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مگر«الیحه» به داد  زبان بسته ها برسد
گزارش «شهروند» از حیوان آزارى و حیوان کشى در یک سال اخیر  که به نظر مى رسد با توجه به خأل قانونى در این باره شدت پیدا کرده است

تیم ملی رودرروجزییات توزیع سبد کاالی خانوار  
با ناشناخته  های آمریکا اگر تاج استعفا نکند...

ایران- ترینیداد و توباگو؛ امروز در سکوت آزادى در صورت پافشارى بر ماندن وزارت ورزش مى تواند بودجه  را قطع کند
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چرا کودک ۴ ساله 
در دیگ قورمه 
سبزی جان داد؟

پدر کودک آزار
 با دریل به جان 
دخترش افتاد

 آتش به جان خانه هاى افراد مشهور

آخرالزمان هالیوودی ها
در کالیفرنیا فرا رسید

رو در رو با معاون بهداشت و درمان توانبخشى جمعیت 
هالل احمر  درباره درس هاى زلزله غرب کشور 

مجید مجیدى در ایران و هند فیلم مى سازد و این در حالى است که 
آخرین فیلم او هم مثل بسیارى از فیلمسازان پرکار فروش نداشته است
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اگر تب 
کمک رسانى تان 
به زلزله زدگاِن 
کرمانشاه فروکش 
نکرده، به این 
کنسرت بروید

نواى 
«یارسان» 

با «سازهاى 
شکسته» در 
«رودکى»

کنسرت گروه شاهو داالهو شنبه 
در تاالر رودکى اجرا مى شود

گرانى لوازم آرایش و خدمات آرایشى 
مشترى هاى آرایشگران تهران را پراند

تهرانى ها 
روزى 5 تن 
دل و جگر 
مى خورند

تمهیدات 
فوق العاده 
برای مقابله 
با تهدیدات 

احتمالی 
بزرگترین باند 

مواد مخدر 
جهان

 راه ورسمِ 
مواجهه با 

مسائل!
براى شما فرمول هایى پیدا 
کرده ایم تا بتوانید بامهارت 
مسأله هاى زندگى تان را 

حل کنید  
عطیه کریمى| انســان 
از بدو حضــور در این 
کره خاکــى، همواره با 
مسائل و مشکالتى مواجه 
شــده و در طول تکامل 
خــود یعنــى از زمان 
تا  نخستین  انســان هاى 
به امروز تالش بسیارى 
را در جهت حل مســائل 
خود کرده اســت. حتى 
انســان هاى غارنشــین 
نیز بــا مســائلى مواجه 
مى شــدند که شاید نسبت 
و  پیچیدگى هــا  بــه 
مشکالت  دشوارى هاى 
امروزى ســاده به نظر 
برســند، امــا در زمان 
خود بســیار مهم بوده و 
براى  توانایى  بــه  نیاز 
حل آنهــا داشــته اند. 
ماننــد این که چطورى 
چگونه  یا  کنند  شــکار 
محل زندگى خودشــان 
نگــه دارند.   را گــرم 

امروز نیز...

 به اطالع 
خوانندگان 
محترم روزنامه شهروند 
مى رساند تا اطالع ثانوى 
روزهاى پنجشنبه به شکل 
متفاوتى که مى بینید منتشر 
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پوالد امین| روز گذشــته وقتى رسانه ها 
خبر از تولید فیلــم جدید مجید مجیدى در 
هندوســتان دادند، یک بــار دیگر موضوع 
فیلمسازانى که بى توجه به موفقیت یا شکست 

فیلم هایشان همچنان به روند فیلمسازى شان 
ادامه مى دهنــد، در فضــاى مجازى این 
آب و خاك داغ شد. سینماگرانى که چه در 

آخرین کارهایشان شکست خورده باشند...

شــهروند|  رســیدگى به پرونده مــرگ تلخ آرین 
همچنان ادامه دارد. پســربچه 4 ساله اى که در آخرین 
روزهاى  ســال 96 داخل دیگ قورمه سبزى افتاد و 
بعد از چند روز در اثر ســوختگى در بیمارســتان جان 
سپرد. کارشناسان دادگسترى پدر و مادر این کودك را 
به یک اندازه در این حادثه مقصر اعالم کرده اند. رأیى 
که البته خانواده مــادرى آرین به آن اعتراض دارند. 
پدربزرگ آرین کسى که ابتدا خودش به عنوان مقصر 

این حادثه شناخته شده بود...

درمان، بهداشــت و توانبخشــى، یکــى از فعال ترین 
بخش هاى هالل احمر در زلزله کرمانشــاه بود که با ارایه 

خدمات سیار توانبخشى و درمانى...

�

غزِل 
جنون و 
ُرسوایی

هیأت کوهنوردى 
خراسان رضوى:

با اجازه یا بى اجازه؟!

روحانى: چه اشکالى دارد بخشى از 
ورزشگاه ها به بانوان اختصاص یابد؟

چرا باید آخر هفته وقت بگذاریم و 
نمایش «نام برده» را ببینیم؟

تعطیلى پل بروکلین 
براى محاکمه ال چاپو

مراجع قانونى بر سر مهلت قانونى برکنارى مسئوالن 
بازنشسته اختالف نظر پیدا کرده اند

رهبر معظم انقالب در دیدار با مدال آوران پاراآسیایى جاکارتا:

 ناصر سراج  رئیس سازمان 
بازرسى کل کشور: 15 آذر 
ماه آخرین روزى است که 
بازنشستگان جهت ترك پست 

خود فرصت دارند
رئیس مرکز ملى 
خشکسالى مى گوید

پدربزرگ به «شهروند» مى گوید
به رأى کارشناسان اعتراض داریم 

جایگزینى بازنشسته ها
با معرفى استانداران 
جدید در هیأت دولت 

کلید خورد

رسانه هاى داخلى 
به شکلى گسترده 
به انتخاب شهردار 
جدید پرداختند

یک جاهایى زمین خورده ام، 
ولى با «یا على» بلند شده ام 
و لباس هایم را تکانده ام و 

ادامه مسیر داده ام

باالخره بازنشسته ها 
کى مى روند؟

باران  پاییزى کم آبى ها را 
جبران نمى کند

صمیمانه و عمیقا
از شما تشکر مى کنم

روحانی:   
اصل بر 
شایسته  
ساالری 

است
 جنسیت 
نباید مانع 

شود

حمله 
مرگبار 

گرگ به 
دختر ۷ 

ساله

بیرون آمدن 
یک شهردار 

غیرسیاسى
 از یک 
شوراى 
سیاسى 

طلبه سینمارو 
تئاترباز و 

داستان نویس

رگ گیران 
حواسشان 

را جمع 
کنند

فلسفه کتاب بازی 
سروش صحت
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صندلى هاى اجاره اى 
آرایشگاه هاى زنانه 

خالى ماند
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روز گذشته، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمى به جرم افساد فى االرض اعدام شدند

پایان قصه سلطان سکه

گفت وگوى «شهروند»  
به مناسبت روز کتاب  و 
کتابخوانى با «سیداحمد 
بطحایى» طلبه    اى که 
داستان هاى عاشقانه 

مى نویسد 

وزارت بهداشت 
هشدار داد:  

تجربیات زلزله 
کرمانشاه را 

مستند نگارى کردیم 

شکست خوردگان
همیشه در صحنه!

وحید مظلومین در آخرین 
گفت وگو پیش از اعدام 

مى گوید: «سیگار که به دستم 
رسید فهمیدم حکمم قطعى 

شده است»
اگر دوباره 

شانس بازگشت 
به بازار را داشته 
باشم، دوباره 
همان کار را 

مى کنم

ان
یز

: م
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س 
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«آرزویم این است که مردم با هم بیشتر حرف 
بزنند و با هم کتاب بخوانند»

کارت یارانه سرپرست خانوار  از 100 تا 300 هزار  تومان، شارژ خواهد شد

شهادت امام حسن عسگرى(ع) تسلیت باد


