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החודשים על
דצמבר—נובמבר
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זעיר סק1ע
 מסתיים שלך העוסק שמספר

99—40 בספרות

 10ה־ עד הטופס את קבלת לא אם
 ללשכתי לפנות מתבקש הנך בחודש
וה המכס במשרד והדרכה היעוץ

 מגוריך. למקום הקרוב בלו
ה פי על הטופס את מלא אנא

 מסניפי באחד אותו ומסור הוראות
 הטופס. גבי על המצויינים הבנקים

 עליך הדיווח טופס מסירת בעת
 מוסף ערך מס יתרת אח לשלם

שבטופס, לחישוב בהתאם

זכור!
 ענישת צעדי יינקטו החוק פי על

 בהגשת המאחרים כלפי מחמירים
התקופתי. ח הדו״

 במועד/ ח הדו״ הגשת על הקפד
ה אי את ומאיתנו, מעצמך מנע

 אמצעים בהפעלת הכרוכה נעימות
המס. יתרת גביית לצורך מיוחדים

מוסף ערך מס / והבלו המכס

טינסקי רח׳ בו 241628 טל. ת״א, ,3 ז׳
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21 = 18X25

קור: שעות  18.00 — 21.00 ,11.00 — 13.00 יום־יום הבי
 11.00 — 13.00 שישי

בטלפון הזמנה לפי או
המרקחת בתי בכל

ק1א בי
מ.ע.מ.) (ללא ל״י 8.95

 ,סטילה
 לך עושה
עיניים

 יוצאת שאני לפני
אני לעבודה,
מטפטפת

 טיפות שתי
 סטילה של

 לעיניים.
 יופי כדיילת
 ידועה, תמרוקים בחברת

 נאה הופעה הדורשת
 פשוט אני ורעננה,

סטילה. בלי יכולה לא

■ ■ להיחנק ל1יכ העול□ ■ ■ ■
)23 מעמוד (המשך

 — ובכלי־התיקשורת העולם בבירות זו
 פארי־מאטש הצרפתי השבועון למשל, כמו,

 שהובאו הדימיוניים התיאורים את (שנתן
לעיל).

 את זו בצורה להצדיק מבקש השאה
 כוח בניית על הון־עתק להוציא החלטתו

 למעצמה איראן את שיהפוך אדיר, צבאי
 השנים בחמש ועולמית. מרחבית צבאית

 100 צבאו על להוציא עומד הוא הקרובות
 לגבי פנטסטי סכום — לירות מיליארד

 מצב־ בשום נתונה שאינה ענייה, מדינה
מילחמה.

 ביטוי השאה של בתוכניתו הרואים יש
מטו שהוא ורומזים אישי, לשיגעוו־גדלות

הגיו נימוקים מביא עצמו השאה אך רף.
לדאגתו. ניים

 בעולם המופק הנפט מכל שני־שלישים
 (שהערבים הפרסי המיפרץ מתוך באים

ה ״המיפרץ את בו לראות מתעקשים
 ה־ שדות־הנפט שוכנים לחופיו ערבי״).
בח עיראק, כוויית, סעודיה, של אגדתיים

 ואיראן. המאוחדות האמירויות קטר, ריין,
 את לעבור צריכים האלה האוצרות כל

ללונ לניו־יורק, להגיע כדי מיצר״הורמוז
ל לסידני, לקייפטאון, לרוטרדאם, דון,

 מיב־ 665ב־ מובלים הם ולאילת. — טוקיו
 שני ומעלה). טון אלף מאה (של ליות־ענק

 מן יום מדי יוצאים נפט של טון מיליון
הפרסי. המיפרץ
המערבי, העולם של חוט־הטבור זהו

השאה
גדלות שיגעון לא

 קל דבר אין רגע. בכל אותו לנתק וניתן
מזה.

זו? סכנה למנוע ניתן כיצד
 ארצות- של הגרעיני כוח־ההרתעה

 יסכן מי כי זה. במיקרה יושיע לא הברית
 מיב־ ביגלל מיליונים מאות של חייהם את

 להוכיח ניתן ואיד אחת? טבועה לית
האלמו המפציץ או הצוללת את שיגר מי

? לכך שגרמו ניים
 ביקר כאשר לא־מכבר, התחדש הוויכוח

 אצל ז׳יסקאר־דסאטן ואלרי הצרפתי הנשיא
 הצרפתי, חיל־הים הגברת על דובר השאה.

ה אך המיצר. על בהגנה חלק לקחת כדי
 סיירת כי ברוד היה מגוחכת. היתה הצעה

דבר. תגרע ולא תוסיף לא נוספת צרפתית
 בשעתו השאה שיגר המיצר על להגן נדי

 — ובקירבתו המיצר בתוך וכבש חייליו את
 גם הוא לו. שייכים היו שלא איים כמה

 מעבר עומאן, לנסיכות חיל־מישלוח שיגר
 נגד מילחמת־אזרחים מתנהלת שם למיצר,
 ונישבה הופל לא־מכבר שמאלניים. מורדים

 מעומאן הגבול את שעבר איראני, טייס
במורדים. התומכת השמאלנית, לדרום־תימן

ו בהווה — השאה של עוצמתו גם אך
 זה הנפט. זרם את תבטיח לא — בעתיד
 עניין לו שיש גורם, כל של לחסדיו מופקד

 או רציני אירגון־טרור אפילו בניתוקו.
ה את לבצע יכול המאפיה של שלוחה
 של עורק-החיים את ולחתוך הזאת, משימה
תעשייתיות. מדינות תריסר

 לפתוח לבעייה: אחד פיתרון רק יש
 שיוכלו אחרים, מקורות־אנרגיה מועד בעוד

החסר. את למלא כזה במיקרה

2053 הזה העולם
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