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هشتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت ا .لوینسون
مبلغ جایزه برای اطالعاتی که منجر به پیدا کردن محل و بازگشت امن ایشان گردد تا  5میلیون دالر
افزایش یافت.
واشینگتن  -بمناسبت هشتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت ا .لوینسون از جزیره کیش در ایران اداره
تحقیقات فدرال (اف .بی .آی ) مبلغ پاداش برای اطالعاتی که منجر به پیدا کردن محل و بازگشت امن
آقای لوینسون شود را به پنج میلیون دالر افزایش داده است.
آقای جیمز ب .کومی مدیر کل اداره تحقیقات فدرال (اف .بی .آی) گفت  ":امروز هشتمین سالگرد نا پدید
شدن باب در ایران است و ما مبلغ پاداش برای یافتن محل و بازگشت امن ایشان به خانواده شان را افزایش
میدهیم .ما از هر کس که اطالعاتی در این زمینه دارد تقاضا میکنیم با اداره اف.بی.آی تماس حاصل نماید.
ازموقعیکه باب میبایست به خانواده اش ملحق میگردید زمان زیادی میگذرد" .
باب لوینسون در  17اسفند ماه سال  1385به جزیره کیش در ایران مسافرت کرد وروزبعد مفقود االثر
شد و محل وی نا معلوم باقی مانده است  .هم اکنون آقای لوینسون یکی از طوالنی ترین آمریکاییها در
تاریخ است که در اسارت نگهداشته شده است .آقای لوینسون که در  19اسفند ماه  67ساله میشود درسال
 1376به عنوان مامور ویژه اف .بی .آی بازنشسته شد.
از زمان ناپدید شدن آقای لوینسون اداره تحقیقات فدرال( اف .بی .آی) همواره تحقیقات برای پیدا کردن
محل نامبرده را انجام داده است .سه سال قبل در پنجمین سالگرد ناپدید شدن او در اسفند ماه سال 1390
اداره اف .بی .آی مبلغ یک میلیون دالر پاداش برای یافتن نامبرده مقرر نمود.
برای اطالعات بیشتر در باره آقای لوینسون منجمله عکس ها و اطالعات پاداش  ،لطفا ً از وب سایت
اداره اف .بی .آی  www.fbi.gov/levinsonبازدید نمائید .هرکس اطالعاتی درباره آقای لوینسون یا
اسیرکنندگان او در اختیار دارد تشویق میشود تا با اداره اف .بی .آی از طریق ایمیل :
 https://tips.fbi.govتماس حاصل نماید .اطالعات بصورت محرمانه نگهداری شده و شخص میتواند
ناشناس بماند.

