
 

 

 حسين أحمد الريجاني
 ،يقانونغير الريب؛ التصدير ھ؛ التشريفةساليب غير أ عن طريقحتيال على الواليات المتحدة إللمؤامرة 
 قتصادية في حاالتإلللسلطات ا ي الدوليمريكقانون األالبمخالفة  ذلكو الت تصدير غير قانونيةومحاو

 عرقلة سير العدالة والطوارئ؛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٠٧ تقريبا في عامالتقطت الصورة   

 األوصاف
 

       حمد الريجاني، مھرداد الريجانيأمھردادالريجاني، حسين الريجاني، .أ : حسيناألسماء المعروف بھا

١٩٦٣غسطسأ٣١؛١٩٦٣كتوبر أ ٣١: ةاريخ الميالد المستخدموت يرانإ: طھران ، مكان الوالدة
: أسودلون الشعر أسود: لون العينين

متر) تقريباً ١٫٧٣بوصات (٨قدام وأ٥:الطول رام) تقريباً كيلوج ٧٩٫٤( رطالً  ١٧٥:الوزن
: ذكرالجنس : أبيضالعرق

عمالألج: رالمھنة يرانيإ:الجنسية
W421654733 : في المركز الوطني للمعلومات عن المجرمينالسجلرقم  نجليزيةإلا؛: الفارسيةاللغات

 مكافأة

 معلومات مقابل أيّ  دوالر أمريكي ماليينفي وزارة الخارجية األمريكية مكافأة يصل مقدارھا إلى ثالثة  اإلقليمية برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدوديعرض 

 إدانة حسين أحمد الريجاني.أو و/عتقال إتؤدي إلى 

 مالحظات

 و تركيا. ھونج كونج، أأو سنغافورة، أو لى الصين، إاني جيالر قد يسافر

 تحذير

سبب تورطه ب وزارة األمن الداخلي (تحقيقات األمن الداخلي)، و وزارة التجارة األمريكية (مكتب إنفاذ قوانين التصدير)،و من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي،  حمد الريجاني مطلوبأحسين 
قوات المريكية وستھدفت القوات اإالتي مبتكرة الفة ناسالعبوات الفي  فيما بعدستخدامھا إتم التي و ،بطريقة غير قانونية الواليات المتحدة في وتوفير التكنولوجيا المطورةنقل  فيالمزعوم 
ً أمتآمرين أربعة و ،كات في سنغافورةوثالث شر ،يرانيةإھذا المخطط من خالل شركة بتنفيذ . قام الريجاني ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٨في العراق من  التحالف في سنغافورة. تم القبض على ثالثة  يضا

في  احمطلق السرالرابع  المتآمرلى سنغافورة. اليزال إ تسليمھمإعادة بعد ذلك تمت  و ،تم حبسھم في سجن فيدراليثم قّروا بالذنب لى الواليات المتحدة  حيث أإ تسليمھمو المتآمرينمن 
  سنغافورة.

ليه بمؤامرة إتھام إلواشنطن العاصمة بعد توجيه اب ،قطاع كولومبيا فيمريكية ألامن قبل المحكمة الفيدرالية  ٢٠١٠سبتمبر  ١٥حمد الريجاني في أتم إصدار أمر فيدرالي بالقبض على حسين 
قتصادية إلسلطات الل الدولي قانون األمريكيالذلك بمخالفة ومحاوالت تصدير غير قانونية و ،يغير قانونالالتصدير وب؛ تھريالوة؛ شريفساليب غير أ عن طريقحتيال على الواليات المتحدة إلا

  عرقلة سير العدالة.والطوارئ؛  حاالتفي 

 اّ دولي بورضة للھرعُ  عتبارهإيجب 

يرجى بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية. أما إذا كنت داخل الواليات المتحدة،  اإلتصال و تقيم خارج الواليات المتحدة، رجاءذا كان لديك أية معلومات عن ھذه القضية، إ
 تقديمكما يمكن  . ١⁻٨٠٠⁻٢٢٥⁻٥٣٢٤و برقم الھاتف المجاني المخصص لتلقي المعلومات بمكتب التحقيقات الفيدرالي أ ،تصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحليإلا

 tips.fbi.gov: ليالموقع التا عن طريق النت على المعلومات

  بمطلو
 )FBI(الي مكتب التحقيقات الفيدر طرفمن 


