
  شوخی با مدل معروف برزیلی

هجوم کاربران ایرانی به صفحه شخصی مجري زن مراسم 

 تصاویر+قرعه کشی جام جهانی

  »چی می شد یه ساپورت می پوشیدي تا ما هم می تونستیم مراسم رو نگاه کنیم؟«

  

 هجوم مورد 2014 جهانی جام کشی قرعه مراسم شروع از دقایقی از پس لیما، فرناندا برزیلی، معروف مدل ي صفحه

 اش هاي پست اخیر هاي کامنت تمامی ولی است ژانویه به مربوط لیما پست آخرین آنکه جالب. گرفت قرار ایرانی کاربران

 اکثر البته. اند نموده کامنت درج به اقدام کشی قرعه مراسم شروع از پس دقایقی که است ایرانی کاربران به مربوط

 نوبت حاال" نوشته و گذاشته کامنتی در را وي توئیتر لینک کاربران از یکی آنکه تر جالب. ندارند را انتشار قابلیت ها کامنت

 "...اینجاست

 لباس بودن منشوري را برزیل جهانی جام کشی قرعه مراسم زنده پخش عدم دلیل 90 برنامه مجري پور فردوسی عادل

 مشهور مدل خانم این پیج به هجوم با تا ایرانی کاربران براي بود اي جرقه که اي کنایه. کرد اعالم مراسم این مجري



 را مراسم زنده تماشاي امکان ها آن پوشید، می را لباس فالن اگر که کنند منتشر مضمون این با هایی کامنت برزیلی،

  .داشتند

  

ه کشی جام مبنی بر پخش مراسم قرع 90پور پس از مواجهه با اصرارهاي مکرر مهدي مهدوي کیا در برنامه  فردوسی

. خانمی که در مراسم بر روي صحنه حضور دارند، خیلی منشوري است بگذارید بگویم، لباس: جهانی فوتبال گفت

ساله برزیلی  36و بازیگر  مجري این برنامه فرناندا لیما، مدل.از اعالم این موضوع شروع به خندیدن کرد پور پس فردوسی

  .بود

  

 صفحه ایرانی، کاربران لیما، لباس دنخوان منشوري به پور فردوسی عادل کنایه و مراسم شروع از دقایقی از بعد تنها

 اقسام و انواع خود، فارسی هاي کامنت با برزیلی، مدل این هاي پست پاي و کردند فتح را لیما فرناندا به منتسب بوك فیس

  . دارند می بیان را نظرها اظهار

 شاهد آتی روزهاي در باید فعلی، روند ادامه با که است خورده الیک هزار 17 حدود لحطه این تا برزیلی مدل این پیج 

 .بود صفحه این به ایرانی هاي الیک چشمگیر افزایش


