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P.uiPOORTD VEEIJIGDE A.BUISCBI JIWU.TEI 

Het Miniaterie 'Yan :Ba.itenlandse Zalan deelde ... dat -t :fnpnB 

van 24 februari 1974 ia ingeateld ••n ae .. enschappelijk paapoort 

ftn de Ye:reDisde Arabische &Ura.ten. 

Met 1 npng van deselfde da tuJil zijn de nationale paapoortea 'ftll de 

valeende sjeikdommen ongeldig vwrklaarda 
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:lSSIER 

TLI: 512 
VLK 513 
VLI: 514 

' 

VLK 246 

VLK 515 
VLK 516 
VIJ( 517 

VLK 518 

DATUM 

7-2-197~ 

10..2-1974 

12-2-197~ 

12-2-197~ 

15-2-1974 

18-2-1974 
11.30 uur 

OMSCHRIJVING 

BLAD: 1 

MAAN 0 : FEBBUARI 

Persberiohta Heden om 10.20 uur hebben een groep Paleatijnen de 
Japanse ambassade te Koeweit bezet. 

Zie ook mut&tie 16-7-1973 (VLX 371) 
Brie!' van :r.:a.r. ontYB.ngen met mededeling dat drie leden 'ft,l1 de 
P.F.L.P. door de politie te Cairo zijn aangahouden en seidentifi
oeerd al11 

Dese verden op 19-5-1971 beechuldisd van Tliegi;u.igkaperij.Aanhou
di.ngsbeve~•Un in Wahington aanwezig. Betrokkenen zullen worden 
Tervolgel indien z\) ooit in de V. s. worden aangetroffen. · 

Seor.-Generaal Interpol vestigt per internationale oiroulaire de 
aandacht opl 

ge~in Honduma, 

die op 5-5-1972 een vliegtuig kaapte van de Jastem Airlinea op 
een vlucht van .Ulentown na.a.r M1aat.. 
Tervijl hij de piloot met zijn wapen en explosieTen dreipe ,dvoDg hij 
hem het vliegtuig te landen bij Do.l.ea vaar hij $ 300.000 ei.ate en 
een pazachute.Toen a&n zijn eisen wàa voldaan moohten de 48 passa
«ien het toeatel verlaten. ~ eiaw een ander vlie~ om naar 
Honduraa te Tliesen. 

Seor.-generaal Interpol deelt mee dat van een :reiabureaw. in 
J'a.M.cutä··c,prus ·werden ontrieeacla 

1/ twee open Tliegticket• w.n Cnn-ia.n JJ.rwa;r1 Com}l&D1" u 
0484211625 en 0482005438531 

2/ twee ticket• van El-Al nr 114tl0~33464 en 114410433465, 
3/ tvee open tiaketa van Alit&lia nr 055203906620 en 05540684420. 

:Bêrioht ontvangen dat Koeweit terstond alle financiele hulp aan 
Palestijnse organisatie• heeft stopgezet i.v.m. bezetting Japanse 
aaba.aaade te Djeddah. Koeweit aoht het niet uitgesloten dat dit 
wraakactiel tensevolge hee!t tegen Koeveitee diplomatieke missies· 
in Eu-opa. 

Bericht ontvangen van Interpol Brussel betreffende 

p8-Hri.il~ 

die op 15-2-7~ op Tliegveld :Brussel verd gecontroleerd en in bet 
bezit bleek te sijn van inlichtingen oTer landingsba.nen• vlieatu.i8"" 
bewegingen e.d. Aohter&! bleek dat hij lid ia van Tliegclub en all 
hobby luohna.a.rtgegevens verzamelde. 

:Berioht ontvangen dat de volgende personen op weg &ouden zijn naar 
West Europa met plannen TOor een terreuractie. 
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DOSSIER DATUM 

' 

VLK 519 

VLI 520 

VLK 521 

vu 522 

VLK 523 

18-2-1974 
11.40 uur 

21-2-1974 
09 .oo uur 

22-2-1974 

BLAD: 2 
I 

MAAND: 1'EBRf1üi 

OMSCHRIJVING 

Bericht ontvangen dat de volgende personen mos-lUk met plannen 
voor terreurdaden kunnen rondreizant 

1/ - Ka.rideena Yala1,Ira.ana paapoort 7.358 afgegeven te 
Koeveit op 28-ll-l972f 

2/ 

3/ 
4/ 
5/ 

Ira&ns pa.apoorl ~!pgeven 
ren.~era.n op 1 

Iraans pa.apoort ~fg 13-1-1972 i'eher&lll 

Iraana palpoort ~.. 28-ll-1968 'leh•1'8lll 

Iraans pa.lpoort- &!gegewn 
'ehttra.n op 12-1-1970. 

Deze personen varen varmoedelijk op 7-2-l9i 4 in Daàoaq. ZU ~bbe 
door veel Urikaanse landen geniacl. 
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