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  الفارين األكثر خطورة المطلوب منظمة الشرطة العالمية تشيد بتوقيف أحد 
  اإلنتربولو مكتب التحقيقات االتحادي كّل من من قبل  

وهـو مـن بـولغر، ‘ وايـيت’رحبت منظمة الشرطة العامليـة بتوقيـف زعـيم إحـدى العصـابات اإلجراميـة املـدعو جـيمس  -ليون (فرنسا) 
عمليـة قادهـا اإلنرتبـول علـى  يف إطـارأخطر األشخاص املطلوبني من قبل مكتب التحقيقات االحتـادي وأحـد الفـارّين املسـتهدفني 

  الصعيد العاملي. 
مـتهم بقتـل و  عامـا 81مـن العمـر  يبلـغمـواطن مـن الواليـات املتحـدة وهـو عاما من الفرار من وجه العدالة، اعُتقل بـولغر،  16فبعد 

عامـا، والـيت كانـت مسـتهدفة أيضـا  61شخصا يف سبعينات ومثانينات القـرن املاضـي، ورفيقتـه كـاثرين غريـغ، البالغـة مـن العمـر  19
بــالقرب مــن لــوس  النشــرات احلمــراء) -ين وتــوقيفهم الفــارّ  األشــخاص(العثــور علــى  يف إطــار عمليــة إنفراريــد الــيت قادهــا اإلنرتبــول

  ي.حزيران/يونيو اجلار  22أجنلس يف 
مة القتل املوجهة إليه بصفته الـزعيم و   يف بوسـطن، مطلـوب أيضـا بـتهم االبتـزاز‘ وينـرت هيـل’صـابة السـابق لعبولغر، باإلضافة إىل 

والرشـو، وغسـل األمـوال. أمـا غريـغ فهـي مطلوبـة خلطف والتخريـب والسـرقة واالنتماء إىل منظمة فاسدة متورطة يف أعمال القتل وا
ما نشـرتني محـراوين، أو تنبيهـني يتعلقـان بشخصـني  بتهمة التسرت على شخص لتجنيبـه االعتقـال. وكـان اإلنرتبـول قـد أصـدر بشـأ

  مطلوبني على الصعيد الدويل، بناء على طلب من سلطات الواليات املتحدة. 
إن إلقاء ’’يف اإلنرتبول:  ينالفارّ  األشخاص التحقيقات بشأنلدعم إلدارة الفرعية لوقال السيد ستيفانو كارفيللي، املدير املساعد 

مـــن وجـــه العدالـــة لـــدليل علـــى التـــزام وثبـــات مـــوظفي مكتـــب  رفيقتـــه بعـــد ســـنوات عديـــدة مـــن الفـــرارالقـــبض علـــى جـــيمس بـــولغر و 
    ‘‘.النسيان يطوهمهذين الشخصني الفارّين واجلرائم اليت ارتكباها مل التحقيقات االحتادي املعنيني الذين برهنوا أن 

وهــي عمليـة إنفراريـد، لتسـليط الضـوء علـى هـذا الشـخص كأحـد املسـتهدفني الرئيسـيني لقـد شـكل ’’قـائال:  كـارفيلليالسـيد   وتـابع
، إحــدى اخلطــوات اهلامــة يوجهــه اإلنرتبــول إىل العاّمــة للحصــول علــى معلومــات بشــأن األشــخاص الفــارّينرئيســي أول نــداء عــاملي 

الســتفادة مــن مجيــع املــوارد املتــوفرة لــديها ملواصــلة الضــغط علــى هــذا الشــخص واا ســلطات الواليــات املتحــدة واملتعــددة الــيت اختــذ
  ‘‘.لتحديد مكانه وتوقيفه

ـا ’’وأضاف قائال:  أنـه مهمـا طـال  ومفادهـاكافـة أحنـاء العـامل  مـرة أخـرى إىل مجيـع األشـخاص الفـارّين يف  توجـهشـارة واضـحة إلإ
  ‘‘. العدالةإىل  يقدمفإن الشخص املطلوب يبقى مطلوبا إىل أن  الزمن

شخصــا فــارّا علــى الصــعيد الــدويل  450واســتهدفت حــواىل  2010نُفــذت عمليــة إنفراريــد الــيت قادهــا اإلنرتبــول يف متوز/يوليــو قــد و 
ـــم ارتكبـــوا دينـــوا أ ، واالجتـــار باملخـــدرات. ل األطفـــال، واخلطـــفســـتغالتشـــمل القتـــل، واالغتصـــاب، واجـــرائم خطـــرية ويشـــتبه يف أ

  . افرد 170لية حىت اآلن عن توقيف أو حتديد مكان أكثر من وأسفرت هذه العم
اعتقـــال الشـــرطة الربازيليـــة يف ريـــو دي جـــانريو شخصـــا فـــارّا آخـــر كـــان  يـــومني فقـــط علـــىاألربعـــاء بعـــد  ـــارقيـــف بـــولغر وجـــاء تو 

االعتــداء جنســيا علــى يــدعى كينيــث أنــدرو كريــغ، مــتهم ب مــن الواليــات املتحــدةد، وهــو مــواطن مســتهدفا يف إطــار عمليــة إنفراريــ
  .1998طفلني يف فلوريدا يف عام 


