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فراری میلیاردی الدوساری

گش

ت و گذار

انتقام از همسر به روش روسی

«سالم الدوساری» هافبک ملیپوش تیم الهالل عربستان به محض تمدید  2ساله قراردادش با این باشگاه
از اتومبیل جدید و گرانقیمت خود رونمایی کرد .جای تعجب هم نیست که این «فراری» میلیاردی ،زیر پای
الدوساری باشد ،چون او برای هر فصل بیش از  4میلیارد تومان از باشگاه دریافت میکند.

به تازگی یک مرد روســی با انتقامی عجیب از همســرش توانست در صدر اخبار عجیب و غریب
جهان قرار گیرد .گویا این مرد روسی پس از اینکه همسرش بدون اجازه ،نام فامیل خود را تغییر داده
با یک کامیون بونکر به سراغ ماشین همسرش رفته و تا جایی که توانسته او را پُر از بتن میکند!

تزیین ماشین عروس با سبزیجات

گلول ه باران به روش چشم بادامیها

نوآوری و خالقیت در تزیین ماشین عروس حد و مرز ندارد و این بار پای سبزیجات به این حرفه
باز شــده است .این ماشین به طرزی زیبا و با سلیقه به کمک فلفل دلمهای تزیین شده که انصافاً
نتیجه کار جالب و دیدنی است.

پلیس ژاپن در ابتکاری جالب به ماشینهاى در حال فرار گلولههاى رنگى شلیک میکند تا در
پلیس دستگیر شوند .جنس رنگ این گلولهها بهگونهای است که بهراحتى

هر نقطه از شهر توسط
پاک نمیشود!

خودروی  ۴میلیاردی فوتبالیست ایرانی!

یکی از بازیكنان سابق تیم ملی فوتبال ایران با یک خودروی جدید و میلیاردی با پالک موقت
در حال تردد در خیابانهای تهران دیده شده است .تردد این المبورگینی در خیابانهای پایتخت
به اندازه کافی خبرســاز است ،چه برســد به اینکه رانندهاش هم یکی از مشهورترین و موفقترین
فوتبالیســتهای وطنی باشد .گفته میشــود این المبورگینی اگر برای فروش ،پالک شود حدود
چهار میلیارد تومان قیمت خواهد داشت.
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ویترین رنگارنگ ماشینبازها در اینستاگرام
کالسیکهای فراموش شدنی!
پر افتخارترین ژنرال

تاخت و تاز ماشینهای میلیاردی در زمین فوتبال
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گفتوگوی «ایران»
با یکی از طراحان خودرو در ایتالیا

طراحی ،جامانده از
صنعت خودروی ایران
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