
 

 
 

  جعفر هالل حسن علي
 ألدوليأإلختطاف أألهلي 

 
  2017مأخوذة الصورة في عام 

2017في عام  مأخوذة  الصورة 
 

    2014في عام  مأخوذة  الصورة 2006الصورة مأخوذة في عام  

 افصاألو  
 

حسن  , يتعلي اللواحسن ي, تل حسن علي جعفر, هالل حسن اللواي, هالل جعفر, هالل, حسن جعفر, هالتهالل حسن جعفر, هالل جعفر اللوا هالل حسن علي, االسماء المستعارة:
 يعلي, أبو علي, هالل بن حسن اللوا

 1967سبتمبر يلول / أ 2 المستعملة:تواريخ الميالد  ألكويت :مكان الميالد

 (على اآلرجح اصلع في أعلى الرأسأسود )شائب قليالً,  الشعر: بني العيون:

 متر(يسنت 178) "10'5 الطول: كيلو( 90.5باوند ) 200حوالي ال  الوزن:

 ذكر الجنس: اغمق من الصورة اعاله( ابيض. )كويتي ببشرة العرق:

ن وؤفي مكتب ألش . يعمل جعفر ايضاً مان في مسقطبومي على شبكة تلفزيون ع   يمان. لديه مسلسل تلفزيونمسقط ع   ابراهيم الخليل في حي الغوبرى منمام مسجد هو ا جعفر العمل:
 ية بمطرة, حي إداري في مسقط. لواتأإلسالمية في 

 مالحظات
مان, إيران, ألكويت, ألهند, لبنان, سوريا, ألسعودية, - يكون لدى هالل حسن علي جعفر إرتباطات باألماكن ألتالية: توليدوقد  الية: ن و دبي. باإلضافة فإن جعفر يتحدث أللغات ألتأليمأوهايو, ع 

مان(. فيما يخص ألمظهر ألجسماني فجعفر يلبس نظارات أحيانا ولديه شامة صغيرة/ وي يزي, هندي, تركي )محدود(, واللواتعربي, فارسي, إنجل ال  حمة على ألخد أأليسر)لهجة محلية في ع 
 ية. قد يكون خطرا ولديه ميول للعنف.قبيلة أللواتين وعضو في شعر لحيته. جعفر شخص متدتحت من مكن رؤيتها ي

 التفاصيل
مان. 2006ام من شهر يناير/ كانون ثاني ع 20هالل حسن علي جعفر مطلوب لإلختطاف أألهلي ألدولي. ي زعم أن جعفر إختطف إبنه محمد علي هالل جعفر في  , عندما كانوا في ألخارج في ع 

مان إلى دارها في توليدو  مان في ألخوير. في  –يسلم زوجها جعفر طفلها محمد إليها. ي عتقد أن كال أألب واإلبن موجودان في مسقط م لأوهايو,  –عندما كانت أم محمد مستعدة للعودة من ع  ع 
ينت أألهل ألوحيد ألمقيم والكفيل ألقانوني لمحمد.  , م نحت زوجة جعفر2006من سبتمبر / أيلول  19 , تم إتهام هالل حسن علي 2008من شهر آب / أغسطس  11في ألطالق ألكامل منه, وع 

في ألوصاية ألبدنية على ألطفل.  هلسنة, والذي كان في ألواليات ألمتحدة, خارج ألواليات ألمتحدة, بقصد إعاقة تنفيذ حكم قضائي بأحقية أأل 16جعفر باإلحتجاز ألعمدي لطفل تحت عمر 
 من محكمة مقاطعة بالواليات ألمتحدة أألمريكية, مقاطعة ألشمال بأوهايو, ألقاطع ألغربي.  عليهبالقبض فيدرالي باإلضافة إلى ذلك, صدر أمر 

 أو سفارة أمريكية.  ةأو أقرب قنصليدرالي يإذا كان لديكم أي معلومات عن هذا ألشخص, فيرجى أإلتصال بالفرع ألمحلي لمكتب ألتحقيقات ألف

     كليفالند. مكتب ميداني: 

 

مكتب التحقيقات   مطلوب من قبل
  (إف بي آيدرالي )يالف

 


