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للحصول على معلومات حول مشتبه بهم في  الفدرالي التحقيقات مكتبيسعى  
 تفجير حافلة بلغارية

 

 
فرح              ميالد        فرح           ملياد فرح      ميالد      حسن  حسن الحاج          

 
  
جنسية  رالف وليام ريكو، ويحمل ُمكنَى، الحسن سن الحاجح: مالحظات

 في ١٩٨٨ مارس /آذار ٢٢ولد في . مزدوجة لبنانية وكندية
ووزنه  )بوصة٧قدم،٥(سم ١٧٦طوله . صيدا، لبنان زغداريا،

الشرق  حاج حسن من اصل يرجع). ليبرة ١٦٣( كغ ٧٤
ه وعينا ن ذات لون بنى،ف الحاجبيرأسه حليق، كثي. أالوسط

يتكلم  حاج حسن .ستديرقوامه ثقيل ووجهه م. ت لون بنىذا
 .االنجليزيةو العربية

 
 مايايرين جاوبراي حسين فرح، المعروف بحسين ِميالد

ولد في . اللبنانية واالسترالية ،الجنسية جيمسون، مزدوج
طوله . ١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني ٥فى  ،سيدني، استراليا

. الشرق االوسط رح منف يرجع أصل).بوصة١قدم،٥(سم ١٥٥
عيناه ذات لون . شعره بني داكن وكثيف الحاجبين ذات لون بنى

 .النجليزيةافرح يتكلم العربية و. بنى،نحيل البنية
 

 تفاصيل

    طلب معلومات



 

حافلة في مطار تفجير ستجواب بخصوصلالفرح مطلوبان  حسن الحاج وِميالد
لذي ادى الى ، ا٢٠١٢يوليو / تموز ١٨في  ،، بلغاريافي مدينة برغاس راييفوسا

.٣٢ واصابة ،فجرمن بينهم الُم ،مقتل سبعة  
 
من والية ميشيغان  ة قيادة فى موقع االنفجار صادرةور على رخصثتم الع 
 بالشخص ها ارتباطل تحمل اسم جاك فيليب مارتن، ويعتقد ان) ات المتحدةالوالي(

ثانية  قبت التفجير، ُعثر على رخصة قيادةفي االيام التي اع. الذي نفذ هذا الهجوم
، تحمالن اسم رالف من والية ميشيغان مع بطاقة الضمان االجتماعي االمريكي

الجتماعي قد او بطاقة الضمان  قيادةيقات الحقة اثبتت ان رخصة التحق. وليام ريكو
صادرة  علوم ان فرح قد استخدم رخصة قيادةمن الم. استعملتا من طرف حاج حسن

يتم الحصول  لم ،رغم هذا. مايا جيمسونيريوالية ميشيغان تحمل اسم براين ج من
.بهذا السم على رخصة قيادة  

 
، حاج حسن ٢٠١٢يوليو / تموز ١٨يونيو  و/ حزيران ٢٨في الفترة ما بين  ان ورد

، وقرية "الشاطئ المشمس"، فارنا، نيسبار، منتجع وفرح تواجدا في مناطق روس
من المعتقد ان حاج حسن وفرح . ناطق قريبة من برغاس، بلغاريال هذه المك. رافدا
 قد ان يكون فرح من المحتمل. ا المزورتينهمفي فنادق واستخدما هويتيأقاما 

سيارة في فارنا،  مسون الستئجارياستعمل بطاقة الهوية التي تحمل اسم براين ج
.٢٠١٢يوليو/ في تموز ،بلغاريا  

 
ومع ذالك . مزورةشتبه بهما كانت تخذمة من طرف المالهوية االمريكية المس بطاقة

وشراء تراخيص السياقة استخراج فان مكتب التحقيقات الفدرالي يتدارس عملية 
.  وبطاقة الضمان االجتماعي  

 
مسلحين وخطيرينمرجو التعامل معهما كال  

 
المرجو االتصال بمكتب التحقيقات  ذه الحادثة،يكم اي معلومات عن هدكانت ل اذا

م على نصلية امريكية، او ارسال معلوماتكقرب سفارة او قالفدرالي المحلي، او با
https://fbi.tips.gov    االلكترونى الفدرالي التحقيقات مكتب موقع:  

https://fbi.tips.gov/
https://fbi.tips.gov/

