
 
 

 أهم اإلرهابيين المطلوبين

 ر  وَنَلمُا حمدأ محمد
ص اشخأحد األ على متن طائرة بشكل غير قانوني، القيام بعمل عنيف ضدمدمر طائرة، وضع جهاز إلحاق الضررب

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

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

 

 
 

  

  2000سنة  صورة التقطت                                                 لعمرالصورة حسب التقدم في ا                     

 

 

الوصف
 منصور، اشدالرعبد الرحمن زبير، شامد خليل زبير، منصور، أشرف نعيم منصور،  اشدالر عبدالرحمن: أسماء مستعارة

 الرشاد منصور، أحمد خالد زبير، عبدالرحمن رشاد منصور
 
 
 
    

  1965 آيار / مايو 21: خدمالميالد المست تاريخ مكان الميالد: الكويت

 الشعر: أسود داكنة: ونالعي

 ( ”9’5 سنتمتر ) 177 الطول: (رطل 132كيلوغرام ) 60الوزن: 
 البنية: متوسط فاتحةالبشرة: لون 

 لجنس: ذكرنوع ا لبناني من المحتملالجنسية: فلسطيني و

على يده اليسرى بالقرب ندبة لديه  لمنوراوعالمات:  ندب
 إصبع اإلبهام. من

 اللغات: العربية



 

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

 مباشر إلى إعتقال أو إدانة محمد أحمد المنور في أي بلد.
 

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

 

يرذتح  
 لمية،  اميركان العابان تابعة لخطوط في إختطاف طائرة  للدور المنسوب إليهمبيا ومقاطعة كولر في يه اإلتهام إلى محمد أحمد المنوتم توج

من الركاب  ا  شخص 20باكستان. أدى الهجوم إلى وفاة ، كراتشيفي توقفها  أثناء 1986سبتمبر أيلول / في الخامس من  ،73رحلة رقم 
 .ا  أمريكي ا  مواطن 89من الركاب و أفراد الطاقم بما في ذلك  ا  شخص 379ومحاولة قتل  إثنين لك مواطنين أمريكيينأفراد الطاقم بما في ذو

   

إعتباره مسلح و خطير يجب  
 صال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.الشخص الرجاء اإلتمات تتعلق بهذا معلو ةذا كانت لديك أيإ   

 مقاطعة كولمبيا، واشنطنمدينة : المكتب الميداني


