
 

 

 

 

 
 

 قندیل و بالل أمینھ 
 2014 (آب) من العام اغسطس 29

 فرجینیا، سیتيمقاطعة جیمس 
     

    
 سنھ 14صوره تظھر تقدم العمر  حتى سن      سنھ      12صوره تظھر تقدم العمر  حتى سن 

 

 التفاصیل 

من مقاطعة جیمس  المفقودین قندیل و بالل قندیل أمینھ العثور على في  الجمھورمساعدة  یطلبنورفوك  مدینة في FBI مكتب التحقیقات الفیدرالي
  .2014 (آب) من العام اغسطس 29فرجینیا منذ في والیة   سیتي

 

اً تظھر المركز الوطني لألطفال المفقودین والمستغلین صورأصدر  سنوات.  8  و بالل ،سنوات 10 من العمر بلغتأمینة كانت  ،في وقت اختفائھم
 تقدم العمر  كما ھو مبین أعاله.

 

الوالیات المتحدة على متن  ینركات ،بصحبة والدھم أحمد عبدهللا طھ قندیل 2014عام  )بآغسطس (من أ 30 فيه ریخاالمرة للاألطفال  وشوھد و قد 
  .تركیافي أتاتورك  الى ثمو من أوكرانیا  بورسبیل في الدولي متجھة إلى كیندي جون فرحلة جویة من مطار 

 

  .لتركیةأمنطقة ھاتاي و من المحتمل أیضا أنھم یقیمون في  مصرفي لجیزة اوأ ،لقاھرةا ،االسكندریةفي مناطق یقیمون حالیا  ن األطفالأمن المحتمل 
 

. كیلوغرام 37زن حوالي سنتیمترا وت 158طولھا  قرابة  كان ااختفائھ حین. في اءزرق ھاعیونو بني  اشعرھ، البشرهبیضاء  فتاةوصفت أمینة بأنھا 

  .جورجیاوالیة  في ،اوغستا في 2003ایلول) من العام األول من سبتمبر (ولدت أمینة في 
 

 كیلوغرام.   25 یزن حواليسنتیمترا و  137طولھ  قرابة  كان اختفائھ  حینزرقاء. في  ھعیونوشقرالشعر البشره، أ بیضأذكر  بالل بانھ  وصف

 .جورجیاوالیة   في، اوغستافي  2006من العام  (كانون ثاني) ینایر في الرابع من  باللولد 
 

ألطفال ل بمساعدة من المركز الوطنىو  سیتيشرطة مقاطعة جیمس  قسممع على ھذا التحقیق المشترك  FBI مكتب التحقیقات الفیدراليیعمل 
 .المفقودین والمستغلین

شخص مفقود    



 

 

 

 

 معلومات اضافیھ

 

. أحمد قندیل كیلوغرام تقریباً  81إلى   77ویزن  سنتیمترا، 182یبلغ طولھ ن. وعیالبني وأخضر هشعر ،عاما 46ذكر یبلغ من العمرأحمد قندیل 
 .مصریة –ھ أمریكیة مزدوجیحمل جنسیھ  أمریكي متجنس مواطن

 

 
 

على الرقم  نورفوكقسم  FBI تصال بمكتب التحقیقات الفیدرالیةطلب منھ األی قندیل و بالل أمینھ جد اوتأي شخص لدیھ معلومات عن مكان 
 أدناه على الرقملمفقودین والمستغلین األطفال لالمركز الوطني أواألتصال ب ،tips.fbi.gov على الموقعأو  ،455-0100 (757)

 .سفارة أو قنصلیة أمیركیة تصال على أقرباأل أو   1-800-843-5678  

 

 
 : نورفوكالمیداني المكتب

 


