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اینستاگرام

شبکه

شبکه صفحهای است که در آن تالش داریم بهترین مطالبی که در شبکههای اجتماعی دست به دست میچرخد را در اختیار خوانندگان قرار دهیم

فضای مجازی

کشتن خود در پخش زنده اینستاگرام
یک پسر سیزده ساله اهل ایالت جورجیای آمریکا به شکل تصادفی با شلیک
گلوله ،در حالی که دوستانش در اینستاگرام این صحنه را تماشا میکردند،
خود را کشت .ماالچی همفیل ،سیزده ساله ،اهل ایالت جورجیای آمریکا،
در حالی که اسلحهای در دست داشت ،به شکل زنده در اینستاگرام ظاهر
شد .بعدا مادرش متوجه شد کسی از وی سوال کرده بود چرا اسلحه خشاب
ندارد و از وی خواسته بود خشاب را در داخل اسلحه بگذارد .لحظاتی بعد،
صدای ش��لیک گلوله به گوش رسید و زمانی که مادر و خواهر ماالچی به
اتاقش وارد ش��دند ،وی را غرقه در خون در کف اتاق پیدا کردند در حالی
که همچنان گوشیاش روشن بود .وی به سرعت به بیمارستان منتقل شد،
ام��ا در آنجا فوت کرد .مادرش تاکید دارد ای��ن اتفاق کامال تصادفی بود و
بههیچوجه خودکشی در کار نبود.

تلگرام

پسربچه  5ساله به خاطر پول کاندیدا شد
عرش��يای  ۵س��اله که دیروز به همراه خانوادهاش برای کاندیداتوری
انتخابات ریاس��تجمهوری  96ثب��ت نام کرد ،گف��ت :بهخاطر پول
ميخواهم رئيسجمهور ش��وم! مادر عرشیا گفت که او در آينده قطعا
يكی از رجال سياسی خواهد شد.

تلگرام

کاندیدای مو قشنگ هم آمد
دیروز مردی با مدل موهای عجیب سوژه خبرنگاران و
عکاسان در ستاد انتخابات ریاستجمهوری شد .طی
روزهای گذشته حضور افراد خاص در ستاد انتخابات
کش��ور برای ثبتنام در انتخابات ریاس��تجمهوری
بازتاب زیادی داشته است.

تلگرام

کاندیدایی که با حرکات رزمی آمد
ثبتنام افراد عادی برای کاندیداتوری ریاستجمهوری
که با پوش��ش و گفتگوهای عجیب و غریب این روزها
طرفداران زیادی را در فضای مجازی به خود اختصاص
دادهان��د ادامه دارد .دیروز فردی ب��ا حرکات رزمی در
انتخابات ثبتنام کرد.

تلگرام

زیباترینمرسدسبنز
کالسیک دنیا

بهترین
ه��ر س��ال اتومبیلهای کالس��یک جای��زه
ِ
بهترینها را در س��احل «پب��ل» دریافت میکنند و
معم��وال خودروه��ای اروپایی پی��ش از جنگ برنده
این جایزه هس��تند .یکی از سه مدل خودرو مشهور
مرسدس بنز روباز  S 680تورپدو از کوچ بیلدر (یک
شرکت فرانسوی طراحی بدنه) که حتی میتوان گفت
تنها خودرو از این مدل ،چراکه آن دوتای دیگر از بین
رفتهاند ،به مزایده گذاشته شده است.

تلگرام

پیونگیانگ در آستانه جشن تولد
 ۱۰۵سالگی بنیانگذار کرهشمالی
مردم شهر پیونگیانگ ،پایتخت کرهشمالی ،در آستانه
سالروز تولد «کیم ایل سونگ» بنیانگذار این کشور خود
را برای برگزاری جشن آماده میکنند.

اینستاگرام

بزرگترینشاسیبلند
سیتروئن در راه است

س��یتروئن در هفت��ه آینده در نمایش��گاه
خودرویی ش��انگهای ،شاسیبلند  C5را
معرفی خواهد کرد .این خودرویی است که
گروه خودروسازی سیتروئن آن را شاسیبلند
تهاجمی و خشن مینامد.

اینستاگرام

تمجید AFC
از هواداران پرسپولیس
 AFCدر صفح��ه رس��می اینس��تاگرام خ��ود از جو
ورزش��گاه آزادی در دیدار پرسپولیس و الریان تمجید
کرد .در شرایطی که چند روزی از دیدار پرسپولیس و
الریان قطر که در ورزشگاه آزادی با تساوی بدون گل
به پایان رس��ید ،میگذرد ،صفحه رسمی اینستاگرام
 AFCبه این مسابقه اشاره کرده است.

اعطای پرچم کانادا
به مالله
جاس��تین ترودئو در ح��ال اعطای پرچم
کان��ادا به مالل��ه یوس��ف زی در پارلمان
پاکس��تانی برنده
کاناداس��ت .این دختر
ِ
جایزه صلح نوبل ،مورد اصابت گلوله توسط
نیروهای طالبان قرار گرفته بود.

اینستاگرام

حجاب مشاور زن بشار اسد
در ديدار با ظريف
خانم بثینه شعبان ،مشاور بشار اسد به احترام هیئت
ایرانی حجاب بر سر کرده است .گفتنی است نشست
وزرای خارجه ایران ،س��وریه و روسیه دیروز در مسکو
برگزار شد.

