مطلوب
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

نخـلـة نـادر
التهرب من ضريبة الدخل (أربع تهم)

األوصاف
األسماء المستعارة :مايك نادر؛ ماخلة أ نادر؛ مايكل أنور نادر ؛ميشيل نادر؛ مايك أنور نادر؛ مايك أ نادر؛ نخلة أنور نادر؛ نخلة أ .نادر؛ نيك نادر؛ نخلة نادر؛ "مايك"؛ "مايكل"
تاري خ (تواري خ الميالد) المستخدمة 3 :يونيو 1971

مكان الميالد :البطرون ،لبنان

لون الشعر :بن

ن
العيني :بن
لون

الطول 6 :أقدام و  1بوصة

الوزن 180 :رطل

البنية :نحيف

الجنس :ذكر

العرق :أبيض

المهنة :يُعتَقد أن نادر يمتلك مطعمين في البطرون ،لبنان .ويطلق على أحدهما اسم
"."Cheers Cousin Mike

الجنسية :لبنان

الندبات والعالمات :لدى نادر وشم لحسن نرصهللا ،األمي العام لحزب هللا ،عىل بطنه .قد
ً
يكون لديه أيضا وشم عىل ذراعه األيمن .قد يكون عند نادر ندبات عىل بطنه ،يده اليمن،
واإلصبع األيمن.

مالحظات
يقيم نادر ف لبنان .قد يسافر إىل رقبص وفرنسا .ومن المعروف أنه يتحدث باللغة العربية ،واإلنجلبية .نادر مرتبط بجورج نخلة عجلتون ،وهو أيضا مطلوب من قبل مكتب التحقيقات
الفيدراىل.

تحذير
سبتمب  ،2016ف المنطقة الشمالية ألوهايو وأماكن أخرى ،حاول نادر ،حسبما يقال،
نخلة نادر مطلوب ف أرب ع تهم تهرب من دفع ضيبة الدخل .من حواىل شهر أكتوبر 2013إىل
ر
أن يتهرب من دفع ضيبة الذخل المستحقة عن طريق إعداد وتقديم لمصلحة الرصائب أربعة إقرارات ضيبية فردية خاصة بالواليات المتحدة كاذبة واحتياليةاألعوام من  2012إىل
 .2015خالل ذلك الوقت أمتلك نادر وقام بإدارة العمليات اليومية لثالث محال لبيع الخمور ف مقاطعة كاياهوجا بوالية أوهايو ،ولكنه وضع الملكية ر
الشعية للمحال التحارية
بأسماء أقارب مختلفي كمرشحي .كما أخف نادر ،كما يزعم ،معلومات عن الشخص الذي يعد الرصائب خاصة بمصادر متعددة لدخل إضاف ،إعفاء من الدين حصل عليه ف عام
 ،2013واستخدامه المتكرر ألموال األعمال التجارية لإلنفاق الشخص .كما أنه لم يفصح عن ،حسبما يقال ،دخله الشخص مما أسفر عن ضائب مستحقه لمصلحة الرصائب .ف
سببتمب ،2019 ،تم إصدار أمر فيدراىل بالقبض عىل نادر ف محكمة الواليات المتحدة المحلية للمنطقة الشناية من أوهايو ،كليفالنذ ،والية أوهايو بعد أن تم توجيه األتهام له
يوم 26
ر
بالتهرب من ضيبة الدخل.
ﯾرﺟ اإلتصال بمكتب التحقيقات الفيدراىل ( )FBIعىل رقم الهاتف ) (1-800-225-5324أو مكتب التحقيقات الفيدراىل
إن كان ﻟدﯾﻚ اى معلومات بخصوص هذه القضية ،ر
ر
عب اإلنبنت عىل tips.fbi.gov
المحىل بمنطقتك ،أو بأقرب سفارة أو قنصلﯿة أمرﯾكﯿة ،أو يمكنك تقديم معلومة ر
المكتب الميداني :كليفالند

