נמשכות.
סעודיה
על
המתקפות
באיזה גובה פוצץ הכטב”מ המתאבד
הזה? ואם ארה”ב כבר נטשה את
סעודיה לגורלה?
מתקפות הטילים הבליסטיים וכלי הטייס הבלתי מאויישים
)כטב”מ( המתאבדים – נמשכות בכל רחבי סעודיה ,הלילה בצד
המערבי ,ליד נמל ינבוע )ים סוף( .צפו בפיצוץ מוצלח של
כטב”מ חות’י – שיעי – איראני )דגם סאמד( ,במרחק של 400
רגל בלבד ,לפני שהוא מתאבד על הקרקע ,עניין של עשר שניות:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/03מלטרmp4.

חלק מהמתקפות השיעיות האלה מצליחות להגיע לקרקע ,ומלחמת
סעודיה כבר מתנהלת .במקביל ,סעודיה כותשת את העיר צנעא,
בירת “תימן” ,ובירת החות’ים .אלה ,מצידם מאיימים עכשיו
להרחיב את הרעשות הטילים הבליסטיים ואת הכטב”מים גם
לריכוזי אוכלוסיה ,מה שעלול ליצור גלי פליטים סעודים.
וסעודיה? כבר ננטשה לגורלה בידי האמריקנים ,כפי שציפינו.
הפצצות סעודיות אתמול על צנעא ,פעם עיר היסטורית ,והיום
עוד “חאלב”“ ,חומס” “דמשק” ,וחורבן ערבי רגיל .בקרוב לא

יישאר הרבה ,אך החות’ים לא יוותרו:
/https://www.gplanet.co.il/wp-content/uploads/2021/03צנעאmp4.3

מה כבר הותקף בסעודיה ,מהי המזימה העדתית השיעית ,על
מחירי הנפט העולים ,האימה של בחריין ,האם איראן יכולה
להפעיל את החות’ים גם נגד ישראל ,והאם “המלחמה כבר מזינה
את עצמה” ) (Bellum se ipsum aletאו עוד לא? כולל סרטונים
בלעדיים ומפות איזורי הקרב ,מיוחד לחברי מועדון ג’יפלאנט
פריים ,עם מחירים מותאמים ,מתחת למחיר הקטלוגי ,כ א ן.

האם פרצה המלחמה בסעודיה ,והאם היא
יכולה
לסכן גם אותנו?

מבצע ההנחה המיוחד
ומחדשים – לחצו כאן
בשל המצב,
ומחדשים:

ג’יפלאנט

הוריד

את

למנויים
המחירים

חדשים

למנויים

חדשים

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

אפקט פרח הצבעוני חוגג עשור ,ומלבלב

החות’ים מפרסמים את שיגור הטילים הבליסטיים
לעבר הבירה ריאד

ממשל ביידן מבהיר :הברית עם סעודיה נגמרה.
מתכוונים להפיל גם את בית סעוד?

שנה למאמר התחזית שלנו על הקורונה והעולם.
האם מפת הדרכים מתממשת?

לצלילי ‘הבה נגילה’ ננעלה ועידת התעשיות
הבטחוניות באבו דאבי .מה קרה עם משלחת הענק
מישראל?
לכניסה לרישום במחירי ההנחה המיוחדים – כ א ן

חדש ומיוחד :אז היהודי האחרון
בגרמניה ,שוב?
Facebook

Twitter

Facebook

Youtube

Telegram

שנה למאמר התחזית שלנו על הקורונה והעולם.
האם מפת הדרכים מתממשת?

גם

מצרים

נוטשת

את

העם

המומצא,

ומצטרפת

לישראל .ומה הסיפור עם קו התעופה לקהיר,
ומתי צולמה התמונה הזו?

המאמרים הגדולים של האתר,
בסדר כרונולוגי
הצרות של פוטין :מה תעשה למזה”ת נסיגה רוסית?

התראה

