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ف پڈرل بیورو آف ایویسٹی گٹشن
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رابرٹ اے لیویشن کی گمشدگی کی آٹھویں برسی

پ
ے اور بحفاظت وایسی کا ذریعہ بۓ
ے جو اس تک ہ چنۓ
ایسی اطالع ک پلۓ
ے ،ایعام بڑھا کر تا بچ ملٹن ڈالر کر دتا گ پا ہے
واشنگٹن  -رابرٹ اے لیویشن کی ابران کے کٹش جزبرے سے گمشدگی کی آٹھویں برسی کے مو قع بر ف پڈرل بیورو آف ایوشٹی گٹشن
پ
(ایف۔بی۔آبی) نے ایسی معلومات کپلۓ
ے اور بحفاظت وایسی کا ذریعہ بۓ
ے ,ایعام بڑھا کر تا بچ ملٹن ڈالر کر دتا ہے.
ے جو اس تک ہ چنۓ

ایف۔بی۔آبی کے ڈابریکیر جیمز بی کومی نے کہا " ،آج رابرٹ کے ابران میں الیتہ ہونے کے آٹھ سال یورے ہوۓ ہیں اور ہم اس کی
یشاتدہی اور اس کی ا بۓ
ے ایعام کی رقم بڑھا رہے ہیں۔ ہم ہر کسی سے درجواست کرنے ہیں کہ
ے خاتدان کے تاس بحفاظت وایسی کے لۓ

جو کوبی ٹھی اس کی معلومات رکھپا ہو یو وہ ایف۔بی۔آبی سے رابطہ کرے۔ رابرٹ کی گھر وایسی میں پہل
ے ہی اتک طوتل عرصہ گزر چکا
ہے۔"

ے اور ان کا اتا ی پا اٹھی تک
ے ہی دن وہ الیتہ ہو گۓ
ے اور ا گل
 8مارچ  5112کو رابرٹ اے لیویشن ابران کے جزبرہ کٹش کے سفر بر گۓ

ے والے امرتکی ہیں۔ لیویشن صاحب جو  0998میں
تامعلوم ہے۔ لیویشن صاحب اب تار بخ کے سب سے طوتل عرصے تک زبر قبضہ ر ہۓ
سپ ش
ے 01 ،مارچ کو وہ 72برس کے ہو خائٹں گے۔
ابنٹ ری پابر ہوۓ ٹھ
ایف۔بی۔آبی سے ب طور ٹ ل چ

ی
ایف۔بی۔آبی لیویشن صاحب کے ال یتہ ہونے کے وفت سے ہی ان کی تالش کے لۓ
ے ف پٹش کر رہی ہے۔ ئٹن سال ف پل ،مارچ

 5105کو ان کی گمشدگی کی تابچویں برسی بر ایف۔بی۔آبی نے اتک ملٹن ڈالر کے ایعام کا اعالن کپاٹھا۔

ے براہ مہرتابی  www.fbi.gov/levinsonبر
ے کے لۓ
لیویشن صاحب کے تارے میں مزتد معلومات ،تصاوبر اور ایعام سے متعلق خا بۓ
خائٹں۔ جس کسی کو ٹھی لیویشن صاحب کے تارے میں تا ان کے اغوا کاروں کے تارے میں معلومات ہو یو اس کی جوصلہ افزابی کی خابی

ے سے پہنچاتا خا سکپا ہے اور اسے راز داری
ہے کہ وہ ایف۔بی۔آبی سے  https://tips.fbi.govبر رابطہ کرے۔ معلومات کو گمپام طر یق
میں رکھا خاۓ گا ۔

