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 رهابيينإألربع  تقّدم العمرُتظهر  ا  ينشر صور مكتب التحقيقات الفيدرالي
 73 م رحلة رقمحادث خطف طائرة بان آ مطلوبيين في

 
زعومين م ألربعة خاطفينتقّدم العمر بنشر صور ُتظهر  ن الميداني لمكتب التحقيقات الفيدراليمكتب واشنط قام –ن شنطوا
في  73م الدولية رقم خطوط بام آلرحلة  1986سبتمبر  5همين في الواليات المتحدة األمريكية بحادث الخطف الذي تم في تّ مُ 

ودود محمد حافظ التركي، جمال سعيد عبد الرحيم، محمد عبدهللا خليل حسين الرحيال ومحمد أحمد  :وهم كراتشي بباكستان
ي ف بي آي فاألوصور أصلية حصل عليها  نظام تقدم العمرستخدام تقنية اف بي آي بطباعة الصور باألالمنور. قام معمل 

 .2000عام 
 

ثنان من المواطنيين ام هبما في، عشرين من الركاب وطاقم الطائرة أدى إلى مقتلقد  73م رقم الهجوم على رحلة بان آوكان 
 شخص على متن الطائرة. 100يزيد على  من الركاب وطاقم الطائرة وجرح ما 379محاولة قتل ون، يياألمريك

 
 5ى فأة تصل إلت من أجل العدالة لوزارة الخارجية األمريكية الذي يعرض مكاآعالن بالتنسيق مع برنامج المكافويأتي هذا اإل

ء عتقد أن هؤالتهمين. ويُ المُ  مزعومينال الحكم على الخاطفين أو ماليين دوالر أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على
رهابية األجنبية الئحة المنظمات اإلفي منظمة أبو نضال والتي كانت في السابق ُمدرجة على  ء  أعضاكانوا األشخاص 

رهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات على الئحة أهم اإلحاليا  ه هومشتبه في وكل . الخارجية األمريكيةلوزارة فة الُمصن  
 الفيدرالي.

 
رهابيين أن يتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي أو بأقرب سفارة أو قنصلية وُيطلب من أي شخص لديه معلومات عن هؤالء اإل

 تيح للمستخدم البقاء مجهول الشخصية.الذي يُ  www.tips.fbi.gov لموقع يقوم بتقديم معلومات عن طريق ا أمريكية أو
 

ألشخاص تهام لنعقدة في عدة سلطات قضائية بالواليات المتحدة األمريكية بتوجيه االقامت هيئات محلفين فيدرالية كبرى مُ 
فتات طلب العلى لة فصّ المطلوبيين لمكتب التحقيقات الفيدرالي على خلفية الجرائم المُ رهابيين الُمدرجين على قائمة أهم اإل

ية عن ضافإحضارهم للعدالة. توجد معلومات إسمح بالقبض عليهم وتعلى الالفتات  ةالُمدرج ةالحالي اتتهاماال. القبض عليهم
  :لرابطرهابيين المطلوبيين لمكتب التحقيقات الفيدرالي على ابرنامج أهم اإل

https://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists 
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