המפקד הבכיר של חיזבאללה עיראק
– נהרג ,אבל כבד במיליציות
השיעיות .מי הרג אותו?
מפקד מהולל במיליציה השיעית חיזבאללה עיראק )“כתאאב
חיזבאללה”( ,נהרג ,ונקבר היום .הבכיר ,אבו יאסר אלמועלם
)או בשם אחר שלו :עמאר עבד אלחוסיין אל-עבודי( נהרג
בהתפוצצות מטען ליד השיירה בה נסע ,דרומית לבגדאד.
ההלוויה שלו עוררה צער רב במיליציות של איראן:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/02חיזבאללה-
עיראק-מוכןmp4.

שימו לב לעליבות הכללית מסביב .לחיות היום במרחב הערבי זה
לחיות כמו בעל חיים ,במיוחד במדינות שנחרבו בידי איראן:
זו הסורית ,העיראקית ,הלבנונית והתימנית.
מי הרג אותו? לא נמסרו פרטים ,אך יש שלוש אפשרויות
מרכזיות :דאעש הסוני ,שפעיל מאוד לאחרונה ב”עיראק” ,אך
האיזוור בו הבכיר נהרג הוא איזור שיעי ,ואינו אופייני
לפעילות דאעש; אפשרות נוספת :האמריקנים חיסלו אותו ,כמו
לפני שנה; ואפשרות שלישית – חיסולי חשבונות פנימיים בתוך
המיליציות הפראיות האלה .מכולן השיעים היו בוחרים את

האפשרות האמריקנית.
ח ד ש של ד”ר גיא בכור ,ומה אמרו על כך האריה ,הזאב
והשועל ,במשל של איזופוס:

האם חמאס
ברמאללה?

ישתלט

בקרוב

על

הרשות

מזימות ,שקרים ,הונאות ,והתחזויות :מפה להבנת המהלכים החדשים של
הערבים ביו”ש ובעזה מול מימשל ביידן .מי צפוי להשתלט בעקבות
“הבחירות” ביו”ש ובעזה ,האם הנוצרים צריכים לברוח כבר עכשיו ,מהם
השינויים העצומים המתרחשים בשטח ,והאם השתלטות של חמאס על רמאללה
טובה לנו? מיוחד לחברי מועדון ג’יפלאנט פריים ,ורבים מנצלים את
מחיר ההנחה ,למנויים חדשים ומחדשים.

מבצע ההנחה המיוחד
ומחדשים – לחצו כאן

למנויים

חדשים

בשל המצב המיוחד ,וכדי להקל על החברים להצטרף
ג’יפלאנט מקיים מבצע הנחה למנויים חדשים ומחדשים.

אלינו,

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

הפלת השאה :תוכנית  ,KANשהעלימה את האירוע
החשוב ביותר .תמצאו אותו אצלנו ,הוא עדיין
מסוכן:

השפלה אמריקנית שנייה :מתחננת בפני איראן
לפתוח במשא ומתן על הסכם הגרעין

הרקטות

לאחר מטח
אמריקנית
ראשונה ב”עיראק”?

השיעיות,

השפלה

הצרות של פוטין :מה תעשה למזה”ת נסיגה רוסית?

ברצינות ,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

המאמרים הגדולים של האתר,
בסדר כרונולוגי

על רקע צניחת ארה”ב ,האם הגיע הזמן
להיפתח לברית
עם סין?

הפגזת מרגמות ורקטות על שדה
התעופה הבינלאומי של עדן ,בזמן
ביקור הממשלה .צפו:

“כה אמר זרטוסטרה” :סודותיו
שראוי שנכיר אותם ,סוף סוף
כיצד תישארו
המיילים שלנו

איתנו
– כאן.

בקשר,

בימים

של

האלה?

חומייני,

נרשמים

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

