דרמה בערי השיעים ב”עיראק”:
מרכזי
על
השתלטו
המפגינים
ערים .צפו:
לאחר שהגיעה לקריסה כלכלית וחדלה לתפקד ,המהומות התחדשו
ב”עיראק” ,בערים השיעיות .אלה שיעים נגד הממשלה ,והאנרכיה
משתוללת .היאוש מתגבר בכל רחבי השטחים הערביים.
היום נמסר שהמתפרעים ,המפגינים והמורדים השתלטו על מרכז
העיר א-נאסריה ,לאחר שכוחות הבטחון נמלטו מהאיזור .וידאו
מהערב:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/01עיראק-1-מ
תואםmp4.

תופעה דומה בעיר הקדושה כרבלא ,כוחות הבטחון יורים אש
חייה לעבר המתקוממים ,הערב:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/01כרבלא.555
mp4

המתח במזרח התיכון כולו מזנק כל יום ,לאחר שהמייצב הגדול,
הנשיא דונלד טראמפ ,עוזב .עם “הדמוקרטים” כולם נערכים
לאנרכיה ,שבה ישפרו עמדות ,ויתקפו .הסיכוי למלחמת אזרחים

רחבה בעיראק הופך ממשי ,ולאיראן יש אינטרס בזה .זה צפוי
להקרין גם על ה”מדינה” המלאכותית ,ירדן.

באמצעות בולדוזרים :העיר א-נאסריה ב”עיראק”
שורפת ומחריבה את מפקדות המיליציות של
איראן .צפו:

החזיתות נדלקות:
לחאלב .ומי אחראי?

פיצוצים

עצומים

צפונית

טבח ראש השנה :כמה חיילי בשאר חיסל דאעש
הלילה במכה אחת?

מבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים –
לפרטים לחצו כאן
בשל המצב ,וכדי לאפשר לעוד חברים להצטרף אלינו ,ג’יפלאנט
מקיים מבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים.
ההנחה למינוי של ששה חודשים היא  ,10%כלומר  236ש”ח במקום
;262
ההנחה למינוי של  12חודשים היא של  ,12%כלומר  394ש”ח
במקום ;448
וההנחה למינוי של  24חודשים היא  ,15%כלומר  642ש”ח במקום
 .755זו הנחה על הנחה ,ולכן זה המחיר המשתלם ביותר.
המחירים החדשים כבר מעודכנים.
לכניסה לרישום במחירי ההנחה המיוחדים – כ א ן

אירועים חמורים:
מבפנים ,ומי אשם?

האם

ארה”ב

קורסת

לא נמאס לכם לראות את המילה ‘התחברות’ בראש האתר? למה
שהשם שלכם לא יפאר את האתר בראשו? איך זה ייראה? בוידאו:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2020/08שם-מנויm.
p4

“פטוס ,זה לא כואב” :לבנון בנפילה חופשית?
זעזועים חדשים ,מאחורי הקלעים
לקרוא בסדר כרונולוגי את מאמרי הפריים שלנו

פוליטית
רדיפה
מקרתיזם,
של
שחור
ענן
הפכה
ארה”ב.
על
ירד
חשבונות
וחיסולי
לטורקיה

נספח מיוחד :מה שהתרחש הלילה בוושינגטון
מצד כנופיות הפרוגרסיבים .האחרים מסתירים
לערוץ שלנו ברשת החופשית פרלר – לחצו כאן

עדיין
מי
הנתונים:
כיצד תישארו
המיילים שלנו

“צופה

איתנו
– כאן.

בקשר,

בטלויזיה”?
בימים

האלה?

נרשמים

הנה
לקבלת

בסלולרי מומלץ לעמוד איתנו בקשר ,דרך ערוץ הטלגרם המזנק
שלנו .כך תקבלו פוש על דיווחים חדשים ,ותישארו צמודים.
ואיפה צופים בכל הסרטונים של ד”ר גיא בכור?
הפופולארי שלנו ביוטיוב ,הצטרפו גם אתם כחברים.

בערוץ

