משטר ביידן ,החגיגה האיראנית
חוזרת :לראשונה המטבע האיראני
מתחיל להתחזק .למה הם מצפים?
לאחר שלמועמד “הדמוקרטי” ג’ו ביידן יש עכשיו סיכוי להיות
נשיא ,הריאל ,המטבע האיראני ,החל להתחזק בשוק השחור,
לראשונה זה שנים .אמנם שערו לא רשמי ,אך הוא ידוע,
והריאל ,שנסחר לפני כשבוע בשער  330,000ריאל לדולר אחד,
כבר התחזק ,לשער  260,000לדולר .זה משקף ציפיות אופטימיות
מאוד.
והם גם יודעים למה :אפשר להחזיר את “עיסקת הגרעין” הנוראה
בתוך שבוע ,תוך ביטול הסנקציות על איראן מצד ארה”ב ,וחזרת
הבוננזה הכספית לאיראן ולשלוחותיה ,בכל רחבי המזרח התיכון
והעולם .למלנו ,יש להם לפחות עוד חודשיים של סבל.
איפה “המכון למחקרי אי-בטחון“ ,מכון
ל”דמוקרטים” ,שיספר לנו שביידן זה טוב?

פרוגרסיבי

המקורב

אם משטר “הדמוקרטים” יחזור ,כולל )מו(ברק חוסיין ,קרי וכל
החבורה הזו – מחכות לנו ,למזרח התיכון ולעולם ,ארבע שנים
קשות ,ורבים יסבלו .אני כבר מהדק את חגורת הבטיחות .נקווה
שזה לא יקרה בסוף.

ח ד ש ,תחקיר מיוחד ,אל תחמיצו:

חדש ,התחקיר המלא :כך התנהלה הונאת הבחירות
הגדולה בתולדות ארה”ב ,עכשיו לבית המשפט
העליון .האם הנשיא טראמפ ייכנע?

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.
המבצע מוגבל בזמן.
לכניסה לרישום במחירי ההנחה המיוחדים – כ א ן

המרד המשותף נגד האימפריה העות’מאנית? והאם
ישראל היא כבר
מלכת הערבים?

מה מידת הסכנה? האם המזרח התיכון ודרום
אמריקה יבערו ,לאחר ביטול אמברגו הנשק על
איראן?
אז התקווה מתגשמת?

תשע מכות קשות למשטר באיראן ,אבל עם תקווה
אחרונה אחת?
כיצד תישארו
המיילים שלנו

איתנו
– כאן.

בקשר,

בימים

האלה?

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
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