
 

 

 

 مطلوب من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي

[FBI] 
 

تمرد  ثمؤامرة إحدا ؛مؤامرة إعطاء معلومات خاطئة عن هجوم إرهابي ؛بدون تصريح و تخريبها حواسيب إختراق مؤامرة
  شخصية؛ مؤامرة نصب متعلقة ببطاقات الصرف اآللي؛ هويات؛ مؤامرة القيام بإنتحال في صفوف أعضاء الجيش األمريكي

مؤامرة  ؛مؤامرة لمخالفة أحكام العقوبات على سوريا ؛مؤامرة للقيام بالنصب في تحويل األموال ؛مؤامرة للقيام بغسيل األموال
   .الواليات عبر ةغير قانوني إتصاالتمؤامرة إلرسال ؛ للحصول على عائدات اإلبتزاز

 

 فراس دردر

 
 

، "أثيكال دراغن"، "ذي شادو"فراس نورالدين دردر، فراس فراس نورالدين، فراس دردر، فراس داردار، : األسماء المعروف بها
". أثيكال سبيكتروم"  

Firas Nur Al Din Dardar, Firas Nural Din Dardar, Firas Nour Alden Dardar, Feras Firas Nur-al-Din, Firas 

Derdar, Firas Drdr, Feras Dardar, "The Shadow", "Ethical Dragon", "Ethical Spectrum" 
 

 األوصاف
داكن بني: الشعر                                     1989) مارس( آذار 3 :المستخدم تاريخ الميالد  
اللون بنية: العيون                                                         سوريا  ، حمص :مكان الوالدة  

                                                               ذكر: الجنس                                                                            أبيض: العرق

            سوري: الجنسية        معروف عن دردر أنه مدخن و يعتقد أنه يقيم في حمص بسوريا :مالحظات

 تحذير
زعم أنهم يقومون مطلوب بسبب تورطه المزعوم مع الجيش اإللكتروني السوري وهو مجموعة من األشخاص الذين يُ فراس دردر 

) يناير(و شهر كانون الثاني  2011سنة ) سبتمبر(ُيزعم أنه ما بين شهر أيلول  .بعمليات اإلختراق اإللكتروني لمساندة النظام السوري
خاصة تحت ات إعالمية وهيئات العشرات من الهجمات اإللكترونية ضد مؤسسات حكومية أمريكية و مؤسس دردرإرتكب  2014سنة 

تم رفع شكوى جنائية  2014 )يونيو( في الثاني عشر من شهر حزيران". ذي شادو" :بسوري مستعمال اللقلواء الجيش اإللكتروني ال
 بالتآمر لمخالفة العديد من القوانين دردرهم حيث إت لفرجينيا بمدينة ألكسندريا بوالية فيرجينيا قطاع الشرقيبمحكمة المقاطعة األمريكية بال

 .إختراق الحواسيب مفوضيةالمتعلقة ب
الشركات األمريكية  التي إستهدفت العديد من عن سلسلة من مخططات اإلبتزازاإللكترونية مسئول دردر أنفإنه يشتبه  باإلضافة إلى ذلك

             .اإللكترونية هذه اإلبتزاز ى جنائية منفصلة تتهم دردر بمخططاتدعورفع  تم 2015) مبرتسب(أيلول  29في و. و الدولية

 مكافأة
ألي معلومات ) دوالر أمريكي 100000(مئة ألف دوالر أمريكي  إلىمقدارها يصل درالي مكافأة يمكتب التحقيقات الف عرضي

.فراس دردرعتقال إلى إتؤدي   
 

إذا توفرت لديكم أي معلومات عن هذا الشخص يرجى اإلتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي أو أقرب سفارة 
       .أو قنصلية أمريكية


