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هشتمین سال مفقوداالثرشدن رابرت ای  .لوینسن

مبلغ جایزه برای معلومات که منجر به کشف موقعیت اسارت و بازگشتن مصئون ایشان بگردد تاحد  5ملیون دالر افزایش
یافت
واشنگتن  :به مناسبت هشتمین سال مفقود االثر شدن رابرت ای لوینسن از جزیره کیش در ایران  ،دفتر تحقیقات دولت فدرال امریکا
(اف بی آی ) مبلغ جایزه برای معلوماتی که منجر به کشف موقعیت و بازگشت مصئون محترم لوینسن شود را تا حد پنج میلیون دالر
افزایش داد .این جایزه در بدل آن معلوماتی تقدیم خواهد شد که منجر به کشف موقعیت اسارت و برگشت مصئون وی شود.
محترم جیمز ب کومی رئیس اف بی آی گفت " امروز ما در هشتمین سال مفقود االثر شدن باب در ایران قرار داریم و جایزه برای
یافتن موقعیت و برگشت مصئون وی به خانواده اش را افزایش میدهیم .ما از هرکسی که در این مورد معلومات دارد خواهشمندیم تا با
دفتر اف بی آی در تماس شوند .باب باید مدت ها پیشتر از این به فامیلش برگشتانده میشد".
باب لوینسن در  8مارچ سال  2007به جزیره کیش در ایران مسافرت کردو فردای آنروز مفقود االثر شد و موقعیت وی نامعلوم است.
از لحاظ طول مدت اسارت  ،در حال حاضر محترم لوینسن از جمله یکی از طویل المدت ترین اسیران تاریخ امریکا محسوب میگردد.
محترم لوینسن که در  10مارچ  67ساله میشود  ،یک صاحب منصب متقاعد اف بی آی است که در سال  1998تقاعد کرده بود.
از موقع مفقود االثر شدن محترم لوینسن ،اف بی آی تحقیقات را برای کشف موقعیت وی به پیش برده است .و سه سال قبل درماه مارچ
سال  2012که مصادف با پنجمین سال ناپدید شدن وی بود دفتر اف بی آی مبلغ یک ملیون دالر جایزه را برای یافتن نامبرده اعالم
نمود.
برای بدست آوردن معلومات بیشتر در باره محترم لوینسن منجمله عکس ها و معلومات در باره جایزه ،لطفا ً از وب سایت اف بی آی
 www.fbi.gov/levinsonدیدن نمائید .از اشخاصی که در مورد محترم لوینسن یا اسیرکننده های وی معلومات دارند تقاضا میگردد
تا با دفتر اف بی آی از این طریق  https://tips.fbi.gov :در تماس شوند .معلومات سری و محفوظ نگهداری خواهد شد و در
صورت تمایل شخص معلومات دهنده میتواند بصورت ناشناس تماس بگیرد.

