
 
 

 أهم اإلرهابيين المطلوبين

 عبدهللا خليل حسين الرحايل محمد
أحد األشخاص  على متن طائرة بشكل غير قانوني، القيام بعمل عنيف ضدمدمرطائرة، وضع جهاز إلحاق الضررب

على متن طائرة، إحتجاز رهائن، قتل مواطنين أمريكيين خارج الواليات المتحدة األمريكية، محاولة قتل مواطنين 
مواطنين أمريكيين خارج الواليات المتحدة إصابات بدنية خطيرة بأمريكيين خارج الواليات المتحدة األمريكية، إلحاق 

سالح ناري أثناء جريمة عنف، قرصنة  خدامتعمد بطائرة، إستإلحاق ضرر م أحد الركاب، األمريكية، اإلعتداء على
  المساعدة والتحريض، التآمر للقيام بجرائم خارج الواليات المتحدة األمريكيةتقديم طائرة، 

 

 
 

  

  2000سنة صورة التقطت                                                 العمرالصورة حسب التقدم في                      

 

 

الوصف
 وان خليلي  وان ك  العيد، أنطوان إيوان، خليل حمد، عبدهللا محمد خليل، خليل أنطعبدهللا خليل م: األسماء المستعارة

  1965نوفمبر تشرين الثاني/ 27: خدمالميالد المست تاريخ لبنانمكان الميالد: 

 الشعر: أسود العيون: داكنة

 ( ”9’5 )سنتمتر  175 الطول: (رطل 143)كيلوغرام  65الوزن: 
 البنية: متوسط ةداكنلون البشرة: 

 الجنس: ذكرنوع  لبناني الجنسية: فلسطيني ومن المحتمل 

اليسرى  العينتحت الرحايل لديه ندبة : ندب وعالمات
 .ندبة على الخد األيمنو

 ، اإلنجليزيةاللغات: العربية



 

 المكافأة
خمسة ماليين دوالر لمعلومات تؤدي بشكل  قيمتها الى لعدالة في وزارة الخارجية األمريكية مكافأة تصلآت من أجل االمكافيقدم برنامج 

 في أي بلد. عبدهللا خليل حسين الرحايل محمدمباشر إلى إعتقال أو إدانة 
 

 المالحظات
  أحد بلدان الشرق األوسط. يعتقد أنه عضو في منظمة أبو نضال.   في قيما  م الرحايلمن المرجح أن يكون 

 

يرذتح  
وط بان تابعة لخط ختطاف طائرةللدور المنسوب إليه في امبيا وفي مقاطعة كول لعبدهللا خليل حسين الرحاي محمدتم توجيه اإلتهام إلى 

 20باكستان. أدى الهجوم إلى وفاة ، كراتشيتوقفها في  أثناء 1986سبتمبر  أيلول /  في الخامس من، 73رحلة رقم  العالمية، اميركان 
من الركاب و أفراد الطاقم بما في ذلك  ا  شخص 379محاولة قتل ي ذلك مواطنين أمريكيين إثنين ومن الركاب وأفراد الطاقم بما ف ا  شخص
 .ا  أمريكي ا  مواطن 89

   

إعتباره مسلح و خطير يجب  
 تصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.الشخص الرجاء اإلمعلومات تتعلق بهذا  ةأيذا كانت لديك إ   

 مبياومقاطعة كول، واشنطنمدينة : المكتب الميداني


