مطلوب

من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي )(FBI

حسين أحمد الريجاني
مؤامرة لإلحتيال على الواليات المتحدة عن طريق أساليب غير شريفة؛ التھريب؛ التصدير الغير قانوني،
ومحاوالت تصدير غير قانونية وذلك بمخالفة القانون األمريكي الدولي للسلطات اإلقتصادية في حاالت
الطوارئ؛ وعرقلة سير العدالة

التقطت الصورة تقريبا في عام ٢٠٠٧

األوصاف
األسماء المعروف بھا :حسين أ .الريجاني ،حسين الريجاني ،مھرداد أحمد الريجاني ،مھرداد الريجاني
مكان الوالدة :طھران  ،إيران
تواريخ الميالد المستخدمة ٣١ :أكتوبر ١٩٦٣؛  ٣١أغسطس ١٩٦٣
لون العينين :أسود
لون الشعر :أسود
الوزن ١٧٥ :رطالً ) ٧٩٫٤كيلوجرام( تقريبا ً
الطول ٥ :أقدام و ٨بوصات ) ١٫٧٣متر( تقريبا ً
العرق :أبيض
الجنس :ذكر
الجنسية :إيراني
المھنة :رجل أعمال
رقم السجل في المركز الوطني للمعلومات عن المجرمينW421654733 :
اللغات :الفارسية ؛ اإلنجليزية

مكافأة
ي معلومات
يعرض برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود اإلقليمية في وزارة الخارجية األمريكية مكافأة يصل مقدارھا إلى ثالثة ماليين دوالر أمريكي مقابل أ ّ
تؤدي إلى إعتقال و/أو إدانة حسين أحمد الريجاني.

مالحظات
قد يسافر الريجاني إلى الصين ،أو سنغافورة ،أو ھونج كونج ،أو تركيا.

تحذير
حسين أحمد الريجاني مطلوب من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ،و وزارة األمن الداخلي )تحقيقات األمن الداخلي( ،و وزارة التجارة األمريكية )مكتب إنفاذ قوانين التصدير( ،بسبب تورطه
المزعوم في نقل وتوفير التكنولوجيا المطورة في الواليات المتحدة بطريقة غير قانونية ،والتي تم إستخدامھا فيما بعد في العبوات الناسفة المبتكرة التي إستھدفت القوات االمريكية وقوات
التحالف في العراق من  ٢٠٠٨إلى  .٢٠١٠قام الريجاني بتنفيذ ھذا المخطط من خالل شركة إيرانية ،وثالث شركات في سنغافورة ،وأربعة متآمرين أيضا ً في سنغافورة .تم القبض على ثالثة
من المتآمرين وتسليمھم إلى الواليات المتحدة حيث أقرّوا بالذنب ثم تم حبسھم في سجن فيدرالي ،و بعد ذلك تمت إعادة تسليمھم إلى سنغافورة .اليزال المتآمر الرابع مطلق السراح في
سنغافورة.
تم إصدار أمر فيدرالي بالقبض على حسين أحمد الريجاني في  ١٥سبتمبر  ٢٠١٠من قبل المحكمة الفيدرالية األمريكية في قطاع كولومبيا ،بواشنطن العاصمة بعد توجيه اإلتھام إليه بمؤامرة
اإلحتيال على الواليات المتحدة عن طريق أساليب غير شريفة؛ والتھريب؛ والتصدير الغير قانوني ،ومحاوالت تصدير غير قانونية وذلك بمخالفة القانون األمريكي الدولي للسلطات اإلقتصادية
في حاالت الطوارئ؛ وعرقلة سير العدالة.
عرضة للھروب دوليا ّ
يجب إعتباره ُ

إذا كان لديك أية معلومات عن ھذه القضية ،و تقيم خارج الواليات المتحدة ،رجاء اإلتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية .أما إذا كنت داخل الواليات المتحدة ،يرجى
اإلتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي ،أو برقم الھاتف المجاني المخصص لتلقي المعلومات بمكتب التحقيقات الفيدرالي  . ١⁻٨٠٠⁻٢٢٥⁻٥٣٢٤كما يمكن تقديم
المعلومات عن طريق النت على الموقع التاليtips.fbi.gov :

