرى را دارد، 
اســید  صورتــش  روى 
پاشــید. عامل اسیدپاشــى 
پــس از ایــن کار دســت 
بــه خودکشــى زد. ناصر 
عتباتى، دادســتان عمومى 
و انقــالب مرکز اســتان 
ایــن  دربــاره  اردبیــل 
پرونده گفــت: «چند وقت 
پیــش مــردى بــا مطلع 
شــدن از اینکه همسر سابق 
دارد،  ازدواج  قصــد  او 
اقدام به اسیدپاشــى کرد. 
این مرد بعــد از ارتکاب 
خودکشــى  به  اقدام  جرم 
کرد.» به گفته دادســتان 
اردبیل،  انقالب  و  عمومى 
فردى کــه مــورد حمله 
گرفت،  قرار  اسیدپاشــى 
شــدید  ســوختگى  دچار 
شــده و در حال حاضر در 
بیمارســتان تبریز در حال 

مداواست...

 به اطالع 
خوانندگان 
محترم روزنامه شهروند 
مى رساند تا اطالع ثانوى 
روزهاى پنجشنبه به شکل 
متفاوتى که مى بینید منتشر 

خواهیم شد

یک ستاره بی غروب
به نام باب دیلن!

  این اسطوره 77 ساله موسیقى در سه ماه آینده حدود چهل اجراى زنده 
خواهد داشت

شــهروند| برخالف بیشتر ســتارگان وادى هنر 
که عمر محدودى دارند و بعد از چند ســال از دور 
خارج مى شــوند، بعضى از ســتاره ها انگار قرار 
نیست کم نور شــوند و غروب کنند. از اینها در 

تاریخ هنر و ادبیات دنیا زیاد نداریم. یکى از این 
تک ستاره هاى همیشه درخشان وادى هنر باب دیلن 
است که در هشــتمین دهه عمرش نیز هم چنان مثل 

سال هاى جوانى مى درخشد...

شهروند|  ظاهرا برد پیت بعد از جدایى از آنجلینا جولى هنوز همان 
بى مسئولیتى هاى گذشته را در برابر فرزندانشان دارد و همین موضوع 
باعث شکایت آنجلینا جولى از او شده است. دو ستاره معروف «آقا و 

خانم اسمیت» حاال وارد روزهاى پیچیده اى شده اند...

�

تیم ملی،  قرارداد 
کی روش و یک دنیا 

عالمت سوال!
کى روش مى ماند یا مى رود؟ این ســوالى است که نه 
منتقدان و نه موافقان سرمربى تیم ملى ایران در هفت سال 
گذشته نمى توانند با قاطعیت پاسخ قانع کننده و شفافى 

درباره آن پیدا کنند.
مهدى تاج که در هفته هاى گذشته بارها و بارها تأکید 
داشته با کى روش مذاکره کرده و با او توافق داشته که 
تا جام ملت هاى آسیا هم هدایت تیم ملى ایران را برعهده 

داشته باشد،  به دالیلى نامعلوم هنوز نتوانسته...

سکه: آخییییش
چه نفخى

کرده بودم

حباب سکه خالى شد

شرکت کنندگان دوره هاى پرورش عقرب
از کالهى که به سرشان رفته مى گویند 

 شاکیان 
دوره هاى 

پرورش عقرب 
مى گویند گرفتن 
زهر عقرب ممکن 

نیست
حسین کنعانى مقدم

در گفت و گو
با «شهروند»:

6 انتخاب اخیر براى پرچمدارى کاروان ایران
از ورزشکاران زن بوده اند

سریال جنجال هاى 
محسن چاوشى 

استقالل و تراکتور ادامه دارد
حساس ترین بازى هفته 
سوم را برگزار مى کنند

مالباختگان 
کالهبردارى هاى 
اینترنتى  چه   باید 

بکنند؟

   پلیس اندونزى خبر 
داد دخترى را یافته که 

15 سال تمام توسط یکى از 
طبیبان مذهبى روستایى 
(شمن) در غارى زندانى 

شده و چطور متناوب به او 
تجاوز شده است 

نقاشى لئوناردو داوینچى 
موسوم به «سالواتور موندى» 

گران ترین نقاشى جهان 
به شمار مى رود، شاید کار 
استاد دوره رنسانس نباشد

کسى زهر ما را 
نمى خرد

حذف ژن هاى خوب از 
شهردارى شدنى است

فعال خانم ها 
مقدم ترند!

آقای 
خواننده 

تهدید کرد 
اگر مجوز 
ندهید 
بی مجوز 
منتشر 
می کنیم!

دوئل 
پیرمردهای 
اروپایی در 

آزادی

صرافی ها 
برای چه 
کارهایی 

دالر 
می فروشند؟

گزارش 
«شهروند»  
از تازه ترین 

روش 
کالهبردارى 

اینترنتى
با درگاه هاى 
پرداخت پول

داستان 
دخترى که 15 
سال در غارى 

زندانى بود

رازهاى 
نقاشى 450 

میلیون 
دالرى 
داوینچى

سامان 
قدوس 

اللیگایی 
شد 

خطرناك ترین نقاط توریستى جهان کدامند!؟ 

گردشگری با چاشنی 
حمله تمساح و 
سرطان خون!
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دایى
 از مجلس

شاکى شد!
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روز گذشته، على ربیعى از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برکنار شد 

یک استیضاح و هزار اتهام

شهروند| همه نگاه ها 
در هفته سوم لیگ برتر 
فوتبال به دیدار استقالل-

تراکتورسازى در ورزشگاه 
آزادى است. این مسابقه 

که اکثرا پرگل و پرحاشیه 
در سال هاى اخیر از آب 

درآمده، این بار در شرایطى 
برگزار مى شود که هر 2 تیم 
براى عقب نماندن از جمع 
مدعیان محکوم به پیروزى 

هستند.

لژیونر ایرانى به 
باشگاه تازه لیگ یکى 

شده اوئسکا پیوست

برد پیت
خرج فرزندانش را 

نمى دهد

على ربیعى با 129 رأى از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى کنار 
گذاشته شد. روز گذشته در جلسه 

پرحاشیه  استیضاح ربیعى در 
مجلس، 111 نماینده به ماندن او 
رأى دادند اما در مقابل مخالفان 

کارى از دستشان برنیامد و درنهایت 
ربیعى که پیش از این هم اسفندماه 

گذشته براى استیضاح پایش به 
مجلس باز شده بود، برکنار شد. او 
پیش از این هم در تیر 95 به دلیل 
عدم ارایه برنامه براى ادارات کل 
استان ها و وضع شرکت هاى تأمین 
اجتماعى استیضاح شده بود. با این 

حال، استیضاح دیروز منجر به 
برکنارى اش شد؛ جلسه اى که با 

حواشى بسیارى همراه بود

رنا
: ای

س
عک

  


