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האמרי שר־החוץ החל בו הנוכחי, השיחות סיבוב
 עשוי במזרח־התיכון, השבוע קיסינג׳ר הנרי קאי

אמרי אינטרסים של ומטרות יעדים על מבוסס להיות
 קיסינג׳ר את שהינחו מאלה לחלוטין שונים קאיים

 הם־ להסכמי שהביאו שלו, הקודמים השיחות בסיבובי
וסוריה. מצריים לבין ישראל בין רדת־הכוחות
 מסויימים אמריקאיים משקיפים לדעת

 דווקא לפעול שלא קיסינג׳ר הד״ר עלול
 ומדינות- ישדאל כין המשא-ומתן לקידום

 ככל מיידיים להישגים ללחוץ ולא ערם,
מחיר.

 שבעוד כך על השקפתם את מבססים אלה משקיפים
 באיזור לרגיעה להביא מעוניין קיסינג׳ר היה שבעבר
 ב־ האמריקאית ההשפעה תחום את להרחיב במטרה

 היא ביקורו של הנוכחית המטרה הרי מדינות־ערב,
 הנפט אספקת של לאינטרסים הדאגה וראשונה בראש

לארצות־הברית.
 השוטפת אספקתו ואבטחת הדלק מחירי הוזלת

 שהציב המוקדמים התנאים אחד היא לארצות־הברית
 למילחמה מאמציו במיסגדת פורד הנשיא לעצמו

באינפלאציה.
 ינסה שקיסינג׳ר כן, על הנמנע, מן לא
 הנפט כנושא ערכ מדינות על ללחוץ הפעם

 מצד נוספים ויתורים הכטחת כעזרת לא
 ה־ חידוש של כאיום דווקא אלא ישראל,

 החמורות ההשלכות הכהרת תוף מילחמה,
 ועל מדינות־ערכ, על לה להיות העלולות

 כמערכ המתועשות המדינות של תגוכותיהן
 חרם־ את שוכ יפעילו שהערכים כמיקרה

שלהם. הנפט

ם ץ דיני ח  נל
מעמדו על

 כל מצד התקיפות ההכחשות למרות
 כוונה כל אין כי הממלכתיים, הגורמים

שימ כוואשינגטון ישראל שגריר את להדיח
 דיונים נערכו לא וכי מכהונתו, דיניץ חה

 כשגריר דיניץ של כהונתו אם ספק כך, -על
רכ. זמן תימשך

 ממשלת־ישראל של הנוכחית בצמרת ההסתייגות
 החלה כשגריר, תפקידו את דיניץ ממלא בה מהצורה

המח־ בארצות־הברית שפורסמו לפני רב זמן עוד
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 אייהזני מפידרת ההיט אי-שידזר $
 שירד שזר, זלמן של מותז כגלל נ**ד, *
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כאלה' למיקרים חדשות

 יום־הכי־ במילחמת דיניץ שמילא התפקיד על קרים
 משום רק עליו. קיסינג׳ר של השפעתו ועל פורים,

שמינ מאיר, גולדה של לבן־חסותה נחשב שדיניץ
 והדי־ העצות לכל בניגוד זה לתפקיד אישית אותו תה

 רבים לדעת יותר. מאוחר למועד הדחתו נדחתה עות,
 להם האישיות׳ והתכונות הכישורים לדיגיץ חסרים

בוושינגטון. ישראל שגריר נזקק
 של מקומו את לרשת המועמדים אחד

 לשעכר זמיר, צכי (מיל.) אלוה הוא דיניץ
 הקרוכ ידידו שהוא למודיעין, המוסד ראש

 תפקיד לו נמצא ושטרם רכין, יצחק של
הולם. ממלכתי

להפ דיניץ ינסה כארץ הנוכחי ככיקורו
 גיוס כנו. על השארתו לשם גולדה את עיל

 להכעת האמריקאית, היהדות מראשי כמה
מא כמיסגרת נואש צעד היה כו, תמיכה

הדחתו. את למנוע דיניץ של מציו
 מכתבים לארץ לאחרונה מגיעים זאת, לעומת
 המגדירים ארצות־הברית, יהדות של אחרים ממנהיגים

כ״קאטסטרופה״. דיניץ של פעילותו את

ע מביים ב ת ג□ ת
שרים שני סגני־

 ארבעה ותקבל לקואליציה המפד״ל תצטרף אם
 מישרת מילבד לעצמה, מפ״ם תתבע בממשלה, שרים

 החלטה סגני־שרים. של מישרות שתי גם נוספת, שר
 המיס־ טח׳׳כי המורכב מפ״ם, בריכוז התקבלה כך על

יערי. ומאיר חזן יעקב מנהיגיה, ומשני לגה
 אהרון הם לסגני־שרים המועמדים שני
 שר-החקלאות, סגן לתפקיד המוצע אפרת,

 את מפ״ם תוכעת עכורו רונן, ואליעזר
שר־האוצר. סגן תפקיד

 לתביעה תיענה לא העבודה שמיפלגת במיקרה
 הוחלט שר־האוצר, סגן תפקיד את לרונן להעניק
 לתיב־ הרשות מנהל בזמנו שהיה רונן, עבור לתבוע

שר־המיסחר־והתעשייה. סגן תפקיד את כלכלי, נון

הברון
ר וגד סבי

 ־־עשוי דה־רוטשילד, אדמונד הכרון
 כהאשמות כארץ הנוכחי לביקורו .לצאת

 הוא כו ספיר, פנחס כנגד כיותר חמורות
 ״החכרה להסתככות האחראי את רואה

 מכהן אינו ככר שספיר למרות לישראל״,
כשר־האוצר.

חמו השגות רבות שנים מזה היו רוטשילד לברון
 ספיר. של הכלכלית מדיניותו כלפי וביקורת רות

 עתה אלה. דיעות הסתיר לא הוא הקלעים מאחורי
בפומבי. ספיר על ביקורתו את להשמיע הברון עשוי

ד במה בי הכ
בן־עמי*

 של לאשראי הבינלאומי הבנק של להתמוטטותו
 על גם השלכות להיות עלולות רוזנבאום, טיבור
 ראש לשעבר ברעמי, עובד העסקים איש של עסקיו

 ישראל, עשירי מגדולי אחד בן־עמי, נתניה. עיריית
 רוזנבאום. טיבור עם בעבר עיסקות בכמה קשור היה

 בעסקי וגם קופת־עס בבנק שותפים היו הם בשעתו
באשדוד. קרקעות

 טס הכנק של הסתבכותו על נודע מאז
האומ יש אחת, פעם לפחות לז׳נכה כן־עמי

 לשווייץ כן־עמי של הכהולה טיסתו כי רים
 הש■ גורל את לכרר כניסיון קשורה היתה

רוזנ• טיבור של ההשקעה כחכרות ןןןותיו

שטרה עצרה המי

מייבאים
ת רם? עגבניו
עג רסק כייכוא החלה ״שופרסל״ רשת

כישראל. כו החמור המחסור כגלל בניות,
 האמריקאית החברה מתוצרת הוא המייובא הרסק
היינץ. הידועה,

?  בריטניה: בו
ה ע בלונדון הכר

 ישראל, בנק גגיד בלונדון ייפגשו החמישי ביום
 ארץ־ בנק את לקנות העתיד המשקיע עם זנבר, משה

ה עיסקת לסיכום גולדמן, מוריי ישראל־בריטניה,
היחי העיכובים כי אמרו, גולדמן של נציגיו רכישה.

 עם אי־הבנות כל אין וכי ישראל, בנק מצד הם דים
אינגלנד. אוף בנק

 נציג הודיע הצפוייה, הפגישה למרות
 ככית־המישפט הראשץ כיום ישראל״ ״בנק

 פירוק לכקש הוראות שקיכל בתל־אכיב
בריטניה״. ״בנק של מיידי

שטרה ד המי ג נ
ם הדולרי

גדולה פעולה מכינה ישראל מישטרת

 מילא רביו
 התחייבות
לקיסינג׳ר

 רכין יצחק של המרעישה הצהרתו
 מוכן שהוא האמריקאית, בטלוויזיה

 המערבית כגדה לירדן ״משהו״ לתת
הת מילוי היתה אי-לוחמה, תמורת
 ביקורו כעת לקיסינג׳ר שנתן חייבות

כאמריקה.
כעמ כולטת תזוזה דרש קיסינג׳ר

 הקרוב ביקורו לקראת הישראלית, דה
 שיש לערכים להוכיח כדי כמרחב,
המי היה רבץ של הניסוח חידוש.
האמריקאים. את שסיפק נימום

השחורים. הדולרים סוחרי נגד
 שנאסף מידע על מושתתת תהיה המישטרה פעולת
 לחו״ל ששלחו רבים, מישרדי־נסיעות של בחקירות

 הרישמית ההקצבה מן יותר שעלו לטיולים נוסעים
דולר). 450(

טר ויקטור אר  ק
אל שר בי

 למען הפעילים מראשי קארטר, ויקטור
בקלי המגבית ויושכ-ראש כארה״ב ישראל

 פרשיות עם כקשר ארצה הגיע פורניה,
לישראל״. ״החכרה
 כמחאה לישראל החברה מן בזמנו התפטר קארטר

 והוא הגרמניים, והמשקיעים צור מיכאל מדעיות על
 מאיר של שותפו רוטברג, סם של חריף מתנגד
צור. במיכאל התומך לנסקי,

ה ר חקי שופט של בנו ל
כית־המיש־ שופט של וחצי 16ה־ כן כנו,

 על• לחקירה נעצר כתל-אכיב המחוזי פט
תל-אכיב. מחוז מישטרת ידי

 שנסע כשנתגלה המישטרה׳ על־ידי נעצר הצעיר
 שוחרר שנחקר, אחרי וביטוח. רישיון ללא טילון על

כתב־תביעה. נגדו הגישה והמישטרה הנער,
 המחר השופט האב, גם נחקר חודשים, מיספר לפגי

נגדו. שהוגשה ׳תלונה בעניין המישטרה על־ידי זי,

ירדו הריבית שערי
כ 5כ־* ירדו החופשית הריכית שערי

שיל כן לפני .28* עתה והן האחרון, שבוע
באמ הלוואות עכור ומעלה 33* הלווים מו

בנקים. צעות
ב החריף במיתון מוסברת הריבית שערי ירידת

 וקד קבלנים שימשו שקודם כספים המשחרר בנייה,
ני־מיגרשים.


