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..̂ ....Samenvat tin&....eii...c ono.lns.lg,
aa De Joegoslavische president Tito begint vandaag'aan een Midde^-OosHén-

raoh-tiin-g-"trachit-eTi---
L̂?.".?-9£_i.9-.ï3:̂..?..5_.̂.-!:,?

Syrië e n Irak» ' ' , - . - . ' " ' ̂

bc Israëlische krijgsraden hebben woensdag twee Arabieren veroordeeld' tot

-3 ..... e-en-yefraoedeli jke
..... j.5 .........

het noorden van Libanon. De gegijzelden zijn later vrijgelaten.

d. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft woensdag verklaard dat er

fl.exi.bll.l.te.i.t ..... tp.ne.ru 2.e.....ver.wach.W
momenteel de voorkeur aan ge-eft eerst de algehele toestand in het

""^~T5gyp"t'è""'1ïë"ë'ft~T^
minis.t.e.r._..Y.a.n....b.u.i.te.nla.n.dse zaken..„in...„Parij.So....M.inlst^ naar
de ontwikkelingen in Iran en merkte daarbij op dat die een negatieve

2. Algemeen

Confidentieel

...Mid. de.n-.Q_q s ten. _beigpnne n... ....Al. si. e er.s t e...l and;
zal hij Koeweit bezoeken en verder Irak, Syrië en
j"öT'öt'a'ïll'e'";'""V"ol"gens een""£ï2Brika'a:2De' Ter-tegenvcordigsr
.An..JLêlgr.&ip......h.ê
brief van president Carter ontvangen (Pers).

Commentaar; Voorzover bekend staat president Tito
3-ï'a'tl-sk'v'tegrs'rïover""d'e""r-e's-t[lta1t'ëïï""

voor het Midden-Oosten, hoewel hij niet
-•grgëTgïr;1

dat hij tijdens zijn reis zal trachten

..„JLn._h.e.t.....b.i.j.zo.n.d.er_....Q.p..._lan.d.e.n....a.l.s. £
Irak. Vermoedelijk heeft ook de Ameri-

_Di.e.ns..tgjeh.eim.. ...he.bfe.en....wQ.g.us.d,ag....in....J.e..r.ttz.al.e.m.
en Hebron twee jonge Arabieren veroordeeld tot elk
;yl..jf£ïën„...a__

..he.hb.e.n.„.g.e.p.lee.gd..,in....I.aT.ae.l.....en._in....lLe..t....:b.e.z.e.t.t.e.....d.e.eJ
van Jordanië. \ '

.i.t ..... s.chul<iig-....h.ekb..e.n....ge.maak.i,.....d.e. ..... a
verwondingen op toen hij een bom wilde plaatsen bij

"̂ ^

—-Diens-tgehe-i-m
. . een tap_confj_rentj^_jover_het Kidden-Opsten: .
tenzij Egypte en Israël voldoende flexibiliteit

, daarij aldus Jody Powell, de perschef van het Witte
""""HUÏB'.""

*-f̂ :-̂ " *"•*"• j-a' «-**-*"-".-*v •.•?—-»• ̂—. •*« "̂ "̂ "ï
b f. S, i ,"**-• 'j •-• -J • • -•; ;; b • }'<^ t



VOLGBLADZIJDE O K"?

..-.vexwach-ti-ng-e.n-...sou....wekk-e-ii-..--en.-.-de--...-ti j-d-.--v-aj>"---p-res-i.de-n-t":
Carter, president Sadat en premier Begin zou ver.?," ' te vbïiin""vaH "beldë""zïj j~-;-~
soepelheid-.wo.rd.t-..getoond-, - - -'....:.-;,-_ - ...
President Carter zal deze week een verslag op.-t-

•-- ;

dTë"Tërd"ër~"d¥zë""ïiiaand"
,naaj;-.C-ai-r-o--en--Was.h-i-ng-toA-"i-s gep-e-i-sd»-o-raï a-onder
succes., te trachten de impasse in de besprekingen
'tussen"T"sfa"ël-"~en""E^rp't"e~Tè ''do'Drb'rëk'ënV' Nadat'
,.hi.;j....d.i.t....v.er.slag-.«heef.t---on.t-van-ge-n-f za-l—d-e—-pr-eside-n-t-
^waarschijnlijk besluiten vat de volgende stap van
~cfë""VS""zal':""zï"Jn ("Pers)" i'

.: Be-ver-k-l-ar-ing-va-n—he-t'-W-i-t-te-H-iii-B
•rvormt opnieuw een aanwijzing dat ook

—.voo.rke-uï?.-aan-geven--e-er&t--de--verdere —
ontwikkelingen in het Midden-JOpsten
af ïë wachten, in het bijzonder die

Israëlische minister van buitenlandse
Fïö̂ Jë"TayaTj~"ólïd"j|T"QTzë""ligyptë'~er"'"vZn"Tëef t "bë-
...SGhul-d-igd-..d-a-t--he-t--aa-£i-z-e-l-t--e-e-n~-a-f-z-on-d-e-r-l--i-3-k--vriedes-
verdrag met Israël te tekenen, met het oog op de„.„̂........„.....j............................ -™—-~—

_Iran gebeurt, een negatieve invloed. zal hebben" ' " ' " " ' ' " " ' " " "

verliezen. President Anwar'Sadat_zal liever niet
té maken willen hebben met een oppositie die ver-i

JLand heeft verdreven". _
Een woordvoerder van het ministerie van buiten-

-laïid6e-"aa-k-en--i-R--G-a-i-r-o--z-ei-"W-oe-n-sd-agy-da-t--Bayans ......
J?°°j?A®EJ^ilH!l
" de ""wërk'ë ï'ijkë "T s'r aë lis che bedoel ingën"'." Vol gëns
-h-etB--provooe«rde--de--ï-sr-ael-ische--!nini-s-te-r--d€--ï-s-- .......

Confidentieel

- . . . . . . . . . . .
zijn, de Arabieren die deze overeenkomsten hebben

-a-f-geweaen-j-~en--de-Pales-ti-jn-en--die"niet--aan--he-t .........
_yrede_s overleg wil l en„ deelnemen (jers) «_ _ _____

Commentaar; Met name Israël en Egypte zullen _
trachten elkaar de schuld te geven

;to-t-o-p--h-edeny" ni-e t ..... tot- -stand

Er zijn wel aanwijzingen betreffende

3.p.E_.p.,..5,. .d.e....Hp s.lim....Bxo.e.der.r!
gemeenschap,een religieuze groepering

--•d-ie-al-H

met tussenpozen legaal en illegaal ge-
.._...., opereerd- en- is fel- gekant-'-te-gen-'h-et —

yre_d_è_Bijni_t_ia_t.ie^
De beweging voelt zich ongetwijfeld aan-

-a-angetoöedigd-door-zowel-d-e ontwikkeli'n'fe&
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c £ •. in Iran als de tendens in de Arabische wereld tot

5«, LjL banorr . .' .* CjÔ N̂ ,>>""£: l l' *''"' „iL̂  ' ' ''l'--"-"''a. A l gemeen-' ' '" -w-*•-•»• .. g .̂-..-...,̂^ t «. ,„» <^ ̂ . _

.....mannen-.Qffl-~••—
" singeld, die 17 gijzelaars vasthielden in een bolwerk in' "de^bergen

bij Tripoli,aldus is in Beiroet van regeringszijde bèkëndgëiaakto
— -V-ol-gens--h&t--na-tiona-le pe--Eiöb:ui.eau--had.dê î de--I>i.bai}eee.-mï.l>i--tai-r.en-

geen aanval ondernomen<> De gegijzelden waren mohammedanen,die door
leden van de christe-lijïce mïïitïa waren ontvoerd. Zij moesten die"

e
stad Koura zouden zijn ontvoerde • ' •

'~&ë f7""ge'giyzeïdèn zijn ïater "^
i« i

Naar verluidt is woensdag in Tripoli een grote protestbetoging -l
de ontvoering'.'"'"D'ë̂  mëei'derheicL van de bevolking iran

Confidentieel Cpiamentaar;Als de vrijlating van de gegijzelden' inderdaad mede te
' - . d&jiic6n x s s. ei n ris T op uirc Q.6 n VELU iis T- Jji DS.ÏIÖ s© Jjö ̂62? • d&n

merkt. Zowel het formeren als de opleiding en de bewape
ning van het nieuwe Libanese leger gaat niet zonder

nen heeft nogal achterdocht veroorzaakt bij het moham-
medaanse deel van de bevolking. Men schijnt dit pro-
.•5.3;€e.Dj....gedee.l..̂ e.3:

te verwijderen»

b. Zuid-Libanon . t

*
•NTH

l

NTR
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,i/ U • . . . /̂̂ M̂ r's™̂  rnn
a-a I-n"---l--s-3?a-e-l-"--iS'"-iee-n-"É-Is-F-aelï-E-Qh-e"---A-r-abi'̂ ^

van spionage voor Syrië. Daarnaast zouden in totaal, in door Israël
bezet ge b i e d, ï n 19ï 8, ï 6 Ö Ö Pal est ï j h s e gviërTl l a s t rï j"d' erg zTj irf gë-

f
b-* Het'-Ho-C"f-d"-v&n--d-e--A-Bïer"ikaanse senaatscomTHissie--v-oo-r--buitenlandse—-b©—

trekkingen heeft kritiek geuit op Saoedi-Arabië dat volgens hem de
weg naar vrede in het Midden-bosten in de weg staaté Hij vond tevens

— da-t--de--V-S"
Israël j ten pleziere van Jordanië en de Palestijnen„ Uit de Sovjet-
Unie komen daarentegen berichten die kunnen v/ijzen op een zekere

— •toena-deriing-":b-uss-en-MoskoU"-en—&aoed-i

van Chomeini in Î an. Volgens een woordvoerder zijn op de t
bezette Westoever van de Jordaan de eerste tekenen al zichtbaar.

„» , ,,„,.,.„ ,„-,—, , i ,~0}~ ,,,,.-A.,1 .£3>£}-Ttl& j!ï,V|,"'"".~-~™—""'-™ ...... ......,...........„....„....-^.

De"-I"Sr-a-el"i&ehe--r-ad-i-o--heef-t--d-o-nde-r-daga-v-ond--be
een 24-jarige Arabische in-

voner van Acco (Noordwest Israël) is aangehouden
-o-p--bes-eh-u-ld-i-gi-n-g--va-n--s-pio-na-ge--v-oeit--Sy-3?i-ë-»- Daa-r—
naast werden volgensi-Ieraelische militaire
kringen het afgelopen jaar in 'door Israël be-
•ze-t"-ge-bi-ed--o-n-geve-e:r--l-*-éGO--Pal-es-ti-3-n-9-e gu-eri-11-a—-
strijders aangehpuden. Het waren er JOO meer
dan in 1977* ̂ an de vrijgelaten gueriïïastrijders
•h-erva-t-te

t, aldus Kenoemde kringen (Pers).

Commentaar! Het betreft hier. gelet op de .woon-
plaats, kennelijk een Arabier met

—de-I"Sr-a-e-l-i-sche~na-tion-aii"tei"t--en—n-ie't t
een Arabier uit de bezette gebieden,, j
ïn het verleden werden reeds eerder

spionage en...zelf s
enige Israëliërs van joodse afkomst J)
z-i--t-ten--nïo-ine-nteel--lan-gd-urige"-gevaTiĝ
js'niss't'ra.ffe'n uit i.v»in,, spionage
voor een Arabisch land. Met betrekking

. .̂0̂....tje.....geT1.0.e.m̂.e....a.an.i.a.3..:i..e.n.....gear.r.e.s.̂.e.er„

verdere gegevens bekend.»

b, ïn zijn eerste grote rede als hoofd van de Am-
eT-rkaanse-;-sena,-atc-oarai;s-si-e—voor- -de—bul-ten-lands-e
be.trekkinge.n heeft^
gepleit voor een fundamentele herwaardering van

hem̂ sta.at.̂ .djt̂ âjnid̂ ĥet streven
naar vrede in het Midden-Oosten in de weg.

•k'-wa-s de-
irioderne type

"t F-15 aan Saoedi-Arabië te laten doorgaan. Church f

ij met....de.„.reeering...van.....dat....land te spreken, dat
=J de voornaamste olieleverancier van Amerika ise
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er. op....da.t..-de.....y.S..-.ti.jdens d&....r.e«-.-
cente moeilijkheden in Iran jagers van'het type
•p̂ £5"""naïf""ïïaöë"dT̂
••teke.n....van-.s.teon...aan....da.t...-land.,....D.esondanks....h.ad
Saoedi-Arabie* zich geschaard in d= rij van Ara-
'Fl"soïïe~"s"faTen"-2-jg--̂ -pf:t'ï"ë'Ê' Hë"bb"ë"n""öp""Egyp"ïe",' en
••ai-0h--be.r.e.id...v-erklaar-d..-m.l-jarjie.n dollars te— -
betalen aan Syrië en Jordanië' om deze landen te

nïè"t""mëë te d'b'ën ''a¥n"'de'"''ak'k'oDfae'ri"'van''
...Camp--Day-i-d--tussen.-...I.srael-....en-.Eg:y-pte< ~ - -
Church merkte voorts op dat Washington de situ-

". Hij ""vr'eeide"

Arabier Hij vond dat het Israelisch-Egyptische
Eüidige'vorSmoe'ï''wórden

geven om druk uit te oefenen op Israël, ten

Een Sovjet commentator met betrekking tot het

doen geloven. Be deskundige, Igor Belyayev,

-ba-n-d-en-'-Be-t--de--S ov j &-t-Uni e •-a-an--te--k-nöpen-,-
een artikel in een weekblad schreef Belyayev

"dat hij gelooft dat de Westeürópese en Amerikaanse
••••j-ott-ma-l-i-B-teïv-aiet op&et—s-te-r-k—-ove-irdrevon be-e-l-den
schetsen van de anti-Riassische gezindheid van
Saoedi-Arabie', Er zijn nooit onoplosbare con-

••gewees-t t-u-s-B-en-'d-e-'Sovjet—ünie--en--Saö&di—

het artikel scheen erop gericht te zijn de weg
te--isaken--v<5o-r-"een--toenade-r-ing--tus-sen--Me>&kou-

. . . . . . ™ . .... . . . . .
de Sovjetrussische pers Saoedi-Arabie als

.fa*-.. ̂ L?.^?.^.L?" ,•
Het artikel van Belyayev verscheen op een moment
~d-a-'t--er™"in-di-pl-oina-:ii-i-e-k-e kriagen-'-i-n-Moskou-ha-ï̂ d—
nekkige geruchten gaan dat Saoedi-Arabië zou
overwegen enigerlei banden met Moskou aan te

i geï-eden-~we-rii"-ee-b-ter-"doo-r""d-e
minister fan .buitenlandse zaken van Saoedi-
Arabië, prins Saud aï-Faisaï, on^tkend datjïa'i zijn

Confidentieel
n met de Soyjet-Unie aan te g.a_an, (_P_er_sJ

Commentaar; Naast de VS, Egypte en Israël volgt
•'• ook--de--S-o-v-je-t-ü'nie--d-e jongs-te-on-t™

wikke.ling.en in_ hè t..Jli^den-posten en
Iran met grote belangstelling.

•••Z-o--i-s--het--bï-Vï opsaerke-l-i-jfc-da-t-de -
p.artij in...Irant als

vrijwel enige politieke groepering,
"öp'èTiTi' •Jk"1"S'teun"~h'e'B'f •t"-g'e-ge ven-:"aan -d e-

Een van de redenen zal ongetwijfeld
s±eh""grcte .......



VOLGBLADZIJDE

„„ .Qn.t.wl.kke,l..i.ng.en R.nd.e.£....h..aar.....el.ge.n.
Moslim-bevolking, dat ruim 10>a van

. . . . „ . . . . . , . . . . . . . . . .
met de Arabische(Moslim-)wereld

""B'ïe'ns't'gëRëTü "— •cT'"TsTa'ëlt'Srh'ë'"Të'g-êTlnESwö'ordv-oerdeT5"--h:ebb-e-n--"-donder-
_. ,,...! dag....h:un....b.e.z..o.r.g.dhel.i....gg.uit,.,.oy.er...de....teru£kee

de Ayatollah Chomeini naas Iran. Israël vreest

; ... .pmc.e.8 i.n....he..t....M.i.ide.B~Oog.t.e.n.,.,...Ma..t.er.i.eel gezien
' , ' . . heeft Israël al de gevolgen van het vertrek van de

-••dö"ör""h"e"t-'stö'pz"etten'"'Ya7i""d'e-""ol"i-e--

weg niet meer vinden in Iran0

...hesf.t oride.rn.om.en s
daan te halen maar de regering van Begin maakt

-•ö'v'ë'ïr"'6'ën'""möigë'l±3ke-""o-ffiwïnt-e~""-

Volgens de woordvoerder beginnen de Arabieren

...J0jok....a.l,...ma.er te o.r.ië.nt.er.en.....o.p.,...re.lisl.e.uz.e.„„le.i<3,.ex5
en keren zij terug naar de traditionele kledij.
"'Com'm'ë'nTaa'r'"; D'ë'""
.„ m.e..i

• alle .steun aan de Palestijnen heeft

'_ .-. .bazfi.t.t.e....g.e.b.ie.dfiiL....en...d.e.....Pa.l.e.s.t.io.ns.e.„
- bevri^dingsorganisaties moeten de

" "'"" ~ o'h"twï"klt"el"ïn"g"ë"n in"" Tf an""wël alS'""ë'en
_ s±eun....iJi....da....rug.....w.or.de.n....b..e.s.ch.Q.uvid..

Algemeen

......KIE _

ï.......lïjed.exlandse....S.e.c.t.o.r..„..
NTR

• .'.--jn=Ji.---«=a""rJC?;"'"::>*
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envattins: en conclusie
"a. Als gevolg van een gewapend treffen tussen UNIFIL

l-ï z-es-

/

UNIFIL-militairen pin het leven gekomen.

. .. ... . . . ...
een vuurgevecht zijn gekoaen tussen Noorse tTNÏPÏL-
•-jni-I-it-ad-ren""«-ït--een""ïsxa«-li*che--pa-t-roui-l-le; -öfivt-r-en-%-
het incident kan dezerzij_as_jtot ap heden nog geen
enke.ïe bevestiging worden verkregen.

c. De Libanese regering constateert, een verslechtering

Arabische landen verzocht druk uit te oefenen op _
Palestijnse gueriïïagroeperingen om geen acties

.............. t-e-gen--ïs-ra-e-l--t-e--voe-r«-n"-va-nu-i-t--Zuid-ïiibattèn-ï ...............

-•d-ï---In-"J-ertt2a-l-e-m-"i-s-— 2-a-te-rd-ag—een-":bom-"O-n-ib-pl-oif"t'j ..... waarbij
een dode en veröcheide^ne^. gewon_dén zijn gevallen. _

rale basis voort te zetten, zoals.door de Israëlische

steld....

f. 5.£....J.P...?.&.?..?..la..Y.i.s.f̂ __
dcor het Midden-Oosten vanui't Koeweit in Irak aan-

...1-.ï!.achten te ..bemiddelen:.....tU3.sen..d̂ e....Egŷ tische..president.
Sadat en zijn Arabische critici, met als doel één

onder de huidige
Sinai op te geven. Volgens hem moet Israël eerst

ari bezoeken brengen aan Egypte, Saoedi-Arabië,

— •i-;---" •jH'SB't5-r~Ar3;̂ at""vas"""d'S""€'I-A-":be'trok--
.QI!....A.l,.i....H2..ss.2.n....Sal3,3e.h, Als

direct verantwoordelijke noemde hij echter Israël,

Dienstgeheira 2« Algemeen
--^

)loft met als gevorlg een dode en enkele gewonden

.C.o.nf.i.d.enti!e..e.l •„:..& ....ŵ^
bij een bom voortijdig is geexplodeerd
!fi""M'ïïae'n™Ta"n™̂ ^ "

_ „:. g.e.br.uik....ger.e..e.d,„.ma.ak.t.e.n.. ...._. .j
fe ° De regering var

-....D.iens..tg.ehe.ini .b.« : :.t....h.s.t y.o.D.rs..t.el„...yan,....d.e.....hand....g.e.v.'.e.z.2.n....d.e
vredesbesprekingen met Israël voort te zetten in
tj''i'X"a"t"ë'r'aïe"""gë"s"preï:ï;eiï"ï zöna"ën'''"aee'rnaiaë'"'"van'"'d'e"'T;'S".

Egypte, ïïutros Ghali, verklaarde in een interviev
'~'lTeï""3ëT''T/'è'elc'bT¥aV'ITSTïnlö¥r~ëT~Törair"'aa:t; ë"èn"""b"ës"p"f eïï'ng

volgens de Egyptische regering geen oploscins; biedt

BLZ
A / j ***<> /•*% f. ̂"3 r̂-., r"* ̂  s^si's r" ""; ''Z VAN ...6.... BLZN CU^HU îS! i lk:LLI
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i-'-.y""-s <*- s T-<T T> r"^ ;|'7'" V i"", | | - • •
:.̂-.....̂.-....v-;...:-«...:.-i...«.v̂-̂..̂..-̂-.̂ ~̂̂:i--3Ê«0-r----4-e pr-obl-eme-n-,- Eg-yp-te-~h©e-f-t d-an--ook-;-e-e-n--d-aS,-r-toe

"""',''' " ' *-̂ !-i.' „,_̂ -̂sJ?rekkend-'voorstel van de Israëlische minister van
"i~'i-1"'""' " "" ' • T Buit e nï'an'd" ïi'e' ~'Z ak'an"," ïïayan"V""aTge wezen".""" " ('Pe f's")

(3-o-n-f-ide-nt-ie-el- -••';~- •.- Ge-mment-a^rci aet-"is-n-iet--gehe6-l--du-i4e-li-jk....o-f--en --• • • •
.. •=•-•=• . • . Wanneer minister Dayan een dergelijk

h¥ë"f"f""gë"daan'.""'¥ë"ï""wè"rd"7"na""'Hët

december van het vredesakkoord tussen
kringen gë~

Sgy-p-t-e &n-"I-s-r-ae-l--e-l-k-a-a-r- i-n-
bilaterale'besprekingen beter zouden
kunnen:""gg-̂ g~""-y'£-̂ (jg-™"™" Volgens genöömdc

en de
van president iSadat,

ïiienstgeheim c. President Tito van Joegoslavië die een rondreis door

.leiders van de Arabische landen op aangedrongen

.——_~_....g_̂  " vb or He t hoofd te

__Israël sluit. De 86-jarige Tito die zich grote zorgen
' " ~~ " ' " maakt over de kloof tussen de Arabische ïandè'n, sprak

heerser van Koeweit. Tijdens dit onderhoud pleitte
de Joegoslavische president voor de terugkeer van

- —-S-a-d-a-t -i-R-d-e ll-gel-ede-refl--v-a-n-"d-e-é-rab-i-e-ï>e-ïi-1-1 a-péa-t-4-i-e-
een eensgezinde en krachige houding kunnen__aannemen
bij de besprekingen die ino&ten leiden tot een-"veel- i

— — -Led-e-n-'-va-n'-Ti-t-o-'-s ge-v-ol-g-heb-b«n--CTe-&g-edee-ld d-at d-e '
„ Joegpslavische gresident mogelijk zal bemiddelen___tus_-

sen Cairo en de Arabische critici van Sadats bev/ind.

Con f i d.e;nt i e e l _; Commentaar: He t l i j k t ...er pp .da t pres i d.en.tL_ Tit o d̂ e
Amerika.ans, Egyptisch, Israëlische be-

<-\e kamp te brengen, orn dan uitein- : ,)

•del-i-j-k t-o-t ee-n-?:-ll-es-o:n-Y-at-tend-e---rcrce-l-i-n~ \. î -l-lr.̂ .̂ .̂ .̂ ..̂ ....̂ .̂ .̂.!!

Koeweit in Irak gearriveerd en zal ook

__ Jpr.'iajriië..

d . Israël kan d e Si na i.... e e nvoudj, g-w e g n i e t opgeven» als
, zijn clievoorziening niet is gewaarborgd, zo heeft j

—d'e ïs-raiel"is-c-he"-ininis-l'eï-"V-aTi"-j-us-t-i-t-i-e 9?ainxr-$ -za-t-e-rda-fr l
.J_verklaard.. Dit,.moet...tegen, de!.....a.ch.t.e.rgrond van d_e

jongste ontwikkelingen in Iran iedereen in de hele

D_e._.ri .j.ke_'_olieveldeK:....v.an. ..de....£9.ï.l'.....Y.,̂.P......?.u.e.Zjl. d.i.e,...rond
20 procent van de Israëlische jaarlijkse oliebehoef-

•••B--c-Mttl-n̂ -"-th--a-ïïs-"'7'V3""ffl'tX'J'o'ë'ïï""t-on"-"a-ë-Rk-e-ïT-j

Iran, dat Israël voor rond 60 procent voorzag, l
T5ë''''Tes''t''"'van''"''Qa'''''ö'ïl"e'"'wë'rQ''''öp'''"gro'f:'S va."n""l"a"h"/ïi'lo'p"erïaë"
.,c.c.ntra.c±.eii....he..trQkk.en.....i1ii.t Yene2U.e.la.t;...Eexi.c.Q en....an(ier.s |
landen., (Pera) '- p
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': aan de Amerikaanse toezegging om de olie-
............ ïo"ëv"ö"ër"""riaar ..... rsra¥l~Tè'"'garand¥Fën«7 "De'ze

het afsluiten van het tweede tro'epenschei
^

Amerika nu echter zelf met een olietekort

__jj <___t <t ^ ( i i t_r'. - 4 ,__„ ,„, „..„._. ,

ë« 3)ë Amërï¥aansëi mïïïisi'ter^ van ïïërëifïsTe^ Brown, wordt

met de Egyptische president Anvar el-Sadat en de
ïïgyp'ïTscïïë''''inïnïsïe'r"'v'an '3eïëïïsTe| ..... Kama'ï ÏÏassan Al i
Br.ov;n ..... sa,! ..... ook.-ee-n.--b&z-o©k..-l3.r.engen—aaii--Sao-e<i.i— A-r-
Jordanië en Israël.

wil bespreken en de verkoop van 50 Amerikaanse straal
O^gsï13 van Hét type F-5 in het bijzonder.
Saoedi—A-r-a-bi-ë'-hee-f-t ..... 2-io-h-.-be-3?e-ié--v-e-ï?-klaai'd:-j ..... d-e ..... aan- —
schaffing van de. toestellen door Egypte te finan- _
eieren. (Pers)
-Con̂ eniâ j......¥.o-lgens---bepaa-l-d-e~.fc.i'i-R-g-eïi""had----ï'eeé3 ..... een .......... -

aanvang moeten worden gemaakt met .de le-
vering van de vijfig F-5 gevechtsvïieg-

Saoedi Arabië zou echter geweigerd hebben
de benodigde aanbetalingen te doen, orad?.t

i

-i

was overeen gekomen.
Het is echter niet uitgesloten dat

..... Sa-oed-i--A-ra-bië--de--b-e-t-a-l-i-ng--wei-ge-r-b ..... sis
politiek drukmiddel om Egypte ertoe te
bewegen geen afzonderlijk vredesakkoord

topconferentie te Bagdad in november 1978
aangë"sTö"ten""bij~3s ..... raïïa'en""ai'ë"""h'ë"t"ïriltia'~

^ 111 uv i u! j j • w. l _ iii J l n T TUI i'nr* in i" r i ~ "i i ;<

/
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1 ..Dienstgeheim ••• a.. Alg.onee.n.
. 'De leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, PLO,

si* CIA.,..,
.-op het hoofd van zijn veiligheidsdienst, Ali Hassan Salaiaeh.

~ " '. över""öe aan3Tag""öp""A'bu""Ea"S8an'V een' k
_ .._.. den-....in...He.iro3.t.,.„...a.e.i....Arafa.t..: .!!„

kan me niet voorstellen dat iets van deze omvang uitgevoerd
""" " Kan''wrdën'zöndër"-vöör^^ Dö'-Tsraëll'röh'e"

_. _ _....g.ehe.inie.....diens.t i.s....ond.er.de.el....sian.....de CMA«."..'.„.(.Per,.s..)

..Confidentieel - .Comm&ntaar-tHe.t is....nie.t..:..geiaal....d:ui.de.l.ijk....waar.Q2L...Ar.afa.t....je.r.
kennelijk EO 'n behoefte aan heeft om, naast

"" " " " " Tsraèï," o'^~~&&""GTK~^ëx&iï%wWöxÏÏQYÏ~3Tr~fö^%~ëTlYe'a
.; „ _ _ .voo.r.....de....aansl..ag....o.p....Ali....Has.s.an....Salajïish......(Jlbu

i ' ' ïïassan). Mogelijk tracht hij. hiermede zowel de
' Sb v je t'-UnTë'"'aTs"'''Së""'̂
...blnnen....dG....PLO.....±n....de....ka.aj:.t t.e.....Epgl.en.

i?

- .....i,:t.c,J:,K,..BC,MT,.̂i„....:.—- - (4..)....De..-.Liban.e.se-...regering...heef.t....sat.er.dag...JCoe.w.ei.t>.....Irak.....en..
j Saoedi-Arabie gevraagd haar te helpen om te komen tot

~ " ~$ort'"'ëe'n"vëTËïln̂ ^
te.i.ten....aan....ds....£x.ejis....van....2.ui.d̂.Li.b£.non....nc.±. Israël., Z.Q
werd zaterdag uit politieke kringen in Beiroet vernomen

"" ;Kï'h~"van""T3'iï'ï̂

eerder in de week soortgelijk overleg ts hebban, gehad
^e^e^ën^o'^i^iS^'^^dLWm^^W"v^Yt

koaen aan de verslechtering van do situatie in het mui-
den, wat evenaeër een ArabiscHë als ëëiiï Llbansse Ëa<ik

•->.•©•
Butros verzocht de Arabische vertegenwoordigers hun

' " " "ïbë'mïdlL'ëT^
-dingsorgaFiis.atie~.PLQ-
feroepen ertoe te bev^egen geen "gixerilla-operaties meer

t"ë'~ vo¥fën""^'iegën'""ïoraeTw'il

week _gevrf.asd er bij Israël op aaa te dringen de ar t i l- |
ïeriebeschïetingen van het gsbied stop tö Kotten.(Pers)

Confi d e nt ï e e ï " " Ciam^ienj^arr OF d

. _ ' J den ^e^w.i^6ld aangezien in het geheel niet
duideïTjiï, is of ds bënado'rde Arabische

•-vie-l--bere-id-3-i-3-n~o.!r •
oji " _"__" ~ " " "

geheel niet op dat "de"'PL"Ö"'vb'l'doendë controle
- - •- -heef-t-o-p--d-e---dive-r.se gue-r-il-legroep'sringea

_ . '.' die in en vanuit Zuid-Libanon opereren.

.Me.5i.stgoheiia _ _ _ ^ m
ïestïjnse gueriïïastrijders zijnïi heïi afgelopen weekend

- d-ri-c--doderi-•gevallen: -twee- rai-li-tai-ren-van-de-Fidji-
£ilanden_en^con^Pal^£ti^n, Y.isr.J]oren, d ie; Eet een

'. copter do slachtoffers wilden evacueren, kwamen OH toen
- ~~: - :- huit-helicopt er-neer 5tort-te-ï--(Per s •)•-
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L t . . ' . : ' . -• ; "' f '\ S 8 i'" l
il i \ iiUX u-S M l B *-1

,. .' Hoofdkwartier n.a.v. het incident hielden
: * " •ffiïlitaiïè''n'""Van'""'de'""TidJi-öila'nUën"'"za'teTdag

Palestijnen aaft, die trachtte oa vanuit de

tot het PFLP (Volksfront voor de .Bevrijding
7ari""Ge'ör"ëe'"'"ffal5ash";'"Töllens

„ de.....ias.truc.tie.%.werd....de grD.fi.p.....ont.wan&nd....en....
teruggeëscorteerd naar het gebied waar ZQ

" ~~ " vandaan"'kwaaien';; Ui't"''wraaK'''Klerover"''be'schb'-
_ t.e.n.....de....P.ale.atijn.en,....t.o.en....vanul.t._.him....e.ig£:n

grondgebied de Fidji-militairen met o.m.
mitrailleur B"""ën"""r"aKe'twë'r'për s", 'aT3""ge"vplg

„ .w.aar.van.....t.w.e.e Pidji.̂ mil.itairen....onv...lie.t
-- kwamen en drie werden'gevond. Boor terug--..,.. K.„v.7..™¥..;;_.̂_....̂ T..J.T,.„̂ .̂̂.™j.„.„™.̂ ™̂ ^̂

copter met vier inzittchden kwam om de
gyacn'töïrërs''op"'"ïë''''h'al:en'''¥n'''vlöögï ..... vermö'ë"
delijk., ..... ±egisn....een...hoog'..<3.p.aïiainsakabe.l.T .................
waardoor 213 neerstortte en waarbij de
vl¥ï"'"inzIii'tGnaen""oi''''h"'ë''i; ..... leven '~Kwan:ën"i'

""jïïëïïs'lgë'h'eï'iïi ("5')"""2atèrdag""hë"è'rii zTch""1ïn""Ke":t Lï'b''ahësë "grensgëblcS ''bij
hs.t dorp....Chs1
d&an tussen Hoorae troepen van het VK-loger UHIFIL in

lIT'eV ..... 3Të""op "

nalioten in ; het gebicrd gemeld. Bs ITüren ruktcm niet
aïlöön uit om de patrouille' tegen te hoxiden, naar

terug toen ds Israeli's de Noorse posities begonnen te
Be'schiëtcii, 20 wÏ5rd''"ge'EëTd'V"'SÏachtb'ffers''''vï'ëTe'ri

i --Gon-f-i-öe-n-tieel -- -Co-;
v/orden verkregen omtrent genoerad incident.

voorgedaan tucsen IToorse en militairen en
ë"èn"""ïsfaëïI'scHe ..... patro'üïïl'ë"7""V:b"ïgëns 'Tel

_ _ .feen en^ele actie in Zuid-Libanon uitge-
V0€

c .""ïïederïarid' 's e " Sector'

li
„Tsa^fios

BLZ Ó. . VAN </".. BLZN



gjPHFD . /V4
o^.ADZIJCVOLGBLADZIJDË

Ti1Te.nl.z.aX..M.,..mrëe.nde...
stap in het vredesoverleg in het -Midden-bosten een bije.enkorast zijn

\ :....:..pl.a.ats.yindenï....ma.ar....een....d.at.u.!a....is.., VQorzov.er...be.kend., nog...niet....va.stge-..

steld. .•f
b. Heel Israël heeft maandag enkele uren zonder stroom gezeten als ge-

Mt...bM£.ij.f......w.aA...de.....oorK̂^
Afgewacht dient te worden of, en welke Palestijnse groepering de

banden te hebben met de Iraanse geestelijke leider Chomeini.

2. Algemeen

verklaard dat de volgende stap in het vredesoverleg_.ft.i..j.g ..... ö.ï.

komst al formeel geregeld is, -en zo ja, wanneer- die dan

ie ontwikkali:nge.n..,.in
Iran het noodzakelijk maken dat Egypte, Israël en de

L'nze't aan''''hë't'"'v're'd'es'i'n'T';ï'ia~'''
t.i Q.o.k....da.t.....d.e s.pe.c.ial.e....a.f.ge.2.ant

Alfred-Atherton "geen tastbaar resultaat" .had geboekt
'"ïiï"j""zïjn""rec'en't"ë"""rêi's do"ör""he't""l'Iidde"n-Oö's"ten"i:n'Hï"j
...Yerkla.ar.de.....da.t....d.e....Y.e.re.nig.dfi....S..taieJl....nu....wel.....e.e.n....d•uidal.i.j.k...-
beeld, hebben van de stand van zaken in het gebied.

"~Yiffic'ë~"z'ë~ï'™4aT'"dT
..:...zal.....w.or.den..!.ge.hQud.en.»....Alle....n.o.g....ha.nge.nde...pr.o.b.l.eiaen'....zo.u.de.ïi
als êên pakket -moeten worden opgelost..

• '.' ~ 7anl:ë~'h]ë¥r't'~Egyp"Të~Tn""I'sïaër~no"g'""̂
: ±ij.ds.ti.p....,waar.ap....dje.....on-de.rhandel.in.gen....zullen....w.orden —

heropend, staat nog niet vast. (Pers)
"Co'hTi'a'ënTï'ëëT ü"Mme'n'tjî  • J}

_.'.....me.e.s.t£.....bslang....heh.ben,....bi.j e.en....spo.e.di.g.e. -
afronding .van het vredesoverleg, gevolgd
1ïöD'r"~!i¥ï"Bluïtë''ĥ
_tus.s.e4n....Isra.él.....ah....Egyp.te......D.e .j.ongst« o.nt~ —
wikkelingen in Iran, welke politiek en
~ëconomï'scïï'"'zeer"'na'd'ëïige gev"öïg"ë"n"""kun"n"en

vreemd zijn.

...b.«...Heel....Isxa.e.l is- B>.a;2-n<i-ag--zoRder--stjcko-oin-koiïien te z-i-t-ten-n-a
een explosie in een grote electriciteitscentrale bij
Haifa, Het eïectriciteitsbedrijf heeft dit meegedeeld .

plosie, die aich rond het rP.idd=fTiaiJir vocïrdesd, nog niet
bekend is. Er wordt aangenomen dat de leidingen in de

- e-e-n-t-ral-e--ond-e-r--te--hoge--d-rn-k'-z-i"jn"-k-Gee'n"-te--st-aan"i--De'
woordvoerder sloot sabotage niet uit?

j

-••-.T.̂ -- r v.' -,..Ainr-r̂ ^̂ *J_-rT;'̂ CTtffpMJl̂ 'iv̂ âgSgr«>7=g-̂ T̂ .M-,'ll«iW,NT̂ "̂ '̂ ''̂ -̂ '-
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...,̂  ..... la-te-r.-..-moe.-da-t-.6r--geen
' ie is geweest, maj.r een kortsluiting waardoor de

'ë s"" ••in""aë"-"dr'i"e "grofë ..... cen'ïral'es ..... fn'TsJd'oT, ..... Half a
- - ,-•• — en.....T.e.l...Avi.v....auto.ina.tisch....b.ui.ten...we.rki.n.g....w©r.den ge-s-tel-d-»

De storing heeft ongeveer anderhalf uur geduurd.(Pers)
"'Cö'nTi'dërïtie'ëT 'Commentaar"; To'ï""op''"lï'ed"ë'n"'''HeeT t''''nög'''geen" -ĝ "g-i["g-"p™Yg—

_ _ _ _ _ ~ _ _voor het gebeurde opgeëist, tn het verleden
"" " " rs"'TfëTi""weï me e r ' voor ge k o tiië n

groeperingen de verantwoordelijkheid pp-
eisten. Dit "j-g'"̂ ™""™-™̂ ^

....D.ie.ns±gfih.eijn.... .-—.c.*.-.ELO=.leid.ex-...Ja.sseE....Aia.fa,.t....hee.f.t"-t.i-3de-n&--een--pe-rBeonf e-ren—
tie in Beiroet lovende woorden gericht aan het nieuwste

iHap""'tussen"""Ifak""'''en''''Syrie., ™

Zei hi.i! dat zi.̂  het crisispunt voorbij was en niet_..™....™.....„...._.._..._..._̂ ^ ...................................... ...............................

; altijd gewed op Iran en Khomeini, terwijl anderen .het
r̂ -j—yg™.-— -̂  ..... --- ..... - .......... •;-

itevol.u,t.i.e ..... in-— X-ü?a.-n--'-»-(-'P-&r-s-) .................... - ......... - ....... - ..... ___ ....... _____ .......................... ...... - ........... ___ ......... — ••
Commentaar; Er zijn inderdaad, meerdere aanwijzingen

' ' ' ''' ' ' d'è PBO' reeds geruirn'e' ti'jd goe.de '""reïa';tTé"s ''"'

Ayatollah Khomeini „ v ^ ^ ^ .
mogüLïjkë' steun toegezegd aan de Païesti jrien.

. . _ . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ï ï i -het voordeel zal zijn van de PLO kan nog

a> AA geme
........ ~""KTR

B « Züi'd'~Lib'"anon

NTR
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^over "sterke aanwijzingen" beschikken dat.de serie in-
t;.£.̂.en.̂en....van.....j ..... fe-br-ü ..... -j-j-l-s ..... enderdeel-vormden'-van—een-ge-'-
cpördineerd plan van het PLp^oo_fdkwar^ier_te_Ty]ru_i8.

vormen, volgens ÏJNÏPÏL een aanwijzing dat de PLO

______ ;.wor'dt ....rekening ̂̂ gehouden met d̂
optreden "betrof door een meer extreme groepering van
UG'~"PIiO"« " - ; : ' ' " ....... T .....

b-ï— H-e-t-Soedanes«-"d-etachemeTi-t--bi"j--de--A"rabis-che-vre-d-e-smacht ..... -
_ __ ._ in" Libanon zou pp 10 f ebr;. ver trekken o ^mtjrent het

• voornemen van de Soedanese regering om dit detachement

Stat en b e s c hul d i gd_ ___van_ i nm e n gi n g i n_jde_ _p_n.tw ikk e;.l in ge n
/ op de Westelijke Jordaan-oever.

d. Uit protest tegen de voortdurende gewelddaden in Li-

_ __ and e r me d i s ch, p e; rsone.el .i n. Lî .ban on _ vpp.r _. e e n.. dag.. i n __;
staking gegaan*

; 2, Algejmeen . _ _ _ _j . '_ •_ ;_ _ „.__.
Dienstgeheim De Israëlische minister van landbouw, Sharon, heeft dins-

_ „„.„_„„ ontwikkelingen op de _
. In antwoord op vragen in een programma voor de strijd-

^ ;^___^ uitmaakt _.yan__e_en. ...poging.. "een_.Pal.esti.jns.e....s e„n„„_t]jiii..ss:.
land in het leven te roepen in Israels voortuintje".

b.e!rp_kk.en...M -
1 woners in hun strijd met de Israëlische bezettingsautori-

j.— __. fel'ten"; "•z±'j--g'eve'n"""jttri-diis'C'h""a"dvlie"sn"j aiïdiQ[H""Sha"röïi™'ö"n"d"e"£'""'

Confidentieel Commentaar; Israëlische autoriteiten hebben al eerder
—. ^ :.._„ — huir-"ongeiïaegren""'geTi±t~Tover̂

:_ :„..:....lieiten„in..Je....door...I.sjra.el._bea.elte...^ P"
6'fficieel hebben de VS zich steeds tegenstander

geven de voorkeur aan een federatie met

: Qy..e.ri£e..n.s. s.c.h..i4n.t...min.i.sle.r...S.hax.Qn.....lb.ij d,ez.el£de.
. gelegenheid te hebben voorgesteld om de in de

rïrTS-h~"a'a-n~E-gyptè"-"TéT1ïg

l is bereikt m.b.t. het Israëlische plan tot
ïïutöTCöffli"e™vöOT"dT6"''Ta'l^^

i d.e._b.e.z.e..t.t.e.....ge.b.i.e.de.n..„..

t &' Algemeen„̂  .J..;._„ .̂. ..„ .̂„...j..̂ ._...™._._.™.___..™™_

, .n.es-e--de.t3Gh-eme-R-t-bi-j.-4e--A.j?abisGh©.-V"r-s-desmaGh-t-.i;31}

* §̂ ?.r; a • ? •_ W5?§e.5 1?.e.r.H£l>.e. ̂.ï'.?̂-̂:?.:? ..C.l.r.?.l.r

l -7 S
/̂
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"~Die"ri's"t"g"ëH"ëTni

"~C"önfi"Së"h"t"ieeT '

" GëEeïï

betreffende het voornemen van de Soeda-
"në"se""regeï:ïngö"n 'Haar cbritingent b"I j

terug te halen (Zie Intsum nr. 002 dtg.
22Tïööa oan r7'9T" .-—...—-.-.

* • * -.
"a'rïsë'n'"i''''TéïpTeëgs'ïëFs""e^

personeel i.n...Libanon--sijn....wo«.nsda,g-...i.n--s-ta-k"ing—ge-
gaan voor een dag uit protest tegen de gewelddaden,__™_.— .̂...̂

.worden.» - -..--. .'.
• De vereniging van Libanese artsen zegt in een ver-

TcTarïng evenwel, daï\n wel behandeld

dat als de Libanese regering, waarvan,drie artsen
'd'eél ïïïtm'ak'en, de veiligheid niet enë&germate kan

—:-.-.waa.r.bor.gen.y.-.z.ij pl-aa-t-s d.ien.t--te.:-Biak.en—voo-r—r-e-g-e-er—
ders, die deze verantwoordelijkheid beter kunnen
dragen. Aanleiding ïöï de staking is de moord van
zate.rdag....op...d«.,..u3;ol.oog.....Ka,j-ib-Sala-hedd.i-n"-dooi'--ee-n- -
onbekende schutter. (Pers)
C ommen taar; Bij een voortduring van icidenten, in

—h«.t~-bi.jaonde-r-r-in--Beii'oet—e-n-'-offigeving-y
__ _J kunnen in de naaste toekomst meer van

ÖLÜ soort stakingen worden verwacht,
-...ook--v-a-Ti-a-nde-re--&ve-r-heids-i-n-S"tel-ling«n-è--

" 'de' L'ib'anese regering om onder de huidige
,_: . . <«»s-.ta-nd-I-ghe-d-en--a"fdoe-nd-e-:"maa-trege-l-en"-i;e

- nemen. _

b. Zuid-Libanon™__.v.ó.1..™.è_....ï.è.̂ ë-.̂ „.̂ ™™

en van 3 febr. j.l. in Zuid-Libanon onderdeel uit-
'vari ë"ën""gec"ö"ordïneerd plan van het PLÖ-hoofd-

•u-s-. •B-oe-l"-v-an"-he-t--pl-a-n--2-ou--z-i-j-n--gewee-st-
_om_het hoofdkwartier van het Fiji-contingent te_Qa.na
Te om'i'ïn'gel en"."""Voïge'ns

heeft beëindigd. Het is niet bekend welke PLO-
(en) aan Ü'ë ïncïderiten nebben deelgenomen.

_De.....vol.ge.nde--inG-i-de-ri;te-n—he:b-b-e-n--o-p--3"-fie:b-r-ï
1«_ Eabij- checkpoint Ayn Bal (Fiji _Sector) werd QQ^ aan-

f\ i l ^ C 7 / * \..0..0.£„.y..:!:J.£.....l.e?'.so?e? .9?..̂ ..e..ï V.M?L£ e.?.9m.e]n ÏMÏ^iJ .e,e,n

^ beschoten met raket-en mitrailleuryuur.
"4". Uïe'rna werd''checkpoïnT'Ramadï̂ ^

ongeveer--d-e-r-t-i-g--pe-rs-o-n-e-n--omsin-geid en-beschoter;; " "
.w.a.?£?̂.<?.....£̂.?L.?. i J è ~!5i?- i $5-1r. w®E.4: êtw.P.nd o

5". Öa ongeveer Ï6.45 verongelukte" de helicopter die ge-

_ ^ c „ ,̂,,,,.,,...vier„Noor.s.e..;..ljiz.il.1;e.nd.eii
om het leven),

onder...-vxi.u.r.....genoaeja."..iRe.t....rake-t.te.n-..en."Sii.trai-ll-eu3?sJ
r M S ft
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H l . . • '/ -
.waarbij enig.e....E.ijirr.mili.taire.n....werden....ge.wand....en.....van.-,
wie later een is overleden.

7» öm"''21''.'00'" uïïF'wëTd''"cfiëcKpoïnT''Ayn"¥aT"'më't
~̂i besch,o..ten.». : ; ~.~ '. —
8. Omstreeks middernacht mortiervuur op een checkpoint

; ...... ('F-J')
...C.ommen.taar-t....£erdere ..... (..pers.) ..... ber.i.chten.-.maakt.é.n....meiding....dat ...........

de Piji-militairen op 3 febr.- in aanraking
"wa'ren'''"geWest""met'''Teden'"Yan"'der"PFLT-'ĝ o
— ̂v.an...Geoxg.e....Habash.,....He.t..-.moe.t....de.r.halwe....n.i.e..t..... ................
uitgesloten worden geacht dat de, als extreem

...............

. lijken, heeft uitgevoerd zonder instemming
v"an~'"d"ë""TX"0-ï"ëi"ding." ....... ' .................

— Een....xed.en.....hier.voo.r...-z.o.u....kxmnen ..... z-i.-jn....om..aan...te ....... ...
tonen dat de PLO niet zo eensgezind is als

^̂ ^

Zoals bekend, werd het PFLP, tijdens de
" "l'ij.' ~zTtTïn'g'"~vaïr 'd'ë""Faïë s tï j'nsè' Ka t i o-"

Comité" van de PLO..̂..._._.„.....̂,„.̂.„.̂.£̂

"ctjidö-r-ö—"P"IfO.*-g.3r"QG.p6-r"i.n-g-6-ïi—bi-j—.-d-6-—-i-ncidö-n-t-6-ïi—-v-a-n
3 febr. betrokken waren is niet bekend.

Rectificatie: Intsum 0̂ : lees voor dtg. 151100a febr »79' '" ,

S. Il
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.P„Pïi.?i.^.?.3Ïi?i?ï. l Cy Samenvatting en conclusie" . .' _._ iJl^'l^t*-*..:^. .':.
• .' . jf a» De- Amerikaanse minister'1 van defensie arriveèVtTïfd.eze ;

zal eveneens bezoeken brengert"/aan Egypte,' .

heeft bekendgemaakt dat Koeweit wap'ens.'in de Sovjet-

e' l1!?.;"̂.:̂"̂. Sene.raal, gSÏÏô l̂  •:
is geoxejcen aat ae c> volgens radio Tel Aviv gaat israei. een nieuwe stad

-: ne..erg.e.a.1;.or..te....JJ..Q.o.xa.e Te-s-trgen--Dp-"de"-Ves-teli"Jke--JördaaTi-öevë'ï'; të'H;""zu"ï'aen'~"""~
helicopter is be- vdn Jeruzalem. • ' „ _
••sc'hötënT' d. Een s.peciale VN-commissie zal binnenkort Libanon be-

-zo-eken—onT-na t'e ga-an""ilï""h1ö'eTe'TTe"""ën"""bp""wëlke termijn'
.\.V.....h$t...'.g.ezag.̂

de Libanese autoriteiten. Dat zulks op korte termijn

•Di-ens-fc-geh-e-im
-2. Algemeen

•̂̂ •-••}j.a-»-öe---ya;ir-va-n-"--£,Ër.̂ ^

_StaJen..jern.sĴ
van hun banden met Saoedi-Arabië» Daarnaast staan ze

-"- -be-dach-tzaam-te-gB-n-av-eT de"-"avafices" die'Wdskou'"an"""dë
richting...van._.he.t...Ar.a.bi.s.c.h.e.....k.Qriink2?.ij.k....he.ef.t.....ge.maak.t.ö
De Amerikaanse minister van defensie, Brown, komt eind
•de-z-e--week"-in--Rl-a-d--a1a-n"-m'e-f-he"f"aöer""de Sa"ö"ëdi"1"s""nlëüw

„.ver.tr ouwen.....t e....̂ ,̂ ven f nu.....d.B.z.e.....z.D...,..t.el.e.urge.s..teld.....z.i.j.n.
over de verwarrende en in hun ogen weinig krachtige'

" houd±n-g-"van"-"de-"T-ëTe-n'lg-d'e""St̂ ^̂
...crisis...... _ 1. _ _....,

De Saoedische leiders heten trouwens ook woedend te

,,n.aa.r....Ji.u.a....ffl.s.ning.,......s...te.fi..ds.....mfi.er.....duide.n....in....d.e r-ich-ting
van een afzonderlijke vrede tussen Israël en Egypte

"•2-07id-eT--de""-kwstie Jeruzarem'"të'"reg"èle"n".'
,..Riad.,.....w.i.en.̂  s..te.v.ig..:.g.e.».
vestigd isf heeft ook nog geen nee gezegd tegen een

""u'6Büh'e'id'6'n""'ve!C'2öettiïïgëaanl5od van Wö'skbü«
....D..e....AM.ri.k.a.a.n.se.....ni.ini.s.t.e.r.,,yan.....def.en-sie kom.t.....n.i.e.t...-me-t
lege handen in Riad'-tJin zijn gastheren op hun gemak

rte~"B't£lTe'M'r"Wu""föalan'̂ ^
..,S.taten....iail.i..t.a.lr.a....h.ul.p.....v.an....Dnge.ve.er....2.00....iïii.l..jo.en--4olla-r-
geven aan Noord-Jemen -waaronder vliegtuigen en tanks-
-öTü--2-ul-d--J-e"men öp"™ë"ën"-"aTsTand~Tè""h"öuden"; : '•«'
...A.ra.e..r..i.ka.ans.e......d.e.skundig.en:̂die..--.de....inoge.l..i..j.k-e e-f-f-ek-t-en-
hebben bestudeerd van de moderniseringspogingen op de
-̂ Bl-itl-BKff-e'Ki-g-ö-cïaTë s-ta-BIIi't-ëïï"'van''''Saoe'a;î Ar'abïe;
....b,s..b..b..en.....ande.r.aij.ds.....ge,c.Dnclud.e.ex-d....da.t...een--v-ol.ks-ops-:fcand-
van het Iraanse type niet behoeft te worden gevreesd,
•"ma'aT""fia;T"een" s"taatsgree"p""v"an""'Jön'g¥~öTrïcïë'fen'"n"ög"
..B.l..tij..d.....t.Q.t.....de mogeli.j.kh.e.den.....behoo.r.t.» (p.ers-)-- -
Commentaar; Na de snelheid waarmee, althans' de

"van"''a"ë''"5aoeïrscïïë heersers, de Verenigde
..- „.S.tate.n....sowe.l de S.-j-ah--als--Ta-iwan -he-b-ben

laten vallen zal het voor V/ashington
-••••-—-™ e"g nv O'ü'üTge z aak" z i j n om Riad een

"Tekeer daaf een -revolutie, of staatsgreep^.
ïn-Öaöedi-Aira'bie zeker tot de mogeïi jkhedtón

W A M «i-/ ' Rl
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behoort.

vloeisels van de Camp' David/_alcko~brden •
é''''S^^ ......

•'' zij naar het Westen- toe steeds de indruk

...£ij..,zi.ch.,..o.p....d.e....Arab.isahfi t.op.c.o.nf.arenü.e
in Bagdad.'in noeember Ï.978 openlijk van

elische besprekingen, op ministerieel
••niWau'7 in"-"2i-öïï-t---^2i;--Tëbrüa'rT""a;'s":')
s3.e.....S.a.o.e.d.i..f..a.....Y.an....de._Y.ex.e.nigde....S..ta.te.n...:waa.r.«.
schijnlijk verlangen dat zij meer druk

_to..t....d.e
eventueel, aanknopen van (politieke)
"b'a'n"d'ën"""m"ë"t d'e""SövJë":t-ïï'h"ae dö"ör'""5aoed"i-

gehanteerd. Ook de uitlatingen van de
""Amefï'Kaanse s'en'aTö"r~F'ranTc"''"C'h'ü'rcH''"''a'a'n

dtg 021100a febr '79), zal de argwaan
jegens 'de'' TëFë'ni'ĝ ë''''ë't'a'ten"'"n'og"'HebBen'"
do.e.n.....toegen.o.roe.n.e -

..„..JD.te.ns.tg.eh.e.im ..D.e o.p,pe.r.hÊv.elh.e.b.b.e.r.....van-..h.e.t....leger...van...K.O8.weit,
generaal Moebarak al Saba, heeft woensdag meegedeeld
-a-gY"Xö"ëw¥ï't""wap"ë'ns'""in"'"d'ë''"BWjëT-ïïnTe"'Hèe'Tï "gekocht,
...De....R.us.s.e.n.....hadden....aa,ngei!oden.-..ins.t-ï?u.e.-te:urs-ffiee te •
sturen, aldus de generaal, maar dat had Koeweit af-

...G££ic.ie3?.s.k3,de.r.....va.n....K-oe.wei"t~" ins-t-r-ue-r-en-. Vo-lg-e-n-s pe-r-s—
berichten zijn onder de Russische wapens luchtdoel-

...he.̂ ben.-.h,et...aan.ta.l.-.wapenlev«z'a.n-G.i-e-ï!s-"U-i4-ge-:bïieid"-j-
.•.-. aldus Moebarak. De wapens die Koeweit gebruikte.... .̂.„—̂„.......„..„..̂..̂—.j. _̂ ..„...._̂ _..̂ _™„̂

Confidentieel "Comjn^ntaar; Er zijn'"r'eeds gedurende enige tijd aan-
"' vr"vijz'fng¥ïr^

schoudervuurwapen tegen luchtdoelen SA-J
"GHAÏL" i-s er eveneens sprake van de

."tactische grond-grond raket FBOG-7, en de
meervoudige raketwerper BM-21.
-ï}e--i-nst-rTi-c-ti-©-word-t--ve-r2;-0'rgd-"d"
tairen uit de Arabische landen die reeds

Sovjet materieel beschikken w.o.
'~ ~ Egypte 'ë ~ ~~

Is r ae ï" wi ï ë e n 'n i èüwë stad" v'e s'tï'ge n op "d" ë" 'b e iz e ï teDienstgeheim

"uur^ nadat- Israël een uitnodiging had ontvangen voor
•-de----herv3t-tln-g"'-va;n----de'"--vi*eêes:bes-pre-k"i-n-gen--"-me-t-"'E.gy.p.te,

ton.

VAN . .-/•:.. BLZN
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Â w2̂ r̂ |̂jjjfe|̂ b/|
,i .! „ .̂ __; :. De :..Israe 1

," ' • . i- ele- commi

3LGBLADZIJDE ̂ \^ | {} '3><~\

-•/ --i'.'*-'- '
i.s.cliE....s.taat.s.radi.Q.....d.e,el.de,....me.e.:...aa.t!.'..diei.-tainis.ter.i-
ssie belast njèt vestigingszaken ori'd'éfe-.ieiding

, v ;'..-,.:,'• ,' " ..van ijTè minister van landbouw Ariéï Sliarön,, -pTaifinën •
..„......,,. _!.._..;.. ......... .• , .--... Jieeft goedgekeurd, om een nieuwe sta4t "Epüxa-t" ' te'i\

; ' • / .' _"'!:• ' :" '.''boujfeèh in Hebron, ten zuiden van Jeruzalem.' • _/ . -. CW,-" -.

.. ..„ ;...'._ .' "' i--->--i •_ • -verscheid
. * '••'" uitbreidi]

3i. t goedkeuring gevraagd .en gekregen van -.',
2n.e.....minia.t.ex.s o.m....onmldd.el[i.jk.r-..te,,...b.eginnén....m.e.t
ng van het Gush Etzion r e'gionaaï-" centrum.

Dït betekent in feite Jiet begin varï dé. b'oüw v.a.n
:. . L Eph.rato-....(.Eers) . . • ' ' - : •. '•• ' "" .:

. Commentaar: Veel van de Israëlische 'berichtgeving

_ . .'. zettingen, .heeft een politiek doel*,
•'_. De bereidheid bij de Israëlische bevolking

. _ ; i
""•• 3̂  Libaïion

• a. Al_gemeen
' """"NTR """""

ve s tiC0a°L uiterst6 Verilan Jordaan te

/ . , ' '

Dienstgeheim b. Zuid-Libanon

.... •_,•, \_ .„ aan.-Liban'
welke ten

ile VUT— commissie zal binnenkort een bezoek
2n.....br.er,gen....am— na— .t.e.....gaan....i-n.....h-0-e-v-e-rr-©, -e-n--- op
nijn het gezag in Zuid-Libanon kan worden

övefgëd'r'a'gen aan de Libanese autoriteiten.
_ „ _ C-ommentaar ï—.Hfi.t z.e.nden.....ïra.n dfi.....rïnmnd..s.s!.:i.,£ .i.a....va.Tmolo.d.o._

• — — ••-•<" — - • - - ••

"K.

•- -

— - "

lijk een uitvloeisel van de toezeggingen
'die zijn' g'è'daah bij d"ë' Jongste mandaat- .

-- .v.er.lenfi-i-n.g.....voor-..UN-1-M-L-, Daarbi-j is af g-e-
sproken dat binnen drie maanden een on-
'd'ër'z'öek' zou gëscHïèdén naar de algemene

velingen zouden worden gedaan m. b. t. een
eventuele nieuwe mandaatsver ïenging.

- lukken om het gezag over zuidelijk
LïTöanön -binnen ni'ët al te lange tijd over

worden gekwalificeerd. Met name voor de
ö'pfichtïhg van een eigen Libanees leger,

" "te. .handhaven, zal men aanzienlijke tijd
nöd'ïg Hebben.

— G6-le4-op-.-de~-h-u-i4-i-ge— toee-ta-n̂ -i-n-Zoi-id— -
.-, Libanon li'jkt het zeer onwaarscfii jnli jk

cïa't de ÜNÏFIL haar taak spoedig zal kunnen

binnen vijf maanden.

(£) >U:i\t:̂ .en;';yN-onde.raoek is gebleken dat de neergestorte
Söörsë' hè

:.-. C.orom&n.taa

r̂ r~""~"— ~~, ,,„
f 'f"" -'̂ ^̂ ~f';--"̂ ''p,vi"̂ "-;~™-'-̂ ™"̂ »«"̂ '-«*"7"-"-™ " '

I ̂ -Wi'̂ i-i.; sï^Viïl. ..-•( 1

iïïïïï̂ ;̂ -̂̂

direct gevolg van de beschieting is nog
. niet gë'heer duidelijk.

reagerend op de beschieting, een uitvijk-
manoevre heeft gemaakt en daarbij een

1- .̂...̂ derl̂.se..̂ î
l *"., ' .

BLZ'.....T'. VAN
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Geheim .'„; l? Samenvatting en conclusie
••• .— "--, • .,'; • a» Er zijn aanwijzingen dat'de Egyptische luchtstri.jd

.̂̂  ,,„„„., „„ „.„.... ......... ..«.«...{.,.»»». <. ""

. ' zou hier gaan om een bestelling van vijftig toestellen.

b. ï>e. Ègy'tische president heeft donderdag de officiële',
—̂ • •ui-tnodi"gin-g--aanvaard-om--dei-vredesbesprc-k-in-gen--me-t-

_I srae l te „.her va 11 e n. I s rae l_ha d wo e n s da g reeds ̂ e

kennen gegeven bereid te zijn de besprekingen te'her
-va'fc-ten'ï"-0ver--d©—evenitu-ele-—resultat-en-"beis-t-a-a-t-"over--ii9t-

heeft donderdag gewaarschuwd dat zijn troepen de Pales-
l̂-jnse-'-gu-erril-la-'-s zul-len-aanva-lieu-j indien-'-dese—bl-i j--

yen...iQ£il$£$£en..,in ,£n. .̂°.?..r. k?_1' .yi?.:!:.?.?..̂.~S5)?i?̂f.....̂ïe..̂:.e.

in het ïicht van de indruk die bij ÜHÏFÏL'hoofdkwar-
s-topz-e-tÉte-n-'van"-d-e samenwerking
^^^s^JLe^i^^I^^^ir^Zv.i.d.^

\ Libanon en derhalve met UKIFIL -toenemen»

\. Volgens een eerste, nog onbevestigde, melding zou

.."t„?rug. te trekkeno__D.i_t.....wordt..bericht, door... een^
krant, die deze melding van de woordvoerder van het
•N-oorst
Noors*

_ _ j 2»_ A l ge Tnegn ; _:_ _ _ ; . _ .;
Geheim (l)Er ~zï j n aanwijzingen dat China aan Egypte gevechts- •

:-1.9.« ?.e.l....z..9..'̂.....??.i..e.Z....ê:aan
om de levering van vermoedelijk 50 toestellen, die een

,M.J„.d..e....E.gyBt.i.s.che lucJh.ts.tr.ij.dkr̂ „QhJ.eji„„mö.êJ.S.n„
vangen (B-5). . -, ^

.R.og_ejtee_ds.....over
doch ondervinden grote problemen bij de

i ""''i'— — ; —to'8V"OBr""va'n'""r'e'seiTv0"de'l'e'n";"""C'hl'ïi"a'""iz"öt('""a"l
„.... j _ __ _ eerder een.....d.e.rt.i.£.ta.l....mo..t.<j>,r..e.,n.....y..p.p..r..„..&.e.....M.i.g.<

17 aan Egypte hebben geleverd. Indien ge-

, __ S.ta.nd.a..ardise.ri.jig....M.j.....d.e.....Egy.p.ti.S.C.h.e lu.di.i-
" ' strijdkrachten echter niet veel terecht;

Kij -VI'jL'e'g"e"n 'Q.'a'n' nx* meT oö'vje't, rra'ns',
„ _.... _.. „„ _. „.:E.age.l..s.,, C.h.i.n.e.e.s....en....M.rme..nkD.r..1;.....C).Qk...ii.D.g

met Amerikaans (F-5) materieel»

Dienstgeheim . (2)President Sadat van Egypte heeft donderdag een uit-

-.......% _™ __ jiD.g,...de......o.n.d.s.rh.ande.ling.eii....D.y.e.r.....ee.ii....Yx.e.de.s.y.er.drag.....t
Israël en Egypte in de V.S„ te hervatten. Dit is

1affi'ï>'a"ssad"ëïïr""i'n""Kgy"pt'ë"
., die..,.S.a.d.a.t.,...ha.d.....b.e.z.D.c.h±....D.m....he,m.....d.e o.f.f.iciel.e....ui.t™«

nodiging te overhandigen» Eilts zei tegen verslag-

J.eid£ü« j „ _ „
Woensdag werd ree_ds bekend dat Israël eveneens bereid

':"h"ël:'vat¥ën%"'''Hinïs"ïer'"'va"n bui'tèh-
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..Israël voeren (Pers).o • . --^•.^• /,
Commentaar; Omtrent het mogelijke resultaat van de •
•— -—aans-taande besprekingen-bes taa-t—weirii"g .-••••
/;..__ •_ . .'....optimisme», aangezien geen.„van..b.e.ide.;P.artij-

'•:'• .*.*•.' en in een positie schijnt te verkeren om

Confidentieel

_9.C.,..t.e..r,BS. te k.9.§.e.n....P.P._.. e.e.rdejr ingenomen^.,.
standpunten. Met name de rol die dé V.S.

a. Algemeen
. N TH

b. Zuid-Libanon
Dienstgeheim (l)De commandant van de door Israël gesteunde christe-

— ~lljk-e-"m±lrt±e in-"ZTa:rd-Iii-ba.no-n-heef-b-donderdag- ge-
_ waarsjjhuwd.,dat zijn...troepen,, de... .Palesti jnse. jguerrilla

strijders zullen aanvallen, als deze in het gebied
b'li'jven'-'iTif i"l"trexe-n"ï ~ ~
Majoor.. Haddad...d̂
van de regering in- Beiroet uit te roepen, als zij
UT"tvo'BTi7i'g""'zau""igeven""aan"-ha'a7r-pl-an--g-e-en"-s-ol'dij--
..ie....be.talen,._aaii de Christel i jke ..-..sol.date.n.. .van., hè t
Libanese leger. ' : '

d",- voer "t—h-et-be vel over- 800 -ma.n--Te-gnïiier-e"-c-hxis-
trQj.B.eji.̂ l.M...h.sMiJj.ejL..M4eze leden.._v.an._de

militie en heeft de steun van Israël, Majoor Haddad

- .ffiah.ct...UNI.FI.L..ln...he.l...geb.ied.„.ni.e.t...bij machte i.s.....d.e..
Palestijnse guerrillastrijders tegen te houden en te

s....2.,..Q.Q.Q.....gu.e..r.r̂
binnen de linies van de VN en als zij blijven in«

Duizend guerrillastrijders hebben zich in de Centrale

^
stortte (Pers)

lSï̂  ............... ' ........
c.o.n.c.fin.tr.a1;.i.e.s......P.al.Bs...t.ij.na.e.....gM.e.rr.illa.!..s. ..... ia .....
het door de Christen militia.:beheerste

i'ë ..... V?e"ï .........................

man). onder de lokale bevolking gemengd
........ v ....... -•••Tïebb-en7"~'aoclï-"-ilezë"vprmèff"militair

.. _____________ .......Jiauwali4ks ..... e.e.n....be..dr.e..i.ging....y.o..Qx.....d.e....Mili
tia's^ Majoor Haddad doelt vaarschijn-

6„.ri..*̂.̂...̂

__________ z.ic.h....in....h.e.t....IDin'.IL-g.e.b.i.e.d....be.yirLdeii.. ....................
Dezerzijds wordt aangenomen dat de

........ BTërTcTë""TïïeTvanHfö^^
_ ........ _...e.n....geen ..... 2.0.0.Q....man....bedraag..tt ..... in....kleine

groepjes. verspreid over het gehele
tFïniTIL"""g"ëb"ïe'd"e""De""T"ö"c"a":t;'ie"s ..... v"an"""de"z"é

....... gue.rxilla.Ls ..... z.ij.n....veelal -..bi-j....-U.lII.EIL.....be.r-.
kendo Vanuit o. ra. de door de PLO be-

~:~"ze"t'ïV''"sa'ïiran"-E''''BTj ..... Tyrü's"""vin'a."en"""weT
•re-g:e-l-ma4ig..-i-n.f-i-l--tra-tiepo.g-i.ngen- -plaats

BLZ ....J! VAN 3 BL2N
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: ._...:..„ _. .'. !in...het.._]JN.IPIL. gebiê.....en.....doo.r....he.t....UI'II.F.IL.
. , . - , ' ;.- "gebied naar Israël. H e t dreigement v a n
" v 'T ~— '.""•' —~7~"7Tna;jxyox""Haddad om""deze-"Pal-es-t±jn"S"e""gu"errlll&

• . r ,'~-.:- .:.;'.,'." .vallen moet vooralsnog niet al te serieus

j - . _ • : • • • en ook niet over voldoende middelen bé-

1
., . . - • " r afraden o m operaties i n h e t UNIPI1 gebied
l "" " " 7 ~

Libanese pers toegegeven dat per l febr.
"Ĵ l";"""d-e"'"'b'ët-a"l"in"gë"h"""do'ö"r""'de"'"'Li"banë"s'e""r"ë"-

voorheen tot het officiële Libanese
Të"g"ë"ï''""b'ë'ïi'ö"örd"ë'n"i •i"s"""s"t'ö"p"g"ë"2"ë"t".'""Hë"t""rïa"me"

- • -* .d,ao.r......d.e.....Sy.r.ië.r.s....i.s:..h.i.e.r.D..p..„in....b,e.t....y.ar.le..d.en.
i . tegelmatig aangedrongen. Het gevaar be-

"ë"ta"a"t""n"ü7 a'a"t"""döör"'Ke'1;"''vefbr'ek¥ri''''v'a.'n
.Jb.i.j.na.....d.ê....laa±a.t.a....!!..officiële.'.L.....baiid....ma±....de
regering in Beiroet majoor Haddad inder-
"d'aad"""i"n""d'ë"""verlM'Si'ng""zöü""kü"n"n"ë"n"'k"öm"ë
,.e.e.n....z.eker.e.....Yozm.....vaii....on.af.hank.el.i.j.kheid
uit te roepen voor zi^jn- gebied.

.„.UlsIIP.I-Lrrh.o.of,.dkwar.tier.....b.e.s..taa.t....jom.ti:sn..t....he.t..-
stopzetten van de samenv;erking tussen

'''TIRIPIL~"'en""TEÖ""k"ün'nen""'a¥'"'pr'öTl"èm"en iïï"'Suï"d
.„Li.ba.no.n....fin.„..dexliaLv.e....me.t....Ul»IF..I.L. toenemen»
Het gevolg hiervan zou immers kunnen zijn

~Të'h™WénamT~van""ln^
,.m.og.e.l.ij.k....EEn tx.ef.f.e.n....me.t....UK.IE.I.L...De iac.i-d.en-

; ten in'de Piji-sector op 3 febr» j.l« wij-
z"ën'""r"ëëd"s""in"""dïè rTcht"i'h'g",Hoevër"nbg stëed

..~ dfi....m.o.gel.ijkhei.d....bastaa.t....da.t....die.....ac.tie.s geer.
deel uitmaakten van de PLO-strategie,doch
"""sT"ë"ch"ts e en"""öp"tr'ed"en""b"ë":t;'r" ö'f'f en" 'do o'r een

- „.meer.....extr.eiae.....,plaa.tse.l.ij.ke.....PLO«-gr.CLeper.ing.

gëa'fëT"3S™'l5Ïjn~'manscHap'pëï'Tè"̂
,..ui±.....de.....UN.IEIL.o....E.e.t....r.ech.±sg.e.o.rl,ën.teer.da....Li.hanese....da-g.blad
"Le Reveil" heeft dit vrijdag gemeld» Een woordvoerder van
„g.„̂ -..̂ g_g.™..£.™̂

...blad....h.e.bhen....verklaa.r.d< De....r£g.e.r.ing.-.in....0sl.o K-ou....van-...pl-an-.-zijn
de VN op de hoogte te stellen van de voorgenomen terugtrekking
"va"h"""S'è ïf'oë"p"ë'n','na"daT"'a"è""b"ë̂
...bespr.ekingan....had,..g.e-v.oe.rd.-ine.t z.i.j.n....o£.£ic.ieren.....ov.er.....d,e sl-tua-tie-c
et,Noorse contingent,dat uit 690 man bestaat9is sinSs ver-

"'l"ë"d"ë"iï jg£-;i;,-""jĝ "̂""ĵ ""j;Yb"a'non""eïï̂
t l.o3?eji-»--A-f̂ e-l-op0n--za-t-er-dag--k.wai7i-e.n-..v..i&3?--Koi.en orB--he.t--l.ev-en--toeïï-

de helicopter waar zij in zaten neerstortte, •

zou nog" geen definitieve beslissing tot terugtrekking zijn
"'"" ™"g"én"öa"in". £gjg".|:-""Q-p;""ĝ  ~g—™g v̂ '

ac.h.t..-te....word-e-n-...-gQ-noraeny-te-n}6-&r--daa-r--u-i-t--be-tro-tiwbar-e--bron i-n—
middels v;erd vernomen dat de Noorse regering e,e.a. ontkent.
ïïe,t NoofsFTön'tingent bestaat uiïi ongeveer 920 man, w.o«

BL2 VAN ...-.?-.... BLZN
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••••Q-on-f-ïden'tree-i- - -l"y'-S-ainGnva-t-t-i-ri:g--&n--cofi-e-l-u-sie—-.-r
. a» De Amerikaanse minister van defensi-e heeft de Saoedi's

.-verzekerd dat dé Verenigde Staten van plan zijn meer te

J?_̂J?.!fĉ.:b:.?̂  „5ïLS!9Ïlil5:E®JG5_
worden geleverd aan de Soedan en froord-Jemen.

JL̂ ld̂ zuljLen̂  :_
mag worden betwijfeld. • - •

. b. Vanuit Beiroet wordt gemeld dat er in Saoedi-Ar.abié*

koninklijke familie als bij de arbeidersin de olie-
industrie.

c. PLO-leider Arafat heeft zondag de Iraanse geestelijke

...J?X!L?.wi.:15.iM̂
, de omwenteling in Iran» •

d. Een delegatie van het Nederlandse Palestina Comité" is

Ĵ .?jLj..JL°i£g.M-A?_̂
tonen aan het Nederlandse UNIFIL-batal jon.

e. De Egyptische minister van buitenlandse zaken heeft ge-
•ze-gd—geéx-'-o-n-gerus-t—b-e—zl-jn-tivBr—d;e—buHS±amL""±ïr"ï-raTTï ~"

\^
Egypte bestaat dat de.ontwikkelingen in Iran over

r"'kunn'6Ti S'l'a'a'n""naciT"""Egyp"tev "•

,Jb.onAfZd„.No.o.rdkpx.eaan.s_e„j)llô ^̂ ^ .ii.e.„...ex.....
o.m. deelnemen aan de opleiding op de Mig-23.

Dienstgeheim
2.«Il Algemeen.

a» De Verenigde Staten zullen gevechtsvliegtuigen en tanks
î rerê „.a.a.n....g.0.e.ö.an.....e.n....1,.0.GTd.„j.emB.n.......̂ ^̂

MnMema.ak.t....d.op.r_..d_a._..Ame_r.i..ka^^^^^^
Harold'-Brown, die momenteel op bezoek is in Saoedi-
~A"rsbi":ë","-~ml'n'i'sr-te'rf""]

-_,d.a.t...Lde.Xere.n.igd.e„..Sta.tê ^̂
hun" bevriende landen in het Midden-Oosten te versterk-

i>

„aaB„.̂.oeda.n.....e.n...JLo.fir.d-J.e..me..n_,.„..naar.̂
dollar, zullen door Saoedi-Arabie worden betaald.

ta&U
C-130 transportvliegtuigen, vijftig M-60 tanks en hon-
ĝerïï""'g¥pan'sër3ë""'p¥FsonëëIsVöër'tuïgën 7

andig gezind marxistisch Zuid-Jemen, krijgt voorlopig
"T;waliTr"g'ëWc'hTŝ ^̂  ("Pers")"'

latingen van minister Brown voldoende ge-
rustgesteld~zullen zi"ïin mag worden Së-
-•••fcw-i--}-±:e-l-d",----Mi.nis-te-r----B-3?-ow:n--leg-t----'na-rieli";jk"--i-n"-
zijn uitlatingen steeds de nadruk pp
Amerikaanse steun in geval van agressie.
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- "beducht voor zijn is een.interne revolutie™... ..£̂....™™„-̂„̂.._̂^̂

.';•'-... kunnen komen is uiterst gerijiĝ  •• hetgeen docr
~~~. cfë ön'tw'ï'Kk'eT£ngë""n'" i~n 'T"ican"ln"£nh"̂ ï~Tiïëëï~rs~"a-an-1

t V.w.b. de Amerikaanse wapenleveranties aan
Koord-Temen k"aitï nö'g "öpg¥mërki worden "dat

schikt dat door de Sovjet-Unie is geleverd.
JÏ̂ "ïl3~lfrri"S"Tr9T̂

leverd w.o. enige tientallen tanks. Er
zouden'"z'I'ch'""ëvëneë"ns'̂ "övjë'ï "militaire ad-r

melding gemaakt van een machtstrijd^ in de koninklijke
famïlxe" van Saoedi^Arab"ie-rr . •••"—:_ ~~
.He4r-"-E«-g4»4a4.--de""b-e-v-e4&ebbe£~"Va*i~-&̂
Mohammed Achtned Soeweili, naar Irak is gevlucht nadat
hij het bevel van de minister van defensie, Prins Sultan,

zich neer had gelegd. ___ ___
In het oïiegebied ÏJhahran zouden demonstraties van

autoriteiten zouden trachten dit in de doofpot te stoppen.
. Onlangs is de invloedrijke raadsman .van de koning Chaiid,

De minister van defensie, Prins Sultan zou de troon

__ __ j__!Bou daarom___zijjn„ niacht...willen ^eknjo_t_ten.__(_Per_s) __
Confidentieel Commentaar; Omtrent de juistheid van het bericht kan tot
— • -o-p---hed-en"-n-o-g---geen--enk-eie-"z-kerhei"d-"w-ord-en- -

i . • _ . . . ' in Saoedi-Ara"bië interne strubbelingen kunnen
,. o«--B--aan. _ -jj

| -Bi-en-s-'b-g-e-h-e-i-m e-ï----5as-9-&r-:;-A--ra-f"a-t--j""--l̂ i-d-er--"va-n----d-e--"Pa-l-es-ti--jn-s-e-"--bevr-i-3-d-i'n-gs-

- leider Khomeini geïukgevenst met "5e historische over-
~-wi-nn-i-n-g-"-va-n----he-t----v-o-l-k----van~-lra-n--on-d-er""U'w----'wi--ji2-e"--ieidi-nigu";

winning "Evnnzeer een eclatante zege voor de Palestijnse
i"j-"S-i-gn-aieer-t--h-e-t"-̂ e-gïnir-van-"e-CTL-""-N-iie'uv

fci.j.̂ .ï!?..̂ .1.' iï? ?}.)iïL ̂ ?®ü: Y.§n & ?. V?.̂ ??-̂ . .e.n. h?.1i_."?3r35in. Jï.§in.
,. het uuc van de waarheid voor het Araerikaanse imperialisme,

: en--de--re-a-c-'t-i-ew-ï--ll-i}e--'weg--'-naa-t--d-e--h-ei-l-i"ge"~ -
s tad _ Jeru.23l em.. zal_ ̂
zijn boodschap aan Khomeini. (Pers)

r"Ara-fst""kïi'e'st̂ Tt~TeĤ

Palestijnse idealen. Op dit moment valt
"ë'c'llt'ër'""nö'g'"'föö¥iTïjk''"'te''"b'ë'o"örUel'eïï"'"öT'~'h'e't"
ni.euw.e.....b.e.win.d..J.ii...I.r.an...4Xh.ame.ijai.}....jifi....PLQ.,..in-..„
deirdaad die. steun zal geven die het verwacht.

BLZ ....\ VAN ..„.-?. BLZN
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g^^^ ...... ^ .........
aan België en Brussel a.angekomen Egyptische minister
"van""T3ur't'ë"nl"a"n"s"é' ..... •s'a'K'ë'ïï'""Gh'all"ï";"h'e'e'f.'t";"öp'""e'e'ïi"""pëT5- ....................
.„corL£fixen±iE....gfiz.egd....dai_M^ ..............
dé toestand in Iran. ./.^ ,.>*..,>'•".. -^ 'V . . -

'"ÏÏem""nl^Y~ö"p''~ë'ff^ ........
e^^ ___________

Het is, zei ^hali, een reden te meer om het Israëlisch
T!gyp"ïTscTïë"~vrë^^^^ --------

wichtzone zich kan verspreiden over het hele Midden-
"öos'te'n'e""('Pers")
..C.ommeji.taar.> ..... Er._.w.e.r.d....

de Egyptische zorg m. t). t. de öntwikkeling-_ . . „.ff...̂ .™...̂ ..ï.ĝ „.̂ .ö.™.j.s.....̂ .ë̂ .ë..H.̂ ...„̂ ..s....„̂ .ë......j ........

: ..... _ ________ ge.e.s..t.e.li.3ka__lejLde.i!....Kh.Qjn.e.i.ni _____ e..e.n.....te.gs.nr?. ................
stander van het vredesinitiatief van

tfekenen voor de anti-Sadat elementen in

. en van het vredesoverleg zal, indien ge-
™iü"eën"d'y"~'3'aïï~t'ö15̂
.„_Egy.p±is.cii£...„v.ojarKaar.den.„..dienaii....te__.ge.a.chi.e.7:...,
den.

Dienstgeheim e. Meer dan honderd Nooxdkoreaanse piloten zijn in Libië
2n'~nemen"~sïn'd's'""j'alïïïa'rT'"''d'ëëT""aa'n"" " ~' '"

meldt maandag de New York Times.

Libië de mogelijkheid -biedt de doelmatigheid van
™^

Confidentieel

ook de Noordkoreanen zich vertrouwd maken met de
JMÏg-23T dfs Hoskoü t"6T~nö'ĝ 1ö"ë~'nT¥:r̂ n̂™"KöoT3'̂ Kofëa"

Commentaar: Zoals bekend beschikken de Libische
lïv'ër"'"më'ë"r"'lia":f;ë"Fi"ë"èT"-

Jialve zeer wel mogelijk dat een deel van
TïeT:'vïTëYéïïd'" m^

Tijdens de oorlog van 1973 in het Midden
vlogen ëf~in~Egypïë"öök" "Hoörd-

van het Egyptisehe luchtruim

—---3-»—L-i-ba-non-—•- -•
a«_ Algemeen

~ KTR
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.
Zuid-Libanon

}anen""-g'a-a-:fe-i---¥i-te-r-a-a-r'd--" .........
wacht men af hoe de houding van _de Nederlanders jsal

n, maar de PLO is bereid tot een soepel en vriend-"

optimisme, . • - '
""v"efkïaarde" zatërTag"öp'3Tc'hTphöï de .vöó"rzit¥ër 'van

Libanon, Samen met een jnedewerker,' is hij zes dagen in
Züïd-Iiibanon geweest. "

aangedrongen dat zij de_ 'benadering van de Nederlandse
van groot belang achten. "Het betekent dat de

gaan passagieren om op die manier een goede indruk van
-•d'S-—pl-&a--'tse-l-i-j-ke--si"t-ua-:t-i-e—t-e—k-r-i-;j-geTi-u"j aïd'U'S"'"d:e—veer»" ~~
„zitter van het_comit£_.J'pe ̂ betrekkingen; .met _ds _VN~
militairen zijn over het algemeen goed. De PLO wil de

men staat achter;_het_s^ev_enm-het _ï"iban_ese ,ge_sag. in._
Z-uid-Libanon te herstellen" .(pers)

•-—£o?nflfê^^t^^•^-••Ng••••h•e•t••-•i•neid«•n•t•••••va•n••••3-•••fe•brï•••••^

samenwerking tussen de PLO en UNIPIL niet

c* ^g_^6rïandse Sector
*.~lXtXVQ. .nlrt
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_ _ _ _ _ _ _
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..Z.QTOER...TQESTEMT'iIK(} VAN DVT/MINDSF MG DIT IHTSUM NIET VORISK

.GEBRUIKT -VOOR... yQQRLICHTIKGSDOELEINIiE,K $$ /$ . gt/o '/fy/ÓO A- " ' ••—•-•-- ~.....

Geheim Ij» Samenvatting en conclusie ' _, • . --•-.; . -•
.............................. -•— ............. - ........ -aT'De ' Joego-slavische ..... presideirt ..... rs--voor-ti-ó-di-g--in--:Bel-grado": teru-g
................ _ ....... ; .......... __ ...................... ....... _ ..... gekeerd . van. .ẑ^ n°a«.Y.«.„h.et

overlijden van Joegoslavië' s tweede man, Kardelj. In Irak
.............. " ............ -------- ......................... • ---------- h'E'd"-T±to---ovTnv"iieen ..... onderhoud ••met--de--Iraaks-e-"mi-ni-s-te-r--van
......................... ..... _ ................................ ________ „defensie,, ........................................... „^..../L ........................... . ..... :...... .............. _ ............ . ....... .'. ...................... :„:.',:££!:.

........... ............... _ ..... .b...,,....De..Amer.ikaan4̂  is maandag ; vanuit
Saoedi-Arabië in Jordanië gearriveerd en dinsdagmorgen door

~ .............................. " ...... " ........................ "-• — -g-eTel-sd-naar—I-grae l-;- Hl'j ..... 2al--la-t-er--in--de--week--o-o-k--nog--een-
..„ .......... ....................................... i ....................... bez.pek....brengejijaari.i.Egy.i).t.e. ...... _ ..... ............................ _ .................. __ ......... . ........................... ̂ _,_ ........... ;|

c.s ..... Dpo.r...een....Palesti jns ̂.....commando zou ihZui
iiten moslims in het openbaar zijn terechtgesteld op be-

ïle.jge ye c h t sh e l i c opt. e r _ MI - 2.il!!.HIID1.l.....ont-..._;
vangen,• i

e. De Syrische president Assad heeft Ayatollah Khomeini in een

'

_.a_»Jyio d.e....overwinning ....van ...Ayatollah
Khomeini in Iran»

g, e Amerikaanse president heeft verklaard de mogelijkheid
......—van--e eir-TI i e uwe topcoinfe-rEn-tl-e te""zull'en"'"O'verwegen indien"
.-„....:..?.̂.....Y.oM.9.?nde...aanwijzig z.i.c.h...

soepel opstellen. • ••

3" or;Cid?;r tl ü-al 22. A l g e m e e n _ _ _ ;_ ;J ^
Üie'nstgeheim a. President Tito van Joegoslavië is maandag," twee dae-en eerder

" d-a-n-'h-e-t •pl-a-n--v/a3"j--van-2ijn--x-ei-s--door he-t-Mrdden-0-os-teTi'""nasr
.zijn. l and t e rugge k e e r d om zij n p v e r l eden y e p• tr ouw e l i n g

. Edvard Kardeïj de laatste eer te bewijzen»
- — •— -•D&--é9--3ari-ge---Ka-rd-e-l-j-j- de -twe-etre man •van-J-oegoslaTi'ë--e-n""de "•:>

„ J .Y.0.0.?.!?..a..a.I!?.?..!!:® lÊ.?..9l..9..°..S.....Y,a?}.....̂ .?..„.̂ £?.SP..?.laYisc.he communistische ]
partij, overleed zaterdag aan k'anker. (Pers)

••G-onfidenti-eei ~ G-o-mmen-taa-r: f-i-to---ver-bl-eef--in-:"Damas-c-u-s--toen-"he-t-"nieu-ws-,--yan' ~
k?..!.J9LY.?.£!.!M^ hem... bereikt e... .Qf....hij
daarna nog is doorgereisd naar Jordanië, als

~ " ~ ~ laats-te-™land o-p-zljn-'-rets döttï'""hë"t""Kra"d'ën-Döstèn',
.i s....nie t. duidelijk., „.;„_....
Tijdens zijn verblijf in Irak heeft Tito o.m.

s-fëïïS'ïë",' gën""Kïiayr"aIlaK
s ge.s.prok.erL....o.v.er.

een uitbreiding van d e militaire samenwerking
"tttSfsen̂ b'eld'ê î'a'nd'̂ ftT""̂ ^
.ffiun.i.t.i.e.....a.a.n...I.r.ak....g.el,e.ve.r.d.J.is.....v..ermo.e.deli.jk.....b.ê. „.
trokken bij de opleiding van Iraaks marine-en
"l<a'C'htiïia"C"h"t'p'ë"r"sön"ë"ël ên'""do¥t'''''pögïn'ge'n'''om''''ö".'m,
.yll.e.g.tuig.e.n.....aan....I.rak....te....l.a.ver.en..

Jl.e„n.a.tg.e.h.e..im b... B.e....A.meT.ikaans.e....minis..ter....yan....defeiis.ie.,....Br.own....is....maa-ndag-.-in -
Jordanië gearriveerd, het tweede onderdeel van zijn tocht
];a"rïgg™vYë'F

-A-me-r-ik-aan&e-'-.bondg'e-n-o-t-en-"in"-di--t--gebied ge-rus-t te s-t-e-l-l-erv-over-
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.,.. : de....Ame.r.i.kaanse.....v̂ .r.bondenh.e.i.d....met....huji...v-eil-igheid....ondanks....de
• •'' onrust in Iran. ' . - . • . ' •*

"'• 'B'rb'wri ï"s"'"'dïn"sïa"g''"a'̂ ^̂  dele- '.

;- • zal duren. Brown werd bij zijn aankomst gegroet door zijn :
.'""" ' " ""7 ï'sra'eïTsc'jïe amb''tgenö'öT"'lËzer'''¥èTzmanT ""•" " " - " " ~"
- ~— Me.teen-.al -.-bi j aankomst-van-Brovm- bood...Wei.zman....lsrael.isch — -

defensiedeelgenootschap aan om de stabiliteit in het Midden-
""""":" :'" oosten "te''''hë'ïp'ë'n".'"nlïn"&HÊ
— .l...enigdG....S.ta.ten-a.fv-a.l.t»—Brówn....an..twoordde-.. dat... Israël e n... Amerika.....

• ' . : gemeenschappelijke strategische belangen hebben bij de

.- • - delegatie rö"is-t~v.r-i4dag--naar.....E§yp.te (£
Confidentieel Comnentaari In Saoedi-Arabië zou kroonprins Fahd de Amerikaanse

c"""enïgë"""uren""op zicE He"bbën''Iaten wacHtèrij

l

de Saoedische heersers n. a. v. de Amerikaanse .
~~~^^

^toezegginsren hebben gedaan betreffende nieuwe :' ,.
^'pènTëver'a'n"tïes'7 "Hij "'"z'aT '

zich minder negatief op te stellen t. o, v. de
én'Tsraèl".'

i
..... van

i"-̂

vanden (B-2) . ;
'C Jömmenta ar ; ï nd i e n dit bericht "juist ïs, dan is Libië

dat momenteel over de "HIND" gevechtshelicopter
beschikt» Eerder ontvingen Algerije en Irak de
.u'H-I-N-S-" ..... en--vol.ge-ïiB--eR.k.e-l«-"Bel-d-iïige.n ..... KOU -ook -Syrië-
r??^-s f.én onbekend aantal Jiebben ontvangen.
Het is niet bekend hoeveel gevechtsheïicopters
-va-n--het--type.-'.'.HïHï)"-<i.oor-Iii-bie-.iii--d.e ..... Sov-je-t-Un-ie
zijn gekocht.

i

Menstgeheinii d. 5.e ..Syrisiche president Assad heeft maandag'in een^ telegram de
Ayatollah Khomeini gefeliciteerd met "ÏÏe overwinning van de ^

; lTa-a'nse-revo-luti-e-"-e Assad--zegt—i-n-,--ii«-t~teïeg.i?aia-4a.t.-he-t :-
?..Y?iËcke. Y.?!.̂  ^ürij -̂s. Èt?:J? !Ve..t .?raa..;f}?e. V9..̂  ?.?:ch nu:..w.e..?.̂....]?.:!:.̂  ™
Islamitische wereld voegt (Pers).

••C-onfxden-t-reel- '• G-ommentaar! Hoe wel- -slechts- weinig-Arabi&Ghe--.lan4en—d6-.om- -
wenteling in Iran vanaf het begin hebben gesteund

"" " kiezen zij nu eieren voor hun geld, ïïi zöwë'l

uitgemaakt dopr moslim minderheden; in Syrië*
door de AÏamieten en in Irak door de Sunnieten..

Dienstgeheim e. De Amerikaanse president Carter heeft maandag de hoop uiïige-
- - - - s.proken----da.t....he--t..".minis.te.r.i-ëie....overl-e.g....i.n--Camp.."-I)avi-d'-{7le.iden..."t.o.t

de ondertekening van het yredejsakkoord. Maar als de ministers
hierin niet slagen, en er voldoende aanwijzingen zijn dat men

nieuwe top.conferentie te. beleggen met premier 'Begin en. presi1-..
dent Sadat, aldus Carter maandag op een persconferentie (Pers),

• i

heid...dat.....het. ministeriële; pv Ji°l....?}.?.̂
gewenste resultaat zal leiden, maaïr kennelijk

•'• —eTfneens me~t""d-e""inagei'±'jk1h'e-id--da-t--ook""e-eTi--nieuwe
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;HEIM ..iop.conferentie..geen.„uitko.ms.t z.al...Me.d.e.n,;..

' Lfbanon _
.a. Algemeen

••Di-eïi-s-tgeheinn' •; Iir de
.ler„..viering„..van.;de....xeyMutie..;.ya.n....Aya.t.D.llah

Khomeini. De Palestijnse leiders zien het aan de macht
"komen-van"-Khomein±-als"een :
,,l.ac.lltse.yenwicht in....he.t...M̂
werkte Jasser Arafat, de leider van de Palestijnse.bevrij-

.,Kh.om.eini.......^
voor de Bevrijding van Palestina riep op tot 'een opstand

•••van-"de-^-rab±eTen-"OTn--een overwinning1" t e'" b'e'relke'n"; dl'ë d"ë '.""
....9X.e..?X?:.D.5.i?.S....X.?;-!5....h,e.. j-.. ...ï.ï'.aa-.ns.e:..,..Yplk....z.a.]t......aa.i.i....y.'ul.l.e.ix., (.Pars.) _....
Commentaar; Gevreesd moet worden dat de Palestijnen zich

"" door'"hè t""succe'S""va'H""Kh'Offie"in"i"j"""n'ö"g'""fëllër'"'züïïë:
_. „..., verzetten„..tegen..,de.....Yredesp.qg.in.ge.n....y.an..„

• • tische president Sadato Mogelijk dat ook de
~ "•- gematigdeii---binn'en""1d'eE"Pa'l"e'S'ti"3n's'ê"""bewë"gi"n"g ""Ü

'. .ï?.u....hun..„s.tandgunt j.e.ge,ns_.„I.s.r.a.e.l
harden.

Zuid Libanon
Dienstgeheim Volgens de Israëlische pers heeft een Palestijnse groepe-

•riTi-g-ln--Zui* •Iil-banon--dr±e Shi"*±t±B'eh'r"mö"s'liTng fëfëcKtgë-
..steld...op. beschuldiging„„Y.an....s
tnilitia van majoor Haddad, •

He't""beri"c'h"t Z'e''g't'''"n'i"ë''t'''"'wa'a'r'"'ë'n'"w"annëër'"d'e
t.erechts.t.e],.llng..,h.e.e..f.±....plaa.t.hg.e.v.DndEn......I).e hè»
volking van Zuid-Libanon bestaat voor 70 a

" 80""5S--m-t""Snl'"l'tis"cn"e""mo"sri"m"s' ëfï""er"" zi'jii-•aan-"""

samenwerkt met de. Christen-inilitia van majoor

c. Nederlandse Sector

.....i _._..jm __

!

'./AM f-f Rl 7M
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000,3

erkenning van de PLO door Israël in zouden kunnen houden.

,.telten...werd...pntke.nd.....h.e.e.f.j; ..... d.e
niet gemist en kwamen er positieve reacties uit Saoedi-

-b-;-De- - ï-sraellsch -e""ïn±n- i s't igr""Vaïi~ de f ensle"' 'z oïï""z"i'Jn""Sïiier"ik"aan-"
l„sje..jï.pjle.ea..„e.ê  i.n

een /besparing op wapenaankopen in de VS met ongeveer
v 25$v"l-n""fre-t""plan"-̂ ^

vredesyerdra,g....!ne.t...Egy.piie.....kQiat.».._ „ , _

ienstgeheim
2, Algemeen _ '. ' _ ._.„; .' ; J....̂' l ; \

a. De Israëlische minister van buitenlandse zaken, Dayan, 'fj

,...P.§.Y.?..i.J.!i..i.n.g.s.b.e.,w.e.g.ing., PL.Q,.....y..o..o.r..„Ap.a.ch.udding....g.e.z.or.sd-r
In een redevoering tot joodse oorlogsveteranen zei .de
-•miii±s-teT-"-fê '~Tsra'eT'̂  overeen-
,.kpm.st...in....het....l;li.d.d.en.-.Q.Q.5.j;.e.n....nie.t oim..,Ae posi±i.e.....van....de '
PLO of het gewicht dat zij in de'schaal legt,'heen kan.
••4liEB't'-±s'''"n±e't'"'all'e'ö'n"'"ffiaar"'̂
..e.r....i.s.....Q.Q.k.....e.e.n....bttrg:e.r.l.ijk.....d.e.el,.....da.t.,.wil ze.sg.en.: de :
Palestijnse vluchtelingen", aldus Dayan„ "Niemand, en

....Op.sten....d.e.f.i.n.lj;.i.e.f.....g.ex.e.ge.ld....kan-w.ox.de.n.t j
bleera van de vluchtelingen te regelen".

-••W-o-Ô -aYö'BTfrëT'S'̂ van"
.....&a.:L..d.e....w..o..Q.r..d.e.n....v.an...̂^
van zijn beleid om alle onderhandelingen met de PLO
a'f'""tev""wl"j"zen"', i"s"""afgë"s":t'a"p'"f'." D'ë'T̂ aa's'ïe'''mèiïewerker'"van

„JDayan., Lay.i., z.ei da.t....de....h.o.udij3.g..vv-an...I.sra.el-.-t©g.0.n-o.v.e3?-
...de PLO niet is veranderd. Als politieke eenheid, zo

'"eraan toe, is" de PXÖ niet relevant. Met •' '

vluchtelingenkampen onder 'controle heeft en dat de PLO
'fri'5 ..... h"ë"t"''o'pTö'S's'¥n''"van'"'̂  ..... ge'!'
...n.e.ge.ar.d....kan.....w.o.r.de.n.. ..... Lavi ..... 7,e.i....er...ui.td.r.uk-ke-l-i-j3k"-fei-j ..... d-a-t
de PLO geen partner kan zijn bij de vredesbesprekingen,- ' - ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' '

Gnderhan,de.le.n....eïi--zo ..... den-k-t--de--m-i-ni-s-ter
van buitenlandse zaken er ook over. Wij 'allen, zonder

" vI'n"d'è'h"""d"ë""TL'ö"
,...y.an...!ffi.o.Qr.d.énaar.s., gex.i.&h.t.-op--d«-..vs-ïr-nie-tigi"n-g--vaï}--de s-ta:a-t-
Israël". (Pers)
Cö'ro'iSën_Ja.ai?i Het valt jöög tnoeiiïjk te beoordelen wat

de PLO, hocpt te bereiken. Dat de opmerking-
en b'ëwüïsï zijn gemaakt en niet kunnen worden

hij zijn toespraak in het Engels
"wel 'duidelijk.

.••Mogeli-3-k....-hoop.t--Daya-n z owel-E^ypte--als-de
Verenigde Staten^ gunstig te ...stemmen in ...he,t

'BI.2V. 4 VAN ..<>'... BLZN



licht van de op 21 f ebr. a. s..-'te' hervatten
,. vredesbesprekingèJu " "'••".' ..;'.'..'. "77'

••• _• loop van dinsdagavond 'positieve reacties •
. .',,-. ' op de

. ; •'""'.'.. " "•• . • geluiden- gehoord. ., . -; '. . ,"'.';'•?' ' !

.Dienètgeheiin. .b. De Israëlische minister van defensie, Ezer ;Weizman, .
• heeft dinsdag zijn Amerikaanse"'c"öirega7:"ïïaFölT'"B"r"öw:n7

voor -een--s:tr-i-jdmach-t-4-n..-v.r.edes~ ."..:

jioepnde program voor de j«
of fieie-1-e I-s-rael-ï-s e-he- - en- -4
Het huidige prograra, voorziet in wapenaankopen van in
'totaal ruim 20" :iniï ja.rd'''"güldën.̂ 1''''Het"'''hërzieh"e"""p"ï"an">
he-tgee-n nog--nie-:t--.de>or--he-t--ï-B-ï?-ael-iBche--ka-bi-ne-t-.-i6 g-oe-d—
gekeurd, zou neerkoaen op een besparing van 255_j. I>e
'nadruk zou worden gelegd op de aanschaf van zeer

-•'•-node-rn--wap&n-t:uig-j--waaï>ond-e-37--d-e n-ietiw'Ete e-l-ee-t-ro-n-i-s-o-b-e-

Amerikaanse functionarissen gaven als hun menig dat

een gevolg is van twee pyerwegingen van de Israëliërs.
Zij zouden allereerst er van uitgaan dat er een vred.es

grens in een verdedigende situatie komt.- Voor 'de ver
dediging van ."dê rens met Egypte zouden minder niaar
be-te-re ..... wa-pens--n-od-i-g- -a-i-jn-j ...... t-e-rwi-ji--aan--d-e ..... andere-k-an t
gewaakt..moet worden tegen een ra.o'éi>eM.Ó ê .̂ rê f̂ .?.?....van.
de in in toenemende mate samenwerkende ïandëh Syrië
^̂ .̂en

....,..... . . . . , . . _ . . ; . . . . . . . . : : .
Israël gaat ÏJrown woensdag per heïicopter verscheidene

nemen. JDe ze. .reis w__or__dt__,fjem^
Amerikaanse minister die president Carter uit de

......................................................... ______ ; ; .....toestand in ....dat .....gebied. (.Pers)
Confidentieel Commentaar; Het herziene plan betreffende wapenaan- .j|
............................... ........................... - ............................. - ..................... •"•-••: ...................... kppsn ..... in- de Vereïi-i-gde Staten ..... gaa-t--er .......................... ••'• .....

_ .................. : ________ ....... . .................................. _....„ ........ . ................................ ; .................... y.̂ i.t..d.at...erv:yrede ............................
• • tot stand komt, als gevolg waarvan Israël

....................... •- ........ ---• ........................................................ - ........................ : .................. zi"ch ..... irr- fasen ..... zal ..... terugtrekken ..... uit-d-e ...........................

.................... __ ........................................................... .... ........... _ ................ ; Sinaï op....de ̂....,sre.n.s..(bestandsli4ii) van voor ...........
de juni-oorïog van 1967. De te verdedigen

...... • ..... •; ...... - ................. - ................................ --------- ............................ - ......................... rgrens""^ordt-daardoo-r--aanzienl-i-3-k--korter ..... en ......
_ ........................... _ ; .......................... ; ............................................... d..e..lb.ehpef te a.an...gffensi

Overigens komen er ook uit Egypte bericht-
............. - .............................................................................................................................. BET 'omtre-nt -plannen ..... tot'-een-ve-rmrndering-Tsn-
_.... .............................. _ ........... ............ _ ................ __ ......................................................... ̂je.....s±erk.te.....d.er....Egyp.ti.sche strijdkrachten. ..........

Vooralsnog hebben deze plannen slechts
........... .......... ............. ----------- ............... .............. "•" ........ ' .......................... " ..................... bë"''trek'kirïg"'-üp"--VBrmin'deTi-ng"-v-an ..... personeel ...............
, ........................... ............................. .'. ........................ _ ................. ; ........ ;. ...... ........ ; ............. in.-...4.e ..... l.o.gistieKe ..... sec.tor...en....word.t..het....aan,tal

gevechtseenheden niet verminderd.

.

R

i_K*eiïtï»-=:*i*ts'r"s"*"" • ^ ̂  e

"~ï;Ti;"̂ '7v̂ 'lJj"'" "'"•."'*•.* 7"" J' '•! ï-i«"it *'
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.YO.OELJ.CETI1IGSD.OELBIHDEN..

'"G'ëhëïm"
l>ibanase mi

•.hooggeplaatste Palestijnse .leider' hebbejV.de,. vraes. geuit
: vö.ör ëen''''ïïërnTëÜKd'""'opTaï^^

'.' ! ' "b"(,""Töl"gen"s"""d'è jgYaeTTscTrë'r'pcfrs'^an"^

kogelgaten aangetroffen. Boor de bevelhebber van ..UNIFIL
TTs"""dat l'atè"f""on";£k"9"ndV"": " : ".' " '" '

3lag op een wapen-

Palestijnse' organisatie^ Volgens de organisatie zo\\e v,-a-
'"'peh'Handelaar''''wapëns''''h'e'b'B'eh
....i-n-üban-o-n.»

po^ief hebben uitgelaten over de kom.st van een Keder- • •
ïaM'së"""ëenHeïa"'"ïïaar'""Zïïrd-X'Ib'anïïhT"''^ zïj'n er J'

2

stelling van de zijde van PLO-'groeperingen tegenover
UKTPlL

ë. De militante .'Hal)'ï)i j"ri Kah'ane heef t ;woen

verbod
(PaTés-

Gfrtf/'- f-J

2« Algemeen
Dlë'nsïgèiïeïm a« JDe mil:

/ƒ/•.„/, /?/*j </i-*j,~ ) cainxras
(' '" r -/ Di T om

sdag op ds campus

van het universitietsbestuur, een anti-araMsche
Eijnse) raaevoerinlT gehouden.

L tante R'ab'bf jn Meir Kahane heeft

van de Hebreeuwse xvniversiteit
ïanks het verbod van het univers

woensdag een,

V 3,11 \i G3rTJlSci,XGni»

iteitsbestuur-, Dit
ie h-e-k-k-eR to-t--he-t--i}nive-r-si-te-i"t-s-t-errei-n--tosn--R-ahan-8 |

met 25 aanhangers naar binnen vilde gaan. Politie en |
bewakers blokkeerden de hoofdingang maar Kahane en zijn j|

-. ---aan-h-arige-r-s e-l-a-agd-en-er -toeli in:--b-iiine-n--te--k-ome-n-i- Kshar^e r :;
stak een rede van oen half uur af waarin hij het in '^
hoofdzaak had oves zijn recht op vrije meningsuiting. |

Israëlische stxldenten van Arabische afkomst zt« Kalia.".?. ' |
tegen een gehoor van enkele honderden studenten:"als de [i
•A-3ea-b-i-er-e-ïv--n-ie-t--be-ffeid--2i"3ïi-"ï-sTa<ïl~-t-e-"d-c-c-epi'eren"j dan |

laten studeren11. Hij hield op te praten toen so'n 20 J

met sijn aanhangers yrijwillig het univers i te ijs terrein..,, l
Later werden Kahane en drie van zijn medestanders ge- l

- &£3?e»-tee-rdy"-na-da-t--zi"3 e-en--rede-j die ee:n~"ïid"' van het'""I"sra-""i
elische parlement ou het universiteitsterrein hield, on- f.
derbroksn hadden. '• |

G-o n-f-i-de ïT-ti-e-e-1 G-eroisen-taa-i'-ï F
Staten de

Joodse Defensie Liga-opgericht, voornamelijk

zijde „in.ft t.....gevo 1. d te b e .a.nt w o era er...* In.... 19.7 2 jj
O vertrok hij naar Israël vaar hij regelmatig |
,-•̂1 ; ; in-re on f:) •rr3't--k'oni1t"i'in:12't "de £;u t^ri te'l tïn" vanwc ̂c |i

? • ' • ' ' " . _ ?
*ÏCT; Wttiï̂r-ï*:;*:;̂ .̂̂".̂,.?:-.i/-" .<'/."'S2rMEE3̂ ^̂ ^
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"~ ' " r™ ~ " 'Z-i-jTr militante optreden".
' • ' '- " " . . • .- •' .

i -..,,..,.„. . ..... .......t.....̂.... .'_ i* • '
. a.» Algemeen . • • - - . . % . . - . . ..-.. • . • . • _ _ :," ,.*..'•'.••_'•:..•;•"•,'....

" ; "" ,• - '"''" '/j'.' é ' " " • ' ' • "'•' ••;'""•;" -": 't" ' ..- ..- .'
...Dienst.geheiBi-„'. -̂ .......(.'l.̂ .erLib'anes'e. mi

' : ,en ; 'een.'hooggeplaatstj3 Palestijnse'-ieider, '.hebben woensdag
; dB;7VTe'es"'"geui't dcrt""ïïieuve ge've'1'dsui't'baxE.tingeri i-n""i""

_• kunnen ..leiden tot^ een totale ineens tor ti.ng..jran. .de v
- heidssituatie en hernieuwde .oorlogshandelingen» Hun

,..§.̂ .....§.?..till.§.̂ i6.ge.y.e.ch;ten i.n...Ain..Rumïn^
"buitenwijk van Beiroet.* Bewonêrscsvan de' v;ijk beschuldigen
••Syrische tro-ep'en--va-n--de-"ATa'brsche-'VT'e-d'e'S'ma-ch1;-"eTT-aTi1""he-t
vuren te...zijn .....begonnen. .1..V.., :. '.'..
In een interview met het tijdschrift' al Jamhour uitte

de vr
tot ...grote.....gew.eldGac.ties.„kunnen.;_leiden_. !'Ik....slui.t....de
mogelijkheid van een grote uitbarsting niet uit", aldus

,M^A§M§.^.^.,..^r.^....A^.?..?..^..A^.^Ê^^ g.ing....nOjg....ver.de.r.. ||
en zei **In april in Libanon een totale explosie te .ver-
"wacht en ö-ï-"Hl"j'-vo'er-de vo"or--de'z-e':--vo'orHpe'll'J:n'g'-dri"e""r'e-denerï
„.aan.: _ ; .,-. .„ ;
-het tekenen van een Egyptisch-Israelisch vredesverdrag.

.£Sa.aÊ'.....z.ie.n....h.e..r.nieuvf.d.,
-berichten van een militaire opbouw in "bepaalde delen"

p̂.ïïi-Jien ta.ar; Aan.._de....lij.st_..X.= n....n.Q£:..vĝ
feit dat de Libanese autoriteiten souden
o"ve'rws'g'e"!ï""0'm""ïï;s"sr"tlb'a'ne"i?'e rsil"i't'aire"ïï""h"a"a"r i
.Zu.ii-L.ibaxi.Q.n....o.y..e..r......t.e......b..r.e..a.3:g.n.....e.ri lo.e .te. j
voegen aan UlJIPïi,, met als doel geleidelijk
cLctl* liG T E£G &3.Q- O VB 3. Z)\lXCt"^lji DfiTï OT1 OVS37 uS Ü G T I j G n » [

I!.a....C.hr.i.s.i..9..n....AT.iii.tia....i.s.....e.c.h.ter.....b.evr.e.s.s.d....da.t !
deze Libanese militairen afkomstig zullen

3..te.r.k.e. .J
Syrische invloed te staan. Le vorming van ';' [/L

;• P
P.i.e.n.s.:t£.e.he.in) (.2...In.....eeu... auaniem tB.l,e.,f..Q..o.n.t.j.e da.t....is....b.iian.e)i.?:e.ko,in.an,....b.i.j de. p

Belgische krant "Het belang van Limburg" is de verant- |
VTOür-d-ê-lTjTclïë'ia""V'ö^ I
e..e.n....2a.l.e...s..t.,ljn3.e,.....Qr..ga.n.i.aa.t:i.e.., dis Kic.h....".L.e s.e.r.pe.n.t...n.o.ir."
(De 2warte slang) noerat0 Lie aanslag werd medio vorige

~ ~ v:ë"ëk'""gëple"e".?d""Öp""ee"n w'apënh'a'ri'de'l ïn"""S"t'£TrüTa'è"n"."
E.e.n...in3.n...k.wain?...di..e.....\jap.e.nhand.el..,birLn.e.n....rae..t....een....taa.» Hi.j
zette die op de grond en zei even naar zijn auto terug te
'moeien', Enl:ëT'e''""ögenbllk̂ en'''3aï'ëY'''e'xplöcëër'de è"en""boni'" die
ke.nneli.jk....in....de .ta.s.....2.at....e.n...v.er.w.o.es.t.te.....da....v;ap.er;har,dfil.»
In het anonieme telefoontje is nu "geaegd dat gr meer
represailles züIIën"'''volgè'n"'''aTs''''Q'ë''''Wpénĥ nS'ël"a¥r''''nZï'jn
l.e.Y.e.ra.n.ïies....a..%ii....de-...C.hr.i.st.e.ï:.en--..in....Lj..'bs.R.or...-nie.t s.topt"..,

! Zulke, wapenleveranties zijn inmiddels door de handelaar
m"ëT""kTè"n""bn'tk"sh'cL",, \ ~ ™ — 3>* j ?tfi - • . a

Ï̂ Ŝ VViŷ tó̂ tïLï.̂ .̂lï»J35ffi.̂ Ŝ̂ Ö̂ ^
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C.anf.i.d.en.t.i,e.e.l :. C1o.mmcn-taar.i....EE.t.....ba.s..ta.in....van.....e-e.n....Eales-tl jn.s.e.̂ ..groèperin.fi.t
zich "Le serpent noir"_ noemt is:dezerzijds

........da.t....een' g.r.o.e.par.iii.g.....z.lch-...alleén."';v:.oor.....d'e-ze .'.
.? gelegenheid y,an' genoegde naam'heeft bediend,

j -•
"• • ' ' " ' ~~* • f'""•" ~, -.--.- - «. - - ••- -". . . > • . , " f

.'b. Zuid-Libanon
- ..... -(l;)'l)ër'"vöorzTtTë"r"'̂
.................... F.ah'.o.um....h.e..e.i..t ..... p.o.sl..te.i,£....g.er.eag"ee.r.d. ..... o.p...:ii

. om., een bataljon ter/beschikking, te stellen van ÜKIFI^i.
.................... V'öl"gè"n"s""'h"ëm""z"a"l ..... d"e""PLO".alXë ..... raëaewerKngvve'rl'en'¥n".'''"Yoïgens
_ ............... Eah.o.um, ..... hi.e.i:.b.i.j.....\r.e.rwiJ3.end....naar.-.,hs.t....N.o.o.rae.....ba-ta-l.j-o-n-r

"-'• levert een waarneming vandïs plaatselijke situatie een'. . . . . ' " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

r.;. ..... Ei.....zi.jn.....f;.c.h.t.er;.'...o.o.k....aaiïwi4.2-i.n-g.e-n-.-da-t-...be-paalde
PLO-kringen het 'me t de samenv/erking met
inflFIL""ï! i'ï e'T'''z"ö"""h'aïïw""mëe'F""'wë"nsen" " te" '"neinen ..... en

heeft ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk met de
.....Y-;-|q---;-—n-g--j-̂ -C"ö-p-+-e-Y----in'"'Züid-'Ijl'b'ano'niV' •••ge"gY't""'ïn""EèT"'w:pak"'va'n'
.d.e..g.e. he.lic.Q.p.t.e.r.....kD.g.elga.t.eii....gev-on-den-»
De "Jeruzalem post" die dit meldt, zegt dat dit erop
•••dui-dt""da"t'""fie'""h"ë'ircö"p"ter ïs nëergeiïaaïd'""cïb"Ör"" Palestijns e !

V. H. militairen om het leven.
Gë'n"ëra"al""Er"sk"ïne", ...... de'''''Tjevëln'e

onderzoekers kogelgaten had aangetroffen in de romp van'
<ië ..... n'ëërp'sTör'"te"'''ïïel'ïcop"t'ër". ..... ÜÏT'" ril e'ts""ïs"" ge bleken """dat ""de
h.e.l.i.c.D..p.te.r.....is....n.e.e.r.gesch.oie-n-., ..... al4u6--ge-n-E?-i?a&"l--B-r-s-ki--n&"-{-Pcr-S"
Commentaar; Volgens eerdere meldingen 'uit ;. UHIFIL-kringen

"""Was ..... de""''HeTTcopTer'"Tn''derda'ad" beschoten, heo'wëï"
............................. ni.e.t....:duidöl.i..3.k--was-.-of--de--he-lieop-te-r ..... o-ok ..... —•

werd geraakt. De mogelijkheid bestaat dus nog
'. ........... .......................... s'tëëds ..... Sa."t'''''d"è"'Hëli'':neórs;bortte als gevolg

•• .......... — .............. - .......... van....e.eii.....ui..tsi.jk!na-n0e-vre-Tan--d-e ..... vlieger^ ...... v/aarb-*
een hoogspannineska'bel werd geraakt,

' . . . . . . . . ' ' ' . . . . . ïs""nïë"t . . . . . Süïa"ëIT jk""wa"t . . . . . dien t " t e wor-

die namens de V,S» een onderzoek heeft in/?e-
V""B"fë"ra.""i; Mo'g"e"ïi"jk""ï;iètreft het hier een groep

des.k.u-nd-i-g3-n:--va-n de--fa-'b-r-iek--waaT--d« betrekken ••••
helicopter van afkomstig is.

- c.»....E.e._de.r.landse....S.e.&-tog- --...
NïR *'

~,--^ - ̂y.aaff3ran̂ jra'̂ gjagj-̂
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•vanuit Israël naar Egypte. Hij Beeft, tijdens' zi jn-- , - - -

Gola.n„...e..n...„de...Sin^^ .,,'...
Israël zijn verdere,Amerikaanse, wapenleveraritie's r,•-'

lV'"Na'a;r"'veTWehting'""zai---oo^
Am.eriManse..Mms.ter„.vo.orle£gen.s _ ; l

^.z.al....blnnmk.pr^ ;
brengen. De voormalige Israëlische awbassade''in

'•••"b e's-c-hlk Wrt'g "voTd e-n'-'-'ge g-tel'd-"Vêi;n--d'e--PLü'r;""

"D'ien's't'geh'e'rm"
2. Algemeen .

'ns
...............

met nieuwe Amerikaanse wapens zal worden versterkt,
"'•z"öaTg'"'ra:ke'ttën" ..... 'dl'ë ..... door ................................

Deze raket "behoort tot het modernste Amerikaanse wa-
b-ften̂  .......

Ook had Brown meegedeeld, dat de Verenigde Staten zullen
""öTè"r'wë"gen"''6'0'""m"ö'd'ë"r̂ ^̂
..aan....Isra.el.....te...,.v.e.rk.Qp.en.> die....aan.Yanke.lij.k.....d.Q.o,r.....I.Ean ,
waren besteld.
"HrhTs"t'ë'r'"Bröwn"~ïï̂

a.. .bez.o.ek.en....ge.bra.ch..t....a.an....de......bez.e.t±e.....W.e.s..t.oe.v.er.....Y.an.-de
. Jordaan, de hoogvlakte van Golan en de Sinai.

—als laa.ts.te..,.land....op.....zi.jii...Midden̂Oos..te.n......toer.t (.2.e.r.s..)
Commentaar; In het kader.van de zgn. "package deal".Confidentieel

'"w¥rden"~döo¥""p"re"s"i"dë"n"t""Car:ter "'reeds gevëchTs-
...v.li.e.g.tuigen toe.gez"ëgd:>...aa.n.....S.aoedi.~A.rabië
(50 P-15's), Egypte (50 F-5's) en Israël

--- D-öb"r"""d"ëze""'nI"eïïwè
,..„to.e.z.e.sging-..z.o.u....I.sr.ael--in--d.e toekomst o.v-er.

120 F-l6's kunnen beschikken. De verwachting
"Ta ""'3'at' ™ö"ö'F'"E'g"ypt"ë""wer"'"è"é'n" "verlangTi3st""aan
..de....Ame.r.ikasn.s.e..-.mi.nisteo;-.-..za.l.--v.oorlegg .̂n.»
Zij zouden in het bijzonder belangstelling
"Hebben' ""v"öor""mTS'S'ë'I'Sa"rë' ï'an"k"s"ï 'gep'an'ï's'ërd'e

î e-n-&n—l-uch-tdoel-r-ake-t-te-n-.-..
Zoals reeds eerder werd vermeld, heeft
'Egypte Sog geen enkele""van dé 'toegezegde
.-.p_5....g«.v-e-&h-tsvl"i'-e-g-tuig-e-n--on-tva-ïi-ge-n»--A-ls
reden hiervoor wordt opgegeven dat Saoedi-
"Ar'ab ie de ""rekening "nïë"t""wens":Ê te"""6"ë"t"aï'en,
...d"i-e--hoge-3?--aou-'-
overeengekomen
E.-e.a. valt echter niet los te zien van mo-
•••ge-i-i-jke--Saoedisehe--dTu-k"-op--Eg
het vredesoverleg met Israël.

Rl'7 • VAN Rl 7N
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Dienstgeheim
Libanon
a. ••'Algemeen . . . . . .

..„̂^

ambassade in Teheran, die .door aanhangers^^e t e n 'gepïïïri'cTër dTen"""vo p'r ""d'e ""pi;'Q""wa'B""

. Een afvaardiging van de PLO en een groep/Saleétijnse"'V,
.artsen zijn in de nacht.yan w,oenidag pp'd-oh3.ëi:3ag" v£.h',

ambassade overnemen .én.het bezoek van Arafat aan' •

Confidentieel
-atl-iange •t-i-jd--in-"Fa-lesti-3n-G-e--.k-ajapen-»zi-3.n--.opgeleid., (.p.
Commentaar! Reeds eerder werd melding gemaakt.van het-.' '

aanhangers in het verleden een opleiding
hebben gehad in kampen van dé" PLO .' De

Hóme-irri-----eeri----fliaoh:b-i-gev--.:bon4-g
. hebben en kes.tért hieromtrent. .

hoge verwachtingen

b. Zuid-Libanon
WIER . _lx üx *• ••

c. Nederlandse Sector



JLóttfU- VOLGBLADZIJDE

H1,vMAG....-DII.....IK.TSÜ.M....KI.ET...-¥OR.IHÏR--GÏBIiü.I.KT"-VOOR-- -
* " •* * • X ,-',"'

YOÜHETCHTINfö^

ë '"Saïnën~va % Ting""'en'" "c ori'c' lus ï é""

verlaten en is teruggekeerd naar de VS. Er is' o.ai.
"'overeenstemming Fèrëikt"""overde:'':''fXna'ncierïng

tuigen. ' . . ' V

« Syrië* heeft bij de VS. geprotesteerd tegen dg ̂
"""zoeken die de Amerikaanse minister van defensie

on-l-a-ngs--aa«.---de ..... doo-r- ̂ e-r-a-e-1— bez-e-t-te ..... g
jje "b ge bracht 0 Volgens Syrië houden deze bezoeken een
. ërï>tënnihg in van de ïsraeïisohë bezetting.

"c, Israëlische veiïigheidsfunctionarissen nebben in
^ — }{ô ï?4....j.s-i>ae-l-""ee-n"--ölnd-er'O'f-f-i-e-ier---van'"-Uïïï-Pï-ii"--gea-r

„ teerd, op het moment_ dat hij explosieyen over- L' " " " ' _ L

Tïan"d'igdë aar. een lid van de IPalestijnse organisatie
E.l
*lü

d. PLO- Iei i deir; -A. raf'at_..is_z ate r_da_g___ in Iran ontigangen
dóbr'Ayatoïlah Khomeini. Khoiueini heef t aan Ara-
fat-a-1-l-e s-teun t-oege-z-frgd--in--d«-"S-tri jd te-gen--! s-

ï'öst.
i-s-'-d-e-l-e-ga-ti-H ™

o de woensdag a.s._te_ beginnsn vrjedesbjesigreking-.
en te Washington zijn naar de VS. vertrokken.

..............
geënte nke^

2._ Algemeen
Diens tgeheim a. Saoedi-Arabië heeft ermee ingesemd 525 miljoen

^^
het type*P-5 geleverd" kan- krijgen, zo hebben

;_Jtla_ard, ..... £orsprpnkel.ijk,...zou_.Ê yjLt ..... toestellen
al afgelopen oktober hebben ontvangen, maar een
geschil ..... tus-sen-Saoe-di-ATabxë-~en ..... de-"VS-; ..... -over̂ de' ..............

heef t ....uits_tel_...van ;....de_..levjr..i.n.g...v.eroorz.a,a,k.t,(,..,
financiële moeilijkheden werden geregeld nadat

.?li9„....£ondr.eis ..... aoo.r...hel...Mi.ddenrOo.s..te.n.....i.R...Egy.p.j;.e.
. en in Saoedi-Arabië. over de levering had gesproken.

_!eve.rd* ..... aldus„_de..Amfrik.aans:.e. ..... functi.Q.n.a.r.i.s..s.e.n.,
Zaterdag uitte presi-dent Sadat vaii Egypte zijn

„Oosten e.n...ver.z.oc.ht...J.e...V3.,...;Qm.:,w.s.pB.nl.e.ysr£uitie.E..,
onder andere onderzeeërs .|.n. het b i jz i jn van Brown,

'— -me-t""wre"-h±j Kat'ssrd'a'g-'''e"ö'n'-'"ör:d'e'rTl'ö"ü'd'"'van twee uur
_ h.a.d....£:e.>i.ad..t..„.e.i.s..t.e. p.r.g.s.i.d.e.n.t....S.a.da.t d.a.t...ilgyp.t.e -

inzake wapenleveranties op dezelfde manier wordt
e'l'd a'iS""Tstaèi.""'('Pë"rs"} " " .' """'."""
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-I . -Co -De--roo-gel-i-jkhe i4-d-a--t"-d-e--yS.»--a-an--Egy-p t«-
onderzeeers zullen leveren' is niet.

_£U r' 'i ' - f=e £ * i' • : " '• - - •:̂%̂ î £i~i1b̂ £̂ ~shriî i

"erg ""g'ro'ot", 2och~'Ëg~yptiB~z"öü-nni"nTs'i;er"
,̂ __̂ _-B-ro-w-n--o0k- oia ta-nk-s-y ge-pantser-d e--per-s o-

| ' ~^V:--„" neejLsyoertuigeh en luchtdoelrakëtten.
hebben gevraagd. De •kans daïi de"'VS, :"••

wezig, hoewel zij hier mogelijk de.-._™~_̂ ^̂

-Eg-yp-te ..... ai-&h-b-4-j-li-e-t— verde-re—v-e-r-l-oo-p ....... •-
van de vredesbe sprekingen met Israèl

.- niet aï te star zal opstellen.

Dienstgeheim b. Zowel de Ëgyptisc,he als .Se ïsraeTFsché"~3ë"ïegaïië '

Oayan. 33e Amerikaanse

de vredesbesprekingen op ministerieel niveau •
zuïïen worden hervat. De Egyptische deïegaite
—word-t'-'-g-e-l-e-ït-cï—d-o-o-ï'—'-p'B̂ Bïïe'r-y—-nu— ̂-t-e-ve-ns—•m-i-n-i-S"'fc&2?-—vs-n
buitenlandse zaken, Khalil en de Israëlische dele-
gatie door minister van buitenlandse zaken7£fi3*&&.

VS. eerst mog een bezoek brengen aan Londen, voor
buitenlandse zaken Vance. een ontmoeting met premier Caïïaghan "(Pers).

"• • buitenlandse zaken. Deze functie was
-•vana-n-t-'-s-eder-t-—se-p-t-ember J-76-~en—werd
^waargenomen door de tweede man van het
ministerie,JBoutros Ghaïi. Het is nog

—n-i-e-'fe-geheei
_ -: PJ.6!;?̂.??.,. ̂li j?*«

Overigens heeft president Sadat tijdens

:- :: . . . • . sprekingen met Israël geen enkele

punten en eisen.

o* Syrië" heeft bij as VS, geprotesteerd tegen hei be-

Brown:;;, onlangs^hjsefji^ebracht^ aajri.be zetr te „Ara-
bische gebiedsdelen. Dit bezoek komt neer op een

_..h.e.t protest, H.e^prjot.es.t^werd^ó^^
Amerikaanse ambassadeur, Seeley, die zaterdag-

z.SÏS.?..Q_...yf.erd„...ontboden^«^.De .SyTische onderminister ,_
. ... van. btiitenlandse zak-ln, Kasser Qaddour, liet de

.: '. '. J&XQw.a...".ee_n,.„aê ^
de pogingen een rechtvaardige en duurzaame vrede

ConXi-d.e.n.tieel .-...•_ C.am:n£n.taar.j.....D.e..J/S.... zij.a...in.-.he.t....y.ex.le.de.n....s..t.e.e.d.s
uiterst voorzichtig geweest met het

.̂. kaanse....a.ut.oj:l..tai.ten.....Qm..-.d.e heze.t.te....'.
j gebieden te bezoeken. Doch sedert een
"jf" gr'ö'Fërë'-TëerTTcâ
" :...h.e-.t.-.-sóeken-.naar...een....o.p.l.o.s.s.ing.....v.o.or....lie.t..
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onvermijdelijk 'dat deze gebieden be-

.c.o.n..tac..l...m.e.:L..de ..... l.o.s;
om de situatie ter plaatse in

....................
..... Ara- .....

• , fat. is de eerste prominente buitenlandse bezoeker

. ...
Volgens Arafat staat *ran nu geheel aan de Ara- .^

ïr"±!r^ ................. "

revolutie bedreigt vooral het imperialisme en
.•-koTönTalTs'ffi'ë"'"ln''''"dït'''̂

„...keJU.cha.amd.".., al.dus.....d.e...„.pal.e.s.ti.jns.e.....l.eid.er.,....Zî
'noemde Iran zijn "tweede vaderland".

r'KëëïT"In"TëTïeran""ë"ë'zi'""5n't-
Ealfia.tijn.s.e.._.laider., .de.z.e

zei na afloop van het onderhoud dat de nieuwe
"IraaTrs'e'"Tna'c'h"t'h"ë'Wë"^ a.a"t"""d"ë"

zijn zolang ook^ de Palestijnen niet hun zin hebbe
ft~1^i^i~^ëïic'KTTan~TrlLn'r-iB~'pöïsMrë"au
...da.t s.te.un.....Y.por....de....Pal.e.s..tijnen.....e.e.n...... :.

hoeksteen van het beleid van de nieuwe regering
'"2a"ï st'j'nT ~ " ~ "" " ~
„.In.....e..e.n.....ui.tze.n.ding.._Y.an....radi.o~A.badanf ...in de....A.r.a»
bische taal, is zaterdag aangekondigd dat Iraahss
"lTr"ö'ë'p"ë'n"""zïc'h""¥ü̂ ^
„Ar.a!bis.ch.e.....le.gera en.„PAlesti-jn4s.e.;...gu6rrillas-.t__u
in hun strijd tegen Israël. "Het Iraanse leger
"1z'aT'"'zrch'"'v'oegën""l3T3~~d'ë~''ïrabïschë l"ë"g"ë"fs~"ën~"3.¥

—P.ale.£.ti«ön.s.e f.eda.y.e£n....in..-hiin..str.i.j-d...om-.4e--zi-oni-&t-
ische staat te vernietigen?s,'aldus deze Iraanse

'~':"z"ë"n'a"ë"r'". Tsra'¥ÏTs'c"E¥~TüHc~̂ ^ '

mogelijkheid dat een Islamitische regering

—de s.tr.lj.dmach.t....yan....de....radicale....A.r.abi..s-c-h.&--laRde-n--
langs Israels oostgrens. (Pers)

•"•~üpmme'h'"t'aaYÏ'"Tnömeiïïr'"'zoü''''aan''"

•- . - de situatie in Iran zelf voldoende
..... __̂_.„„̂.„.̂,j..;,„._„.j.....,..„_.. -jj—- Jie"""ni~ë"üwë"

"V ' • nu toe nog r.iet uitgelaten over de
3 s teun
D-e-iC-e-n-d--

Khoraeini uiteindelijk van Israël ver

'§L/luü \ i S t™CL j schijnlijk dat landen als Jordanië,
Syrië* en/of ^ibanon fraanse troepen
-op--hun--grondgebied-toe zullen- ia-te-n
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Dienstgeheim . a. Algemeen
•• »>• r
fefej *--••___________

e'"'vëlllgtó^ ......... . ................

lI.:fcaix:..„Yan^
de Naties'" in Z.uid-1/ibanon aangehouden,, toen hij juist

„g-g^^^^g.̂ ^^
.„_;.te.n-_..Qy.erh.andigd.e.....a.aix....e.e.n..,.li.d„...¥an...de....Pal.e.s.tijns..e. ........................ :£'.

guerrillabeweging El Patach. Dit heeft de Israëlische
r"ad"i"ö""T3ek'èndgëJSia"akt".' ..................... ...... "~ "•"•' ..... ..... "'" 'ï*""'

l.„?..e.....S..en.e.ga.l.afi.s..:..waa....me..t......e.Êiï ..... j.Ê.ê.p...„y.an.....
grensovergang bij Rosj Hanikra Israël binnengekomen.

i.t....h.e.t..,.̂
die hij hem gaf zaten J/0 pakjes exptosieven en 102 ont-

'g$eKïngsaTparatën7"-:&ëTaë^ ...................
Hnn....Jiaaen....werd.eE..:.ii.ie..t...g..en.Q.emd. ______________________ ..... ______ ................................. ' ....... ...............
Volgens een Israëlische militaire woordvoerder bleek...............

da.t.....er.....eip.lo.s.iÊ.Y.eni..I.s.r.as.l....w.er.d.eii....b.inneng.esaokkèld.« „
Aan Israëlische zijde dacht men dat er meer VN-mili-

ïr.dt ±Egen.....b.e..ta.ling.
explosieven te smokkelen voor El—Éa-taeh. ̂ e woord-
fvoe"fdë"f""z"éT

Het hoofdkwartier van'de VN in het Midden'oosten
•jïeë"f't".T'a":t;er"'"b"ëve"s":t'j['gd")' d'a"t""ë"ën"S'eh"ë"gaT"ës"ë ön£e'r"ö"f'f T-
xiie.r._.dcor.-.I.s.ra.e]—is....aa.ngehouden.»...V..o.l.gens....een....-w.oord'~
voerder was de militair niet in dienst toen hij

.o.mm&n.taar.; ..... .V.o.o.r.aovei.....be.k.e.nd..-is-...di.t....de..-.̂.er-.'>-te...-kee.r. ............. -
dat een UHIFIL-militair 'betrokken is bij

..... .„„., _..__._._„„.._.„..„ g-Q^-gj ..... vöör"~é"en" "Pl'0"-g"r"öe'p"ë'fïh"gT .......

waarbij aan een UNIFIL-militair geld is
de

meerdere UlTIPIL-militairen hiervoor

NT

s



.- Y

' " ' '

„„'. .̂.„._...i_:_:.....:..̂.lL,._.....:...:i::,.*.£:î:...„...:, _i__il̂ „̂Û
.Geheim . '*,'.'!• Samenvatting-en conclusie ' - !•'/",' '-'.-" '!••'''- "••'*'*

a* Israël heeft m,i.v, maandag.19 fel»r. .-/lè"€óegang ont
an'"'ü?ITPrL'-'m'i'l't'talT6n'ï''"'B'e"!a'ff""iiiiaat,zio'ge'l £$-ge--

i. j e.fN .r&ezie.gaiaaa
• .onderofficier door Israëlische. veili «lioidsfunctio-'

•••.gëarrë's't-ee'rdV'"'t1b''ën1'"'nl'J\éxplosTëven '.'

wordt dat-deze maatregel slechts van tijdelijke
»v.f W'""'" "•«"*"*———"•———••••—«•""'"

?.ay.id,., .z.au....aan..„.dri.e tak(.tn...pri.or.i.tiei.t
dienen te worden gegeven te weten;het opvoeren van

-~—SC"

• " .- het streven naar interne eenheid.

In Israël zijn dins- c. De Libanese minister van buitenlanden zaken zou 'er •
"d rüT:'" uit '''$ë'"''o'ëTen

J°.lg<m.?....e_?̂ ^
eerste melding viel - haar steun aan de Christen inilitia in Zuid-Libanon

de materiële schade ,'„, , . , . ., T i . " _.__-.,.,„, -
—èerïn' "'" ~"d-;-""Vol-gen-s-"-be-rlcht-en""'ul-t''1-l-s'ra'eT''"ë"n"'"M'b'rihoii verblijft

.... in Libanon. Een veertigtal van hen zwu zijn overge-
,.„... „ „„—.- -l-op-e-n""'ïïaar""4'è"""FL'0'.' De'"Tefw"aicnTilïg~Iq'"'iïa'ï~ö"öF"h"e:ïi

.__ . _i„. . _J l_I.r.aanj5.e„.ÏK=.b.a.t.alj.Qn.....o.p._da...hDQgv.lak.tQ .van...Gola.n---..haar»-
taak speodig zal moeten beëindigen.

2• Algemeen ~ '•"':.'
"G'eh'e'i'TO": "" •̂i"jEen'""U'i"t""Dlt't"ö'b'ST'~T9T8""'d'S't'ë'r'ëndë analyf'ö die Söör ëéïi
: '_ ; '. : PLO-in.st.a.ntie.....̂ ^

waarin de PLO door en na de "akkoordim van Camp David

„..B.a.M..e......a.an.....dr.ie......taken...priQri.te.it...z.ou...würden....sege•verl.,
'te weten:

JjS C cl J, Q

deze gebieden;
~'~2»""Xn~""stSn''d''''h''ö'u'̂  mlïïïaïre aan-

.w.e.z.ighe.i'd.....y.a.n.....de P.LQ....in....Libanön.....eu hers-tel..-va-n--de
militaire/politieke positie van do PLO In Zuid-
lrib'an'ö"n"; ' : ^"~ '":" '•' :

5.......S..tr.ey..en...riaar....i3.te.r.ne_, i.'.e.*....na.ti.onsilö...-«-e-n-h-e~id.,
^en aanzien van punt 2 "werd gesirld dat de plaatsing

'liLefkte ën""cTë""be'

strijdkrachten' niet serieus had beïnvloed.
••2r"-ver'a'''"gë"con'sta't"eëf'd"'"dat""'d'ë"'"*!Të"gali t," i t" van de

€ i"l !?"•»--. zo -zeer ontleend werd aan de akkoorden yan Cairo van
EFTÜTf^ 19'6"97~aTs""wëT"aan~"cl'ë al"n'vaar"S'3?g"'"van'' t i « i PLö'-eenheden

doior....de-..p.laa-tseli-i}-k-e--bev-ol-king«- Va-n- • « l 1.1- • -laa-t-s-te—wa-s
er volgens- de opsteller?s) van de aiiJiLyae na de
Isr"aël"i"ëcHe""'vëÏQtöch¥ steeds "meer "s\)vüke. D j. t werd

—me.de g-swo.t«n;--aaFt--ds-—g-ed-i s-e-i-plinee-rdh n •! «!-• vrtrr-d-e ?LO—
eenheden die nu ir. het gebied ODereenlun (F-2).

~—~——^«——, .. • f - i u i T'inrTiMi [••UMI-"———iimii'a i iiin ' ' ' ' ~

:(!
l '<

l
i*

t
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Dienstgheim

- - - » - -
• l L s ï ''

". . ", > • juisj; Er heeft inderdaad een» escalatie._____..,......p.la.̂ ^̂

' • ̂ :- .de PLQ onder bezette gebieden verstaat.""~"
gën"s'"'h¥t~HanaVës't""van""aë"TL'ü""zoïï —;•";•"'••••-

worden. Tijdens de 14e 'zitting- van de__jĵ .̂g.g.̂ ..̂ .™_.̂ _̂ .j.„„̂.„.̂ ™.̂ „™_.̂._. ̂  __...,....

—januari.... j.*l. in...Jlamas.c.us.....w.erd....g.eh.o.ude.n
'•is getracht een maximale interne/natio-

„...e.cii.tar....nije.t....gehe.el„is,..ga.Luk.t. - , -r
T.a.v, punt 2 kan het gebied ten zuiden

a. Het gebied dat door de Christen militie
en

i
gebied. PLO-eenheden verblijven is

,,.™„,„£.££_.̂..-_̂^ ''openlijk.

±L....B.e.t.....gebied....da-t....do.Qr....U.KIEIL.-w.ord.t....g€!-
controleerd. De ir. dit gebied ver-

"z"ion""kïéïn'""ë"n""

'• weinig invloed op de locale bevolking.

dan van de PLO.
^^TT^'^^:iir^'~^O^ë^'ëÏ3W~^^TÏ&^'^
—̂ jcondoin-..T.y-r.us.--tot~aaïi---de~"Li.tan-i-» In—èi-t

gebied is de PLO heer en meester, het
"i's dezerzijds echter .niet bekend hoe
xLe—Au-toch-t-on-e—be-volking---("d-us ni-e-t--d-e
bev;oners van de Palestijnse vluchte-

voorstad van
, z.i.jn....din«da-goch-tend--i-n--4o-taal- twe-e---bommen

ontploft, zonder veel schade te veroorzaken. Volgens
weet aan
j—d-é--ontp

in Jeruzalem, bij de ingang van een woonhuis; een

Commentaar; Tot op dit moment.heeft nog geen Pales-
"•'" ~ "'"' 'iTJn"ie""ofganïsatie de verantwoordeli jk-

•heid--yOpgeejr3-t--v-o<D-r--d-e--bomaa-n-sia-gen-e-

• Zowel uit Israël als uit Libanon _komen _de_laatste
TÏFz"ö'u""hë'F'TFaan's¥'TNÏPIL-detachement

gedeelte zou naar Iran zijn -teruggekeerd, Volgens
"'LTöaïiese kringen_-zijn er. geen transportmiddelen
—be s<3-h-i-kbaar-ofn--d-e mi-l-i-tairen--en--hun-ïïiaterie-e-3.-"naar'
Iran te yervoeren.- „S.it...I.srael_i_sche„kringen....wordt̂ .ge.-
meïd dat een veertigtal ïraanse militairen zou zijn
-overge-l-o-pe-n--naai'"-d« HjCh—(-Per-s) - -
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/'
%_™ Îl£î £;5J:̂ xï;.„.l...™.~ î:~_ Commentaar; • De of f icijCe - .ÜNIFILTtaak: .werd op 16 en

: \ . , . • . •'- ' . ... ', . l? januari j.l. 'door het ïra'anse contin-

1. t 1_x_L_._! .̂ .„„_Jl_jL„:v__ J.ZyXĈ ~—-̂ —•— ..
•• '• , - " " . • - • ' . - • / '' •'• .•"•.'^J-'.ï'.. vertrokken. Omtrent het overlopen-door;_J

n • - * * 'L - j • ~ • • j " • — • ' - •. : ' ; •____. _^_ :_„._^.„;.J..__l.,.„.."ttezerzJL;jgde:...;yoöraljsnog|_.geen_ en]kele,„.. _:_;_*-
Volgens een zojuist binnengekomen ' zekerheid*. • ' - ' ' ;-.; • • . • ; _ >
jÏTKiïïïr^

^^^...^^^..^^...M?.^^^^.^ _>L^^nn!.n ^Ziln^af!..<t.i.^_00ï. Wl^. ?.aaf ,_.
ve.rj;andhou^n^^ tus.sen..__d..e...jQ.3,.gTj,w.S.....ï.raan.s.e

; regering en de PLO lijkt hét handhaven

a;lle...le.de.n....van.Je....M-slrl.j.4in.a.ch.t...in _
Üuid-Libanon verboden zijn grondgebied te betreden.
•EeTi~"l'e'geTwo'ord'vae'Td'eT'""iïï""1iLe"l"""A'Viv""m"a'akt"ë"""aï't'
J9.§kSBAa.BaX5fl.è....h.§.kend..v...A.&n.y.&n.kfi.l,ijk....w.sus g.e.zÊg.d...,.da..t....de
maatregel alleen Senegalese VN-militairan betrof.
B-ëî ïcraeliis'ch'e-r̂ a'atrB";ge'l'"'l;s'~̂ ^̂ ^
Sing:.-Van...„.een....Se..n.eg.al.e..aa....Y .̂-mili.fa.ir^
guerrillastrijders besteiide explosieve:-:stoffen

Ian...he.t...verbod._.?:.lj.r„....ui.te.a.Dndexdl..of.̂
de rang van kolonel. Het .verbod-zal;.gëlden''.>tot;nieuwe

Mn.§ere.n.....d.a.r.....s.Q.Qx..t.gRlijk.a....siiiQkkel.pQg
. • worden (Pers). .

•o-nfxdeiTti'e'e'l' C'DTnme'n'ta'aT'i 'NiïaT""vë'£w'aT5lrti-n'ĝ ^
-...§.l.e.,c.h.t.s.._.y.an_...tiid.eli.jke....aar.d,...4Ji.jn,.....Jlo
de Israëlische autoriteiten zullen van

„!h.exhaling.....vaji....di.t....s.o.ox.t....lnciden.te.n
zullen voorkomen.

.....w.Qr..d.t...lxe..t.„.in.ci.den.t....dQar....de....a.utori.te.i.-teH•
als zeer ernstig aangemerkt en. is men

"•Tn""Kögë''"'fiaTë""'bë'vFëe'sd''''voo'r '"HerKaïfng", "'

regel ook van toepassing.is op het

.yaii.....e.n....naar._.I.s.r.ae.l..-reis.t..-i.«.v...-in.i de..—- —-"•
' - logistieke verzorging-van UNIFIL.

(2)De Libanese minis'ter van- buitenland se Zaken, Bu$gos,
hs'ëft maanïïag Set. dé Aüiërikaanse afibassaüeurj Beanj
ges.px.o.ken....ov.ejc....de toe-S-tand—ih—2-ui d—Libanon-« vsn-wa-ar-
berichten komen over nieuw'geweld. Volgens reizigers
"uit de grensstreek hebben door ïsraèï gesteunde

-&-t-ri-jd"iroepen--2-onda-gn3-ch-t--ver--
?. LibanezeA ?„n. .?§lsstijnen be-

heerste dorpen in de huurt van de stad Nabatïya be-
""""""S'C'n'O"v&rï'ïi "* *~** _..."«-.—."— «-.—«• ™,..r ......„.„„,,̂ ...J.....-...,....« «.... ,-,...« «

.Pplitieke ;kringen in
bij Dean op aan zou dringen dat Washington Israël

—ertoe beweg-tv zl"JTrr~S'tï!vai""a'air"d"e""TIe"C:h'tS'e L'ib'a"n"ë'S'g

"l
ï

P-
W:-
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'-iKpxxxM^ '.. , AL-..-YoIèen.s....xegerang.s-k.ra.iisen. -aax- Jiet^iaoeilijk ui j n hè t-
-':._ ' /.Libanés1? -gëaag, in het: ̂betrokken gebiec^ te vestigen

Confidentieel- . ' • Commentaar; Dezerzijds ia niets gekend -omtrent be«
' ....... '' ~~~ ~~~ —.-.-..--.....-..-.........--....-.....-....... ..... ...-™..~..__

„-•*••-••-• omgeving van Nabaiiya door Christen •—..„.„.„-......̂..j..̂.̂.̂.̂  T̂-ja--~-

Zuid-Libanon dienen over het algemeen
.....

lang niet: ;altijd op-waarheid bleken "-te'- •
ïïëî TWn77"OoTi:~¥ömT'"hTëV'voo"r̂ at schiet-
-£>ef.e-n.xr.gên"-!iie-t.....l.icti-'t©-- -e-n z-waa-r-de-r-Q
wapens, door UKIFIL-militairen, Christen

•J '
•oordeeld.

Christen militia te-beëindigen wordi

"5T

D
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EEH.,WQüBEII=eE3HÏÏIKa!^OBit..™.:..... ...

. ? S .„
_. JH\ l 5 jr- ï

.c.Qnfi.dentiÊel l«.....S.anenva.t.tiiie....e.n.....cgric.l.us.ie..
• a u Volgens een-dagbald in Koeweit__h'e_eXt^IiP-leider Arafat

--ggn~-£ë •"ïpgagsg^^ '" 'T'"
..„technici en....de.skund.lge.n.,..de.....bui.t.enlanders z,ull-en....v.er.«

fa .K/ftOO^ </** M vangen die in de olie-sector werkzaam zijn c.q. waren,
~g~^^ "f r̂  ~T)T~'GT§ÏR̂ 'pTrë'ëTd"ï3ii>ör33e."'r

zi-jn getreden. A'e beweging zou'het voornamelijk gemunt
he"bben op de" neersende familie in het Emiraat en tf.m. een

.--.. .-dras tische_^b e parking wensen v>an~de oliepro-duktië. - - --
c. Volgens de Israëlische minister voor energie zijn onge-

veer 56°J van de olle~Dr~onnen in de "wereld voor Israël ge-
s-lotsn.. Deze opmerking kan niet las gezien- worden van
het vandaag te hervatten vredesoverleg met Egypte, waar-
"ïji'j d'ë"" cl' ejL voo'rzien'ing"" van' "Tsraëï örïgètwi jf eTS"""£ë"p
s.pr.ake.....zal....k.oiaen.< - _ ,..- — —..

d. -De secretaris-generaal van de VN heeft een diepgaand_„„̂„„„..̂....._„._

. ioili.tair.e.n,...d.o.ox....I.Er.ael.i.sciie..-.v.e.il-ighe.i.ds.£'.ur.c.t-io.na.r.i&sen-.-
^e Israëlische aut^itóiten^maak^èR^mèldinglvan de arres

2* Algemeen . •' . • .
a'r'"Fal"ë'stTj'n'se""Të"cn'nïci''"'"8n~"dFsïühHïg^^^^ —

in Iran in de olie-sector werkzaam zijn, moeten vervang-„_„̂ „̂ „.̂ „_„.™.g„_̂ .„„-̂ ...™„-...̂ _„™ .„„.̂.„_̂.̂.™.-...-̂..„.._..™̂.-.._...,...™....

m„™__..±us-sen....Ja.s.s.e.r....JLraf.a-t.,...-.d&....leider-.-..van--d-e PLO-en pr-emi-e-r
Bazargan van Iran, zo meldde het_da.gblad "Al-Ar.ba" dins-
aag""ï'n""Köë've"ï':t'V " " ~
Om-..dit....te-...ve-r.we-aenli.jken...i&--een -beroep- -gedaan--o-p-al-l-e
Palestijnen in de Arabische hoofdsteden en elders. Zij
worden ïïïïgèri'b'dïg'iï oiS naar Tran te koaen om het tekort

van Amerikanen en andere buitenlanders, op te vuilent~

x-j .Hoewel--e-r—v-oor-'-vel-e-'-PalEB-ti-jne-n onge-t-vï-j-r-e-ird
goede functies in Iran zullen zijn yrijge--
kom'ë'h" d'oór'het'vertrek van de buitenlanders,

ook maar bij benadering, alle vrijgekomen
. plaatsen op' zullen kunnen vullen. Veel Païes-

inJSaoedi Arabië en de Golfstaten, waar zij
goede salarissen verdienen. Be kans dat zij

-—&-pon-ta-a-n--gevolg--zui±-en"-geven--aa-n-de--cp-ro-e-p
.......Y.a.?...A.£?r̂â  ?.E.J5§§?. ï̂B-....̂.̂-...̂.̂.....-̂..̂.̂ .̂̂......̂.!?.!

erg groot.

S§.D..i.?..§.li.e.....
politieke omwenteling wil In het olierijk Koeweit. Be

revolutie. De "democratische^ coaj-î tî v̂an̂ ..̂ ^̂ ^̂ !̂' is
tegen de heersende familie in het emiraat en in een

'(3""TiTFïT*r̂  ry"f̂ TC"f3YT~rnT\Ĵ *̂T'iT"r'TT"'"lTÏS"̂ "'"""T\'V*"i*\ W t- J. U. ei J. f\! -J^ „L Ltiv v o. J^lJ il K u U-LU

ad..."Al-Kifah..Al.-ArabiÎ .el5lfi.
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. Confidentieel

onder andere--"een behoudend rOliebeleid in het belang van
~~ de toekörnlftige generaties"v?Mitdi^ïastste wordt een

__9Prarcffitaa£: ^eet^s eerder werd melding gemaakt .van de
mogelijkheid dat de revoïutiekoorts overslaat

_.—_-,...._._„ „..va.n....j..ra.n.....n.a.a.3?....o.ï.in..4.....s.a.oe.(i.i..-.A-.ra-b-i-ë en-èe-G-b-1-.f—
'-... staten. De bevolking van Koeweit bestaat voor

ongeveer' 2'5̂  uit Païestijnen, die er over

'̂ M e n s~t gehe i ra
__ _
c» ongeveer

is__ echter zeer wel mogelijk dat Païestijnen
een belangrijk deel uitp.aken van de "Demo.-.

...... -c-r-a-tlseh-e ..... e-e-ai-i--t-ie---van-----X-oewê
nu tegen de Emir Jcee_rt*_ _____ ....... _ .............. _ _ . _________ .,.....„,...„...„„
van de '̂ o:ïiebïonr/e;n7:ïn̂ :ê were$d̂  zijn voor

^•_,_ olie leveren, doen dit pok niet re<^_tstriBekSj.:_;]Dit_hèe_f t
de minister voor energie, Kodai, dinsdag verklaard.

verwachten invoer de behoeften voor ^it ja/ir.___Daarna_
. moeten bespa.ringen en alternatieve wegen en andere middel

• en—word-e-n—ge-v-ori-d-e-n-j—-aldu-s-Modai": De—

gewezen op de kwestie van de plievoorziening
--van-ï-s ra-el-ï V-o-l-ge-ns-iiein—zou—dxt-een~vair--de"--

vredesoverleg met Egypte»

P..?_...P.r'.S8yee.r.„.60̂....in...de....b,e-
hoef te van Israël voorzag, is het land nog

J.s„rael...ver],angt...y,an..Ji;gyj>te_..g.,.m de„_."_tpez.e.geln.£.
dat zij, na overdracht van de Sinai, olie

3. Libanon

.KTE

b. Zuid-Libanon
Dienstgeheim VK-secretaris-generaal Valdheim heeft een diepgaand on-

„^^^^ .......
diging van het leveren van sabotageinateriaal aan Pales-

^ i.e..„..y.an.̂  ..... ê.ên
Senegalese soldaat van UNIFIL bekendgemaakt.

tekent het incident een zeer ernstige inbreuk cp de hoge
..... ïo't'

nu_....t.o.Ê t
in het algemeen en van de DNIFIL in het bijzonder ken-

.C.o.nf.iden±i.e.el
maakt van de arrestatie van tvee Senegalese
mTTrt"aTr"ën"«' Israël iscïïe'''"aü'töfl';tël"'tè"n"'had''deri"
s.l.

Rl 7 J VAN // Rl ZN
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onderofficier gemelde Hoewel de reden van
"Hè'i'" verschil nog niet bekend is, zou het

die v/el gearresteerd werd doch in .
ïnitantié niet als verdachte.:aangemerkt.

c ..' l?'ëd'ërTariüsë __S_ëc t or
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.̂-̂.It -i S_-^S'i!-.H;t-ii-i-J.i\ ..... 'i'-r.i't ..... -jj-. -/J !;j j-,i*.'.-i- ..... i-Jivi* ..... 1/1 'i'- -j. J ."i'cr-lj/'i • • Jr.li'i i"-W-l>/va)ii!i -•t/i- T r̂T^ r̂öS^^^p5"̂

Confid^nti'ëe-l

N

areenva t ̂ jJlgL^L.^P^ • -,- • 1! ̂ S. • ' _ - : '
a Zoa£:3 veTrwar.ht werd heef F'^r;ypteTT^r¥riTd^:it"..SïiÏÏat de

Sadat sou do VS aarcgftbo-den helftsiij om in rui":, --/oor
wapens, de roï'-Vap. ï^oï^ïeKan. in het "feidde'n-öoüi'e'n', ' in

nemen van Iran. - ' ' »<
}üen Amerikaanse comnissie a o a reeds volgende ip.aand een-

versock van -watisr.Su

b. in Israël zijn ds eerste tria?, tregelen genomen volks'
'iïïoeton ïëïofer: "t o"t"een "drastische "beaüiiiiginè;" va.n"""de

i;

-v ..... e ..... ̂ - ï - \ i : - - o - s : - : i - - a - '
éJivï eveneens oen politieke bEle.Uenis c s e t worden

t'ÖE'iïe'rfèrid".' '
c, ïsrael heeft sijn grenzen weer opengesteld voor UNIFIL-

lai-l-i-T-a-i-r-a-n-y me-t--aï-i-t-2o-n-d-e3?ing----vs-ri-"h:e;t-v-BeR<3g>fi.ie-3e---e-s:r5-"-
tir-^ent. Be vraag is echter of het voor de VN acc.s'-otal:1
is dat voor een var* haar'V-KIFIL—ied'en andere regels

Overigens ondervindt de bevoorrading van Uïi'ïPIL va.iuii
aël- ernstige hinder door de nie-uwe

Tï ̂  J-l'i.""' ('Cl.'*j£ ^ ^t- ,r:w ..

: - ' ; ' Q ..... -s .....
| ___ • korasn voer een vriendschapsbeaosk.,

e , .Gpni 2UV7 vervs ch i ,3 ri_en_ er _"b_e r ich i ten da t ..... de ve r t&£&nvp or d 3
er van de Shi ' i ten in Libanon,. Imam Kassa Sacr, in

2* Alge_nia_e_:;
fj'OA-1-e-j.'nj-'"" ' '&'ï""':y'&""±',t£'y'j-;j"<'fT:n^L^'Q pre-fri'ci-e-ïvtvji -u; c

.te
-geven op te treden ió een conflict dat de stroom van 'J

G-oŝ ^
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . .

gedeeld. Se bereidheid van S adat ora militair tussen- $
................. -bei-de ..... te-'-kanen ..... ten ..... gviTi-»'t-e--van-"Anie-ri-haanï;'e--bB±p:ngie;ïT ........................... l

-iidden-öosten beaosht als afgezant van- president Carter
ir-s--"£

-.?\.ï.l̂ 4.pr .̂..d_................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
onder JOO r-Ï6-£sveBhtsvliegtuigen. Dat .is vier keer jj
E-O-Y-&Ö-! ..... ais..-ci.e---v-S ..... vori-g""ja:ar""a:a-n--±sra.-e-l ..... a-sirb-oü-eTr; .................................. J

.,. ,.rg,kc; t.teii, ar.till.e..rj.e |_ ^ _ _ _ . .
en dui-sande;i t rsnsportmiddelen gevönst. (?ers)
•g-eïsr.-s-n ta-ar ; ..... ifi2 f --k-o rmei-i-j-k-s ..... saTiïyvü.~"ra.n ..... pre'3l'd:i&'ï:t""Siaiö'a'1

eer. s t e,....Q.C. ...dft
'- YS r;0{j vfc-1 een politieman in het Midden

#£e.s i d. en t .„.3 ad. at in. .e.ise:n....lan.d...e.n.... daar.- |
buiten wel sterk genoeg is om de bolangen |

I>?. ..re£;.er.irvg...C.ar..tR.r. ...^aj u.£ ,...o.fn.YS nt; |

•
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-::~"r:;r: :^L-. ^-.^-.^~- J -vun. te. . leveren . militair ;r:ateriee.i* aan '-- f
,, . . Egypte ont"etv.'i jf eïd r.cdc ïa tsn bep£-.ïc-n -xioor j

i'* - *. ? vredesbeRprekin t ? ;en net Israël. - - . ' ~ " j
'\i vol^-nde-.ina-'ind zou een Amerikaanse ' ; ' -

oy> de nili.ta.ire behoef t e van da'?" !•:•::'; d te |
.^..^ bestuderen. i

•:. ' '• kaanse c'ongrVs' accocrd aal gaan met al te . j
omvwnnri jke v/apenleveranties. aan, Egypte* j

* . 1
" b. Een Kyyptische mili taire delegatie van tien man, onder j

öag In ICinr; iasa5 c e hoof dsi.-id van Zaïre aangekomen veer 1
va.t oen vricndschapsbezoek v.'ordt genoemd ,. (FEIT;; . j
e-OFivr.'er/t'ïaTi E^.?.pte heeft iri--]Te-t--verl--e-d-er.-f'iï-;;dcTr.s-<ie \n in do Zaïresa provincie Shaba.

militaire hulp aan Zaïre verleend, zij het j
- ijr'"b'e perkte oTiiTaiTge"-H-e-t-"be--tr'of--"l:O sn-- voor-- j

narr jel i jk de leverantie vanx. artillerie, . !
vermoedelijk -do Sovjet 122 mm houv/itaer K~JCJ

-"• — Q-f dl-t""bt»20-8->r.----2-a-:l---Tesiu-3:-t-ereïï""ï:n""vts-rde-ï.'e j
militaire hult) door Egyote aan Zaïre is no (~ j

A / niet bekend, -dcch zeker nie;t uitgelsotf!7ia

c. DsV^i^ister' van döfenoie , V.'eizman., droeg woensdsg :

of j onmiddel l i , ik minder "benzine t e gebruiken. . . . j
•Met deze opdracht, die werd gegeven "In het kader var; oe

• - pp het verbruik van olie te komen", wil hij bereikc-r. i
da.t de str i jdkrachten en het ministerieVcrvan defe-nsi ts
K'Ch't p'r'ü"C"ü'n"t""ï.i:j:T:'ciT;T b'tniz'iT;e""Te/i*Dr"aik'En",' zo'"is of'ixcree'.t
in Tel Jlviv ineccedeeld, (Fors)
Comïïie;:iaar j Ho'w-el voor de Israeli 's de noodzaak onge-

zi jn met olie ,'en olii3T>roaukten, k o. n toch'
niet aan de indruk -worden ontkomen dat de

p olitieke betekenis heef t . Bij de ^her-
vatte vredesbesprekingen net Egypte neemt

pla«.tp in OTD dg acenda,
•

5 „ LJ. bf-nön ••* . • .
'a j. '• "' p c- r0""

De geestelijke, leider van de S ji ' iten-^oslens in Libanon
de lir.an Mucsa . üadï , Wordt ïn"" irtbló i'iï het VöOrisalige

de rechtsgeoriënteerde radiozender.'- uit Beiroet donder-
~ dag"; De""Tiiïati"| uie""afko'!i:'É't±g'""i;'ff""üi't:"-':rran7 WöT'dt""öl""'ï;i'ri'd.si""}

ai.isuB±?ia....y.e.ri.e.dc.;i....jaar....v.e.r.mis..t.. K i. j zD.?a.....E£,ir..er».....T.n,F>..t.....i;;1ve..e.
leden van de Libanese G ji 'iten-raad in handen zi jn ge«

.: S'allcn vaïi de; Lloi'sch'o g'erieiiris dienst , die 'gsleid
w.Qr..d.t.....d.o.o.r..'...e.s.n.....L!r.o.e.r.....v.an....he.t s..taatEho-ofd...Iyhada,ff.i.,

' Zovel de Irnan als sijn tv;ee begeleiders waren voor
7ïët laatst geaj .ün toen z i j vanuit j'eiröët por vlieg—

.in 'Libanon bewwert al g'èruimc ti,}d dat de J man door
Xhadaff i gev^gen wordt gehoud-.
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:;ef-f ̂ !ï|:̂ Jö -̂'̂ JiK7:̂ ïru \̂rT.£tf?^ :

=r.C..I£0JHÉZli3^
• Iman in Libië gevangen wordt .gehouden. ... jj

»............,.* \, ,„.,.. ,. , .T. :...!„. 7 |J

b . Zuid-Li'ba.-non . ' ' . ; ' • " • • / |

. . . . . . . . . . . . . .
contingent,- zo heeft e<?n -voordvoerdÉter van ïvst'leg-er

^ -. i ""'-verkiarvrc
.lx. Z.P..H"! hej.„.laraelische._le.gfir....al.s ds...VS KWll.e.n....d.G £i.o.n.tr.cl.e

:-- van vo.ertuieen die de"- grï&'n's. n_aar Israël oversteken ver-

.Qzeri^ens schi;jnen.,.de...n,ie.uv;a....ve.ll^h.aidaM |
voor ds nodige problemen te sorgen.

; "••~"V-e.-lTjffrTS""Qe""FT-ar/s^(?;-kjol-on:el"-J^
J.^ê.ii*.l..Xa^,..^.?..J:.S£lstiej;8....M^.BK±...y.a^ 2.011
deze kunnen overwegen andere aanvoerlijnen in te stellen
als-de draconi-s-che can^ralss d.l-ef-sö"der"i; ainsaaeöchTënd'

f"-

steldj n.iet ve.rxacht wordon, ' • jj
Kolon e ï-Ma-s-ear o~ d-e-ei-d-G d's-ŝ  vra-s.'g;d"-Sfë"e""3 af ~S e vöc r'tïïlf en |

grens op woGnsdi,-? cnrlerv/orpen zi jn aan een onderzoek

>g£.lijk...me.e.?:.....dan.:..5....0.Q.Q....t3an....van l
het nodige 'te voorzien, (pers)" ; |
''̂22S££*iî r'''2'̂ ei7el-----rïïHds-'-'Ve'Sö:"'"verwâ ^̂ ^ ËJïïïTen""'" ij

tijdelijke d\iur zou zijn kan men sioh af- |
lor ""de" YIT'".h"c c. e'ïi 't ab"ëT_T a""'S.a'i;"-'~-'.i...

een andere behandeling krijgt dan de overigen.l

Senegal aanleiding- kunnen zijn haar contingent!

tuigen zal eveneens vel spoedig eoi: op
- - " ' " " ' " . . . . . ' ' " " ~

_ ...... _. ................................. ÏÏ.KI.F.1L ..... D..a.ia.« ..... .'hja?/.
Ook het postverkeer gaat via ^srael.

""werd t t

l 'J

JL

„ ^.^
t!*-4-"«-J a---' "•'••'-

R l 7 /.' VAM -cV Pï 7 M
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...Confidentieel ........ $.» ..... Sanenvat.tint?.....en....C.onclusie.

Israël de militie van majoor Haddad zal blijven steunen.

b. Op het hoofdkwartier van de VN zouden reeds voorberei-
aiiQgen'''wrSën'''''ge'ïroTfën''''ï"»v̂ 'in'.' ëën'''ëvëniüè"ëï""s"pö"ë'dïg'

....—.Yer.txfik....v.an....he.t....Jraanse....yïï™.bataljon-op de-, hoogvlakte van
Golan. Ter vervanging zou worden overwogen een VN-eenheid

Sïn"aï""över"""te

"Tn "Oman"'''zöu'd̂
_yeerd...om....da.....taak.....van....de....Iraaji.se~---br-i-gade---a-ï-d-a-ar----ove-r""-te
nemen. De Sultan van Oman heeft als vrijwel enige heerser

.....„.„.....̂ .̂....̂.̂.̂.̂.̂.J...™ g.££.£.„„£̂ ™.g™

.he.t.~.vredesinitiatief...van....pr.eBident -Sadat. De Sultan heef t-
buitenlandse militaire hulp nodig bij de strijd tegen

j " '" '2'." "AlgeTÜëëni . . . ^

- -
'

........ 'CbnTï"dën"t"rè"ëT " ........ "'a"rTöTgens'''ënkèTe''nï'eï be"^
¥lT™-c1pntingen-t""Op-"de-"-hoogv-l-ak4e"--v,a-n----C&l-an----binaen-----af-2ien- ...... •
bar'e^tijd worden teruggetrokken^ Hierop anticiperend
--£ö"ü""%è-Y'"'höbTd̂
.bereiden- -i-, v. mr--«en-.©vent-uele--ve.rvanging--van--he-t"-I-raan3e
batal-j onv- -Zo- zou- worden- -overwogen- -een yK-eönheid uit de
"SIh"aT"över":te ..... Brengen' "naar 'dé '"'Ho'ogvïa¥t'ë"'van"Go'ïan. (F-2)

'Üommentaarï He ;ëd"s ë er 'der ;""wë"r ̂^d'mëï ding gemaakt van de mo -
-------- ;•-;• .......................... ge-l-i-jkheid-"dat"-he-t--I-raanse-":V:I?--bataljon op- -de .......
_ _ _ _ _ _ hoogvlakte van Golan wel spoedig, .naar. Iran

>"' 'aoü terugkomen. Zowel voor de nieuwe regering
.-.„. ---------------- ........ i.n--Ir-aa-a-ls--vo-o3?--I-s-rael--zou--he-t--n-ie-t--accepta-

_bel zijn de aanwezigheid van Iranezen. in het
v T' gebieiï te handhaven. -Öia ter vervanging een

........ - — -W— eenheid- ui t ..... de- Sinai--over-te-brengen--li"jkt
__ bijna de enige mogelijkheid, aangezien^ hè t
moeilijk zal zijn om nog een land te vinden,

...... - ......... ..... aeeeï>tabel-"voor--al-le--be-trokken-parti-jeny ..... dat
. . . .. ... ...

te zenden. Verder laat de algemene toestand
een--ui-tdunnin-g-van--eenheden-"in---de--Sinai--mo--
menteel wel toe.

Dienstgeheiin b. EgypJ;ische troepen
een ïraans contingent te vervangen dat de suïtanstaat

— •veiil-eten--hee'f-t--op--order-s---van-he-t--nieuwe-bewind"-in--Teheran-i
• ' D e Egyptische troepen kripgen dezelfde taak als hun

" ~ " ""ïraanse voorgangers, namelijk ervoor zorgen dat linkse
-r-e-bellen- in--de provincie-Dhofar--niet-opni-euw-een--ops-tand—

..jarenlang....!».
strijd met opstandelingen van de PFLO in de

„PPLO (Pepple..^s...Front...fpr...the....I<iber.a.ti.Q.n..,o..f
Oman) vjordt o.m. gesteund door Zuid-Jemen en

r-
.JGÖ:

5 'Si ï i 't.*? i^« s ^ J s L- k-. «= jl
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..Y.e-r.&n.igd.-..Kon.inkr.ij.k.>-...J.ordania....en....rra"n....:.......,.........:..:..
Laatstgenoemd, land heeft vanaf 1975 een

t~ro'epeWQach't''''Tn''''Oman'""géh'ad"V
,., ±J...v.»m.».....de....Jiia.ch.taHlfi.s.e.ling'..

' in Iran, is teruggetrokken. Om begrijpelijke
reH'ënen: "heef t;"'Egyptë^''3e''"'pT'aats""va'n''l!ra'n'''"'nü

j . . . inge-nomeii.. Sul.tan.~.Qa.hoos.....is....jal....da.....en.ig.e..,
heerser, .op het Arabisch schiereiland, die

5eTT"b'e'ïïï3gl""'aan'"Ke'b'"'"vfed'ës-

• eveneens niet los gezien worden van de toe-
- : • : ~2eggTng'"'v'an' "̂

—_—-. . ™:.]ï .̂t™Vtes.-ten—1« sullen—bes.ch,e.r.raen*..-.Q.v..e.r.i.g.£r.s—
heeft de Amerikaanse president Carter nogal

. ....^.£™^-£ u"£™g™

.„>...—J. '. .Eg.y.p.tö--de••-taa•k....vaïl-••po.l.•i-t.i.e.̂ ân....in....h.e.t... -
Midden-Oosten over willen nemen van Iran.

i

Pi A A Q . r., .,.-̂TT-.t.i-, „̂„„..„„.̂  -̂-̂„-T,m.,.m.. „.., , . „„̂...„m..̂m,„...„,̂. „..„.„... .......ŷ..... „„„ .--., ,.-?.

l. *

ï: . ' HV.klaard ae uit Christenen en Sói'itische moslems bestaande
militie van majoor Haddad van''LTb''anön'Te

_ de oinister deî mTTitïe""woensdag,,'in zijn jongste ontnpe---
ting met Haddad in de*ïsraeïïschê"grenspïaats Metuïïah.

klaard, dat hij zijn eenheden nog steeds als deel •uit-̂
1 makend van het geregelde Libanese leger beschouwt, of~

-g-chb-o-n- -Bai-rô -t vana-f--he-t--b-egi-n-vaa-d-i-t j-aar--ge«n—s-o-l-d-i-j-
Eeer..heeft betaald. Volgens Haddad heeft Irak: in de af ge

, . lopen tijd nieuwe eenheden naar Zuid-LÏbanon gezonden,

l.^hö.bben._in£eigjre;pen

Confidentieel Commentaar; Be uitlating van mlnistjer Vöizmanm^et ken-
nelijk gezien worden als een reactie op het

—.. .—. .—••••••••tierx-ch"t—vo-lgens"-hetwelk-"de-"Lirbaneï3e--ininirnf'u'
;__ :të5~Z§:9....̂ M.i.?.nl.Md.se._z_akenJ Butroa,,, de

Amerikaanse regering zou hebben verzocht om

,&.̂ ...J?aJop.?.,.Haddad te__beë
ting van Haddad betreffende hot zenden van

^.e^^9^^^L^^^^.L&^^S^^;.E^^lijkt het zeer onwaarochijnïijk dat het

door TT>flV iff a -h p n r\t o "D.

c„.„_;Ne de rl an d 3 e Sector ;._ .__.

CMsirruöiiM

HN!rüj!Jr,j''vi ï ib i iL
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a._Volgens een nog onbevestigde melding zijn, bij het
ïraanse VN-bataïjon op ~de hoogvlakte van Goïan, on-
•ge-regel-dheden--tti-t-g-ebEoken tassen—p-ro—-en—an-ti—'••-^.-Gm-ir;
Khoraeini militairen. . •
In afwachting van nieuwe VN-troepen zouden de me.es t e

,_.„A.°.£5. Hi;!:̂ l?.iren van het Oostenrijkse VN-bataljon»

. . . . . .
zaterdag j. . een incident hebben voorgedaan tussen

wapende Palestijnen. Twee £̂ 1 ££̂ .i Jn_sn raakten hier-
bij gewond,

bekend.

_c. De Verenigde Staten zouden ove^yegeri de leverantie va
van 15 F-Ï6 gevechtsvïiegtuigen aan ïsraeï te ver-

„t°JË£*?_yLeJ5,...?.5i....M.?£§.§5̂H°I.JlifA..?..?!.?:?.̂ ?̂  ?i.4ri•„•

|] minister van buitenlandse .jïaken Dayan zijn vanuit .
êï̂ .gge.̂ e.er̂ ....naa.r_..jlun....e.£..gen.....]..a.n̂ ._..oin....T.e.r.iil..,

...]?.r..e.5.ês..B....B.iê,?y„*..A?™.̂ £§£L?M5£e„̂ ^̂
"*: President1 Carter zou nog deze week"de besprekingen
--R:-"-o-p--een--ho-ge-ri--ni-veau--wilien~herva-t-ten-j Opmerkei-ljk—
_r_. is hierbij dat niet president _Sadatj naar pjmieuw
r premier -^halil hiervoor naar de VS zou gaan, dan i-ls

2t Algemeen

. . . . . . . . . . . . .
broken tussen pro- en anti Knomeini militairen van

zijn ontwapend en verzameid aan de Syrische zijde

Het eveneens op de hoogvlakte van Golan Verblijvende
•Oois"t-eTiTi"jkKï!"-VK'-bata"l-JDii-"ïOTq[ — b±'jdellij-kv""'|i'
Jraanse ..... p.os.itie.s ...hebben..._ov.ersenomen..£p-2.)....
C ommen taart ' In het kader van de VTC-operaties ver-

Q̂.os..tenri.jks_...bataljon...van_...ruim
een Iraans bataljon van bijna 400 man.

• bufferzone gelegen tussen de Israëlische

i*„.ï̂ ..t..p"4.|7!n!i_IZriI_„....._ .̂i-̂ .i..j..' l u.i.t.Y.o.e
)t.\U"lL/t«i v. ii^-s—*"]. 7,3 ch i

; .lake.n.....b.e.v..i.n.d.£.n
zich in het gebied eveneens een Canadees

"c o'n't'ingen't'~van'""ongëvëer"T2 5'" m"a'n",~"aTsne"d'F

man. Tezamen vormen zij het UNDO?(United
Natïons Disengagenent Öbser'vcr'"'Pörcë)".
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Bovendien bevinden zich pp de Golan nog.

.._„.._.4 i..tQ.d._..Ha-t-i.o-n,s--Mili-ta-r-y--0-bs er-vers-) -vah-de
ITSO (United Nations Truce Supervision

Örganisatmön)r- Deze""waarnemers zijn af-

; Nederland. • .' -
•g'ë"ë"j's""'ge"£:̂ ëY"'werd" mëKing gemaakt van de"

spoedig genoodzaakt zou zijn haar •kak.-te

-Be-•.v-e-r•waGh-ting•-i•s--da•t•-d«--taak.-u•i•t-e•i•n•d.e-l"i-^k-
zal worden overgenomen door een VN-

s 'r a eT" van 7 5™ Amerikaanse" "s t r aal j a ge r s
—va-n—he"t--t-y-pe--ï'—l6-die--aanvankeli jk—i-n"-l'9-6$--2O-u--ge— -
schieden, zal wellicht met anderhalf jaar worden ver-
vroegd. Dit is-.vrijdag in kringen .vanhhe t miniterie

__van—de-f-esfisie i-n—V-'É
Confidentieel _.Cpmmentaa.r; Een van de _belangrijkste redenen van de

; "":"ëventïïeïë^^ "veFsnell¥ 'l'êvërïrig "zal onge-
-t-wi-jf-&l-d--he-t--w-e-gva-l--len—van- --d-e—I-raan-se -

- v;r.—

order voor JL60 toestellen
Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn da
— de-¥S---;bi-nnen--xi±ni-e-t--al--te--ia-nge ..... t-i-jjd— z-ttlle
besluiten om eveneens een aantal F-l6's
"aan Egypte te leveren.
-•Om--he4— miii%aire--e-venwieh-t"-i-n"";h-et
_ osten . - h'ie't_te verstpren wordt derhalve^ _de
levering aan ïgraeï versneld.

wapens plus het aanbod van president Sadat

het Midden-Oosten te beschermen.

c.__2owel de Egyptische d^lgatieleiderj bij de yredesbe-
• - sprekingen in Camp -David,' premier Khaïil als de

I-s-re-e-l-is-che--in-inis-ter--van--bu-i-tenlandse--z-aken-j—-Ba-ya-n
zijn ?_?£u.Sii.?.̂ e.?.?d naar hun eigeji land om ver_slag....uit...te
brengen over het verloop van de gevoerde besprekingen

houd gehad̂ m̂et̂ .̂ d̂ Â erĴ jajanse president Carter..._
~̂ 'n een verklaring zei president Carter later dat hij

—-—hee-f-t--vo'0-rgesteld om'-nog""d-e'Z'e-~week""de-'bie'sipre'ki'ngen"~
P_.®.?E...̂.P.S.e..?...-?..4y.M.̂._..̂.?.....̂..?..rXa
aanwezig zijn} premier Begin voor Israël, premier

Confidsntieel ____ Commentaar; Berichten omtrent_h
houden besprekingen in ÏJanip David zijn

_ ______ y_ashi_ng.ton ..... P£timisjl.sche....£elu.ide.n....gehp.sT..lf._.
variüi-t Cairo pessimistische en vauit

f

aanstaande topontmoeting Egypte niet ver-
î§"gënwö"öïffi'gï''''z"aTr~z~ï"Jn~"doo'JB president'"
Sada.t.1......maar..-d.o.or.....pr.e.mie.r...Xhali.l.-in....zijn.

noedanigheid van premier en niet van
"." raïnis.ter van buitenlandse zaken.

ï t f A II // f-.l t tl
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r».mjjfr»a'

.hlMl_L._±....J

-.Di-t-.-.-z:ou---"M»tgel.&ĝ
^ gedeeltelijke, mislukking van de bespre»!

kingen óp ministerieel niveau en als een
—.—in.diGa.t.ie-"d-a»t--S.ada-t---pe-r-so-G
• _ onderhandelingen pas weer gaat deel-

~ne"m'en'"'ïndïen ëe"n~r"ë"dëïij"k"ë""

-j ̂  Ii"iT5a"no"n"
—̂ „.-Alge-nie-e-n- -

NTR

gelegerd, heeft zich zaterdagmorgen opnieuw een inci-
'Ten't"'Tobïg¥daanV'''WÏPÏL-ml'liïaTren'"̂  ............... ; .....
ba-tal-j-o-n ..... s-töe-t-te-n— o-p-e-en-'g-ro-e-p-j-e ..... gewa-pe-^d-e ..... Pa-les- .....................
tijnen. Toen de Palestijnse guerrillastrijders geer.
ge Ho ö'r" ga vë"n™"aan"" d e '"o prö'è'p' "van 'Tè~̂ aïï s en"''"haTt"~t e"

werd daarbij zwaar gewond, veen ander licht gewond.
' "heeft een woordvoerder ' yin" ~hiT""ĥ 'öMkwar'tïë"r"""

..9°.m.ra£nJ.a..a.£.:„. ffgé.6?:'6 .feiJzoPde£:!1g:de.B OH-tï"..?1?.̂  .:??* iSiPi.:
§ : dent zijn dezerzijds nog niet bekend.

c••'• Nederlandse Sector

-l

;-Ê...Ï̂...:J.£»̂.'AA.̂.;
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"~Geh~éTin ------------- "'"•" — lT"'
a-

_ ______ tussen,.yj-fû
met als doel de verwezenlijking van resolutie 444,

..̂ e.BS ê:L..-.TOm..-ke^^ ...... •
.......... _. . . . . .

Libanese eenhedi een eigen sector té geven in het
.̂.j.pj.ĵ.gg.̂.̂....̂
pf....d.pp_r....C.hr̂  .....................
Libanese autoriteiten voelden echter meer voor een

i-j—de ..... -

. . . . . . . . . .
hebben plaatsgevonden tussen Païestijnen en linkse

.i.O..Qk....in.....de...M!b.anese..."_havenpl ................
; vochten tussen rivaliserende Palestijnse groeperingen

•eg; PLO-leider Arafat zou van YN-zijde zijn gewaarschuwd
^ ' " • • • • " - " - " " - " i - l u ~ - - - - " - r e d e r l a n i i - s - e - " " U l f ï - ? ï l i - . . . . . . . . . . . .

.......
' te testen.

dv Jordanië heeft de Veiligheidsraad van de VN ge-

j .t<L_d.ur.fi.nd.e. toe.n.ame.._.yan....Iŝ
.'3Ï V <7» «r» A + rraVi-ï QÉ^.̂  .bezet gebied.

»# De Saoedi Arabische kroonprins Pahd heeft een be-
•-VS"'"U±-tgre-s-te"l-d'-"om—ge-z-on-dheiG-sredeTre-nv - •
r.....ec.h.t. e.r....me er. ...de.._si.gh i .j n. .va.n....da t....het., .hier

' - . ij een diplomatieke ziekte betreft en dat de Saoedi's

....... - ..... --
waarde van 100 miljoen dollar. In een later stadium

.w..o.rj3,en....g;e.l.e..y.er.d ..... ter.....waarde.....van._400_.mij[pen ..... dollar.»
Noord-Jemen en Zuid-Jemen zijn momenteel in een

2. Algemeen
"'Dl~en"è"tg"ë"h'ëTra" ~—~a";"";J1öTd'a'nlf""teëTt""dB""Tellt-ghe'ïdsTaa'd-~vaTr"'de"'TK""TeTZü'ch"fc--

|ni'"-""5*"1̂ v : ' -"toename van Israëlische nederzettingen in beset
.»..«.«««»,».. .-,-.., -4j3f • 'iS»a- •#• •

onheilspellende en sneller wordende uitholling van
....a.è....T£rë..gTi.̂  e.p

.e.eji....hijafink.o.nis..t....y.an d,e.„.r.aad„±e....h.ehan.de.le.n (.P.ex.s.)....
Commentaar; De kans dat de Veiligheidsraad zich snel

„...,,._ ........„..̂.....̂..-.....̂.̂̂  gaan"

L _..h.o.ude.n....is..„Jiie.t....z.o„...erg....gr.o.o..t..) aangezien
de Raad momenteel volop bezig is met• .̂...̂.̂
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heeft een officieel bezoek aan de VS uitgesteld _pra
•gez-ond;h-e-i-d-s-r-edenen'ï--ï?ir'iiis--P-ahd--e-n rai-n-i-s-t-e-r—van--btt-iH
Iandse xaken Saoejd -^en Paisal_zoTiden_komende maand
naar Vashington reizen,, ' l
•I>e-"ambassad'e--va-n- Saoe<ii--Ara:bië--in--V,';ash-ing-to-n-"heef-t
69h.1-6£ le...&e..B&$sp..roken ̂ \! k?.5.9®̂  .9™ £.e.?.°5!l?}eid?-
redenen is uitgesteld, ̂ ie reden was door het Witte
fiuis--genoem<i-v.--uPri-ns-"Pahd-is--iK--ui"t-s--t-ekende gez-ond-
heid", aldus de anbassadewoorJv?'ö.rder_(Pe;rs}.

Confidentieel Commentaar; Vermoedelijk betreft het hier slechts

. - zal •roaeagë-dcli jk gezocht moeten worden in

de vredesbesprTcingen tussen Egypte en

s ' ïran. -

Dienstgeheim . c«"Öe VS leveren Noord-Jeraen voor meer dan 100 miljoen
—;— : do-liar--wapen-s o-nr-he-t t̂ --s-te'u.-nen--in--zx3-n-"stri-jd-"te-gein""

• Eet door de Soyjet-U^
zo heeft een woordvoerder van het statendepartement

?„iY.°.§Z.̂§..̂.....°..i|Ya.i.....4.?....J..§y6.r.aB..ti§....M.M
luchtafweergeschut, anti-tankgeschut en raketten.

zei da t., aan .....het.....congres daarnaast, zpu
d een aanvullende wapenleverantie van 466

.~™....jp̂.ya.x.....̂
aullen 12 straalgevehctsvliegtuigen van het type F-pE,

|b.t....typ.e....K-60.....om̂^
Saoedi-Arabie. (Pers)-, •

s.tr.ij.d.....gewik^ .'.
Zuid-Jeinen. Beide landen betwisten eikaars

do.o.r.....de.._S.o..YJ.e.j;-Uni.e.., d.e.....DDE....e.n.....e.nke.l.e _..
. andere Oosteuropese landen alsmede Cuba.

' Volgens de laatste berichten heeft ZüicL-

o.Ye.rd., „_.„
Zuid-Jemen zou 'hebben ingestemd met de

-wen"s"""va"n" ö'öTd-JFm"ë'fï"'Tïeï""gë"scHlï"TölJ1r'"Të~""'
........le.ggsn....a.an....d.e....Arabi.s.c]a.eI...Liga.....da.e e.r......to.t

op heden echter nog niet in is geslaagd

ëTin" • ~™' ̂  *•c°J-"t" u ftffl-i-n--van--0-e-g-a-n4-a--aott--:b-i"i}--s-t-r-i"jd--tegen-ie

_ _ m a t e hulp ontvangen v a n Palestijnse guerrillastrijders



^HV;.-il 'l
-/. /2 /V //C'/ NI\E

..... ̂ .CDmrae.n.taar.;...'£j:.e.s.ide.n.t....Amin....Dnderh.oiLd.t....r.e.£da....lange ..... .tijd
goede contacten met Palestijnse guerrilla

~~"'~ '• ."""gr'cëperlngent ..... Zö"zöu~z'ïjn~pef'soonïï"jTce
. --- :_ — . ____ li.jXwach.t.....Y.o.oj?.....e.e.n....dael.....ui..t„.Ealjea.tipfi.e
" • "" bestaan en zouden Palestijnse vliegers

Of er inderdaad sprake is van Palestijnse
"veïs'te'rlc'rn'gë1n""voor"TmIn'"'is ..... de"a"ë"f"z"i'3'a's""'nTëT'

f'. Hi"6'anon"
.-.a.«...-A.l.g.5.me.e.n.—

GeJé j*? ' (^ Medio februari '79 vond te Beiroet overleg plaats.s . „__..„„_ „ . . . . . . „ . . . . . ™ , , ..... . . . . . . „ . „ . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —-...

resolutie 444 (betr. herstel van het ^itanese gezag
. - -

leg....wa.r.e-r,....he.t.....inz-e..t.ten-....van....Iii.banese....s.t.r.i.ïj.dkracht.e.n.....i.r. .........
het zuiden alsmede de vraag hoe de verplaatsing van

de kustweg om herhaling te voorkomen van de
£an''"'¥ïnd'TuTr-bë̂

.-_.w-e.r..d....he.-t., -veisiexk-te-, 12 i.n£.ba-t.-van~~de.-L.il>a.ne-s-e str.-i-.jd
bachten bij Kaukaba, in het'-zuiden van de Beeka-^„.„^.^_.£„__...™„_^^

__JLïlllül_-ai^'^ s.turen Libanese eenheden niet verder te laten gaan
- w- • --- "̂•"̂ n-'''n̂Y"'l[jif;XFïlj-'gë'bTë'd"'« Dóór '"tlfqüh"ar't""zoïï" zï jn vöörge-

•|J;e geven dat niet begrensd wordt door de -^itani of
Soó1c"'"Chrï¥tèn-inITiTIa"~gëcon"troïë'ër:d"" gebied. Se Libanese

••••••$XM3ü^£5X.ïiï.pS^
yporlopig echter liever nog geen actiegebeid aan dd
Libanese strijdkrachten willen geven. Zij geven de

b<}j de UNIFIL-con'tingenten, Dé houding van de diverse
partijen hiertegenover zou als volgt zijn: de PLO
14-j-k"t--zieh---b-i"j 5K>nde--van--A-ra-fa-t--zo--ne-u-tiFaal--mo.ge-l-i jk-
op te _willen stellen; de door Jurailatt geleide
vleugel in de "Mouvement National" zou er positief
•̂e-g&n-ov-ei<-st-aanï--eeh-:be-r--ep--v-oorwaa-rde--4a"t--dea-e ï-nz-e-t-
van Libanese strijdkrachten ertoe zal bijdragen dat
de onder controle van Haddad staande grensstrook ook
©}id«T-de— •te-ra}e-B™-v-an--de--VK— ries-ol-u-tie--komt--te--valle-n-;
de militie van de "Beweging van onafjiankeli jk.e
Nasseristen" , be-cer bekend als de "Mourabitvan" , zou e.

„Haddad en een ineer_ uitgebalanceerde opbouw van de
Libanese strijdkrachten. Van Li.bahë.se zijde werd

s tui t ten van Had_dad_ en I s rae l.
ïnniddeïs is diplomatiek overleg gaande over de (gering

—m-o-ge-l-i-jkhecen-'-di-fc-plan t-e-n-tïïtvóer te 1-e-ggen1.-

RI7 VAN O BI 7N
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Cgrnnentaar; Afgezien van de vraa.q of alle betrokken

•'' { partijen het zenden '̂ tan Libanese eenheden
ï"£' " " " naar""h'G't zuiden po-lji-fci-ek--vreTi-se-l-i-jfc--ach-t-eTi-y
* '_ X̂ij;i.st...:d.e__yra!ag..__welk_e_ ...eenh.eJLd̂ (.eehheden) van

/ het Libanese leger hiervoor in aamperking
z-oir-j[-dEn"}i--koi7ieni;--Z-oal'S--bekend-voTdert-ide o-p--

___. ; bouw....van de„Liba.n_es_e strijdkrachten slechts
langzaam» ^e enige eenheidE::welke momenteel

.yy-j/y-^g.^ X B d 011"j k'"'gO e d"~O p ge'I'S'r d'9"~f'UT IH2't± 6 geldt~"±S "

...__. „•„_ . .de... l Inf.br i g uit dê . ..Bekaa... ..vallei. Dpch:
aangezien deze brigade overwegend uit

j; ...... ...invloed.A zal;., hè t z_enj..ejni._van..„d_eze_mbriga.de
verraoedeljgk onaanvaardbaar zijn voor maj

; ;.. ™..v?..e,st_;.Libanpn., in...de.....gmgeving....v.an;.Tripcli...
(Zie eveneens Lamid-studie over ïiibanon nr»

...J3.i,.an.s.t.g.eh.e.i.in. C.l:)..~Si;$.....2̂i..4-èi.̂.an.on...z.iïn..mâ
geineld aan de demarcatielijn, in het door Palestijnen

. ... eriLhet._.dpgr...de..̂
Marjayoun,In de havenstad Sidon werd gevochten tussen
r̂ l̂±B'ére7i'de""-pal"es-t±JTise"--"gueTril-l-a"-gro'ep'ein-"-("Per-s-)";- r

.Qo.n..f..i.d..en.t.i.e.eL.., .C6Bme.n.t.a.â
verkregen omtrent artillerie beschietingen

Vel komen er regelmatig meldingen omtrent

f ' •„ SL J,n....L.lb..an.Qn., i.u5.5.an_.riyalI.s.s.r.ejad.e.„.PaI.e.s_-!T...„
tijnse guerrillagroeperingen, hetgeen nog-

"'"""" r"""' ffia"aTs""'aan"t'öont""dat""de''"PLO''"STë'chts""we±nl'g :

—; _'. „....._ :c.Dn..t.r,o.l.e.....h.e.e..f..t.....o.p....de......di.v..ex'.s.e.....grQ.e.p.er.inge.n.,
. .in het bijzonder op de radicale.

s c. Nederlandse Sector ' . ' ' • * . . .
'^~ ~ ^••^TK-Tunó'ti-ön'aTl'3Së-n'"'"'2'öUd-è'ïï'"-pLÜ-lFiUê^"7ATa

.hfi;.b..l3.e.n.....y.s.3r.z..Q.c.h.t Q.ni....gE.en.....!.'„e.3:.p.e.r.ime.n..t.e.n.'t......ui..t......te.....ha.l.eii....me..t.
.. h;et Nedsrlandse UïJIFIL-detacbement, teneinde hun taakop-

ts"ttx'h"g""të"""t"ë"s"tën"."""A'ï'a'fa"t z"öu"""h'eb'b"ë"rr'"t'ö"ëgë"z"ë"gd zTj'ri'
_ b.es.t ±.e.....z.ulle.n....d.Q.en...,.(.E.-2.)..«l •„ ,
Commenta?.r; Het nogal vage antwoord van Arafat houdt

bel'öfte""'in'i'"''Eë't''''ver zoele"''van

cidenten met het Piji contingent op 3 febr.

:„..._ ..tair., me.d.io....dfiZfi....maaiLcL«_ : ~
Overigens heeft Arafat te weinig greep op de
•aive'rs''ë'""F'ale'sTi''j'ns'e'''"gTö"ë'p"efIn'gTnï bm""'na'aeris"
.de....gEhelfi....PLQ....ZQ..l..n.....bel.o£..te......te....kuJln.e.n....docn.»

•Vel komen uit meerdere kringen berichten :

-... H.e.de.r.land3.e ei
en, linkse Libanezen als Christen-militia
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ZONDER TOESTEMMING^ VAN DV/MNDEF KAG DIT IHTSUM ETJÜKDEN GEBHUIKT VOOR

JLMssJL fi-2f—t-
Geheim • l o Samenvatting^ en conclusie

a. Bij een bomontploffing op de markt in Jeruzalem si jn
d-i«sd-a-g-z-es-Tje-n-s-e-n--gev7ond-ï

/ _•_ _ no d i gin g van de Amerikaanse pres i d en t ._jaanrai_p^Bïni_e_r_3_e g
voor een topbijeenkomst over het Midden-Oosten, af te

-• ........... — ..... slaan-è--V-o-l-gens-~p-r-emi-&r--Se-g-in--i-s--3gyp-t-e-̂  ...... s-eder-fr-d-e ..... •top
_ conferentie van 1978 j niet steeds extremere eisen ge-

komen .
— - — '• — ..... Oofc--K-gy-pt-e-l-s ..... pres-i-d-e-n-t----2ou-"n-i-e-t-aarï--de--voil-gende""C-OTife

rentie in Washington deelnemen_.
Inmiddels heeft premier Begin wel een uitnodiging , van

ter bespreking van de ontst_ane_situ.ati_es„

c. De president van Zuid-Jemen^^^z^^Mnnenkort e.e.n...bezoek
aan de Sovjet-Ünie brengen, waarbij met de Sovjet-

Dezerzijds bestaat de mening dat tussen„...beide landen
e,en "vriendschaps en samenv/erkingsverdrag" zal worden

treffende roilitairie samenwerking. _
' ™ * 't '£' * ' -;.-.'

___ d. /££ab.is£he...s.h.eiks aan....dê
tegisch belangrijke eilandjes terug die Iran in 1971

„:—,fc€

s-r±ch-te-rt"vbeire-f-f'eTi-de'-"-t-0'eti'e'fflë'n'd"ë'""m'ïla-"'"'

Een dee.l van de bevolking zou zijn geëvacueerd.

f. Saoedi-Arabië heeft woensdag alle.militaire verloven
±-"hoiidt--möKell"ĵ '"V'ëTT5aM""m8"t""aë"

.rJemerj.» .:. .._

^Dienstgeheiia a^Zes mensen zijn .
......... ' ..... ..... in" Jeruzalem een tijdbom ontplofte.

,. ..... .(..P.e.r.s.)... .......... ..
Commentaar; Voorzover bekend heeft nog geen Palestijnse

groeperingen de laatste tijd wat minder

Mogelijk is dit uit.angst voor represailles,

heeft dinsdag met grote 'meerder-

..............?:.f.....t.e....slaan ..... o.m...in...Ca.rri.p.....D.a.y.i.d.....e.e.n
eenkomst over het Midden-Oosten bij te wonen, zo is van

„ . . . . . . . . , . . . . . . . . _ . d a J ; ^ ^ ^ ^
machtigd een ontmoeting met president Carter voor te

. „ . . . . . . . „ . . . . . . _ . . . . . , . . . . . . . . . . . .
van vorig jaar september met nieuv;e "extremere eisen"

r-w-a'S ..... CLe-~befëKenIs""van""h"ël
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vredesverdrag "verloren gegaan" (Pers)<,
Confidentieel Commentaar: Bij ,-de stenraing zouden veertien ministers

- - •"• - - •;•"—-" ; •••••tege-n--h-e-t-¥eTft—-g-esteaid s» t we
, , < * ' . , " ' Israëlische kringen zouden d e ministers

' • ' V'e izman è"ïf~5aya"Ëivc or" ïïe bben ge s terne •

• .„.. : de uitnodiging zou kunnen zijn dat de
Amerikaanse president niet president Sadat

/ ;._; _ _ _

' • Overigens ksEf±schijnt het dat de Ameri-
""' kanen,.- vö~5V dat"de"uïtnö'digïngen''"werd"eri

hebben gehad, waarbij hij te kennen gaf
• zelf-niet naar Washington te zullen gaan»

_ • vooroverleg niet het gewenste resultaat
heeft opgeleverd"

Egyptische premier Xhalil die zei dat
zelfs als premier Begin niet naar Camp

gaat r president Sadat zich er niet toe
l , ., zal laten verleiden.

• l '"
" ^ _ ' ' ?eaS?r.ë??!? .9 P
| • • premier Begin uitgenodigd pm .donderdag

t . . . yan de ontstane sijtuatie. Begin heeft
- deze-.uitnodiging aanvaard. Suggesties
—•o-o-fc-p-rraiaies-K-haii-l-ji eiv-iaoge-H: jk pr

, j, . _. „Sadat__n.0jg__deze jHeek̂ aar̂ âsMn̂ on
gaan lijken wat '̂  voorbarig.

Dienstgeheiin c. In Seiroet is 'dinsdag vernomen ,dat de president

om jnet de Sovjet-TJnie jeen verdedigingsyerdrag' te
...sluiten, dit zou het eerste verdrag van dergelijke

•__ sluit.«...Volgens dezelfde__bron ̂ al
tekening van het verdrag aanzienlijke militaire en '{

C.p.nfiden.ti.eel „..Gommentaar;...Dezerzi.j5s..„bestaat:...de....meri!.ing....da,t., indien _
er inderdaad een verdrag tussen Zuid-
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Dienstgeheim e.« Uit Libië konien Geldingen Betreffende toen.ere:nde
. militaire activiteiten in het grensgebied- tussen

*.. .. 'woonachtige .Burgerbevolking _.zou reeds zijn
_ * ' geëvacueerd» .. Ij.

— -— -G-oifiïïie-n-t-a&r-t Odk--tó--t--a-nder-e--b-r-o-nn-en:""k-oïn'en"";beTxc'rrt'er;
.;_^_etr e_f fe nd.e_ .mi l i t a i r e _ ac t iyi te i t e n in....

. •- geTiqedm. grensgebied waarbij de Libisch?

al eerdeir incidenten zijn geweest
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• . -vindende militaire activiteiten in

, • ' ïsraeït Zoals bekend is de Libische
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sloten dat hij'het tot een militaire ''̂|
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Dienstgeheim ' - • • . ' ; - f , Saoedi-Arabib' heeft woensdag de verloven van alle
__, _ E-iii-ta-i-ren-.-ir.-g&i-r-okk-en".— ~- — ~ ~" "

Cpnf iéentieel _ _•_ .. Cèromentaar;....Ür..werd„..geeni,..rede.n_aa.Rg.e.geve.n...-Y.Q-Qj:
i ,_ _;:- ' . .-, ^ -. • deae, vrij plotselinge^:, maatregel. .
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Koord- en Zuid-Jemen waarbij de door
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on_ten gunste van Noord-Jemen militair

band met het vredesoverleg tussen 'i;
E'gypts e'ïï~"'ï"Sr"a"6"ï"i'
D e. e e r (̂  .̂ g.._.nip4g.s.l.i. jJih6.i.d....li. j3ti...A';o-£!r.s.l.s.̂
nog het meest voor de hand liggend..

' ' • '" ' ' • '_ :...als.....dQo.j_....S.y.ri.a..„.en....J.r:ak.....e..en.....dx.iji,gand
ber^oep op de beide Jeraens gedaan
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-. , .... . . . Arabische commissie.
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