طلب معلومات
علي حاج زكي جليل

تفجير الطائرة التابعة لشركة أالس شيريكاناس في رحلتها عدد  00901يوم  19يوليو /تموز  ،1994بنما.
األوصاف
األسماء المستخدمة :علي حاج؛ علي جليل؛ علي حج
العمر 52 :سنة تقريبا

لون الشعر :أسود

لون العينين :بني داكن

الطول :حوالي  5أقدام و 10بوصات

الوزن :حوالي  200رطل

لون البشرة :أبيض

الجنس:

ذكر

مالحظات
وفقا لما ذكره شهود بنميون ،ونتائج المقابلة مع علي حاج زكي جليل ،فإنه كان في مكان تحطم طائرة شركة أالس شيريكاناس في رحلتها رقم
 00901من جراء تفجير ،يوم الحادث واليوم الذي بعده .في  6أكتوبر/تشرين األول  ، 1994تم اعتقال جليل من طرف السلطات البنمية بسبب
اإلتجار الغير مشروع باألسلحة النارية ،وكان بحوزته  10رشاشات من طراز ماك عيار  9ملم ،وقد تم مسح األرقام التسلسلية للعديد منها .في 7
أكتوبر  ، 1994أعطى جليل موافقته للسلطات البنمية لتفتيش شُقته في بنما سيتي ،بنما .في غرفة جليل ،قامت السلطات بمصادرة ستة رشاشات
إضافية ،والعديد من خزائن الذخيرة ،وكبسوالت تفجير ،وسلك تفجير عسكري (يُشبهُ التي أُستعملت في تفجير طائرة أالس في رحلتها ،)00901
و سند إيداع قيمته  500ألف دوالر أمريكي من بنك بنمي .قال جليل للمحققين أنه تحصل على كبسوالت التفجير من مجموعة أطفال كانوا في
محطة بنزين في بنما مقابل سعر  25سنتا للكبسولة الواحدة .أفادت مقابلت مع الشهود بأن جليل يملكُ  ،وأنهُ ماهر في استعمال العديد من أجهزة
اللسلكي ذات التردد العالي والعالي جدا.
ُعرف عن علي حاج زكي جليل أنه يُحب مظلت الهبوط (باراشوتات) كثيرا ،وأنه سافر إلى بلدان عديدة .كان أيضا يملك عدة حانات في جزيرة
ي
ُ
مارقريتا في فنزويل أين يُعتقدُ أنه يُقيم.
يطلب الـ  FBIمعلومات عن تفجير طائرة أالس شيريكاناس في رحلتها عدد  ، 00901أو أي معلومات عن األنشطة المشبوهة التي تم وصفها
أعله.

تفاصيل
المعلومات المطلوبة تتعلّ ُق بتفجير طائرة أالس شيريكاناس في رحلتها عدد  00901يوم  19يوليو  . 1994حوالي الساعة  4:30مساء حسب
التوقيت الصيفي المركزي ،أقلعت الطائرة في رحلتها عدد  00901من فرنس فيلد ،كولون ،بنما ،في اتجاه بنما سيتي ،بنما .انفجرت الطائرة بعد
ُ
تبحث السلطات عن معلومات تتعل ُق ب ُمشتبه به/مشتبه بهم ،وبالجريمة
وقت قصير من إقلعها ،مما أدى إلى مقتل كل ركابها الواحد والعشرون.
التي تم اقترافها على متن تلك الطائرة .

تمت ال ُمطالبة بجثث كل المسافرين وطاقم الطائرة ما عدا جثة واحدة .تم التعرف على الجثة أنها ُيحتمل أن تكون تابعة لشخص يُدعى علي حوا
جمال ،الذي يُشتبهُ أنه حامل القنبلة على متن الطائرة.
وقع حادث الطائرة بعد يوم من تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية األرجنتينية في بوينس أيرس ،باألرجنتين ،من طرف مجموعة إسلمية
إرهابية متطرفة .وقد أسفر هذا التفجير عن مقتل  42شخصا .يُشتبه بأن هذه المجموعة هي متورطة أيضا في تفجير الطائرة في رحلتها عدد
 .00901يُشتبهُ أيضا في وجود أطراف آخرين قد ساعدوا جمال في عملية تفجير الطائرة.

