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  أوتويا إطالق النار في جزيرة عندمرتكبها هوية موظف شرطة وانتحال ج يالنرو في الدامية عتداءات اال يديناإلنتربول 
  اإلنرتبول واللجنة الدولية املعنية باملفقودين يقدمان عرضا مشرتكا لتوفري املساعدة يف حتديد هوية الضحايا

، ووصـف ارتـداء اللـذين وقعـا يف النـرويج اإلرهـابيني ينعتـداءاال. نوبـل رونالد كالسيد األمني العام لإلنرتبول  دان –) فرنسا( ليون
ما املتهم    ‘‘.ع للغايةاملروّ ’’لشبيبة باألمر اإطالق النار على خميم  عندالزي الرمسي للشرطة بارتكا

 الناسـفة العبـوة تفجـريالسـلطات النروجييـة الـيت حتقـق يف  موضـوعة بتصـرف مـوارد اإلنرتبـول مجيـع نوبـل إنالسـيد وقال األمني العـام 
 يف جزيــرة أوتويــا اجملــاورة أعقبــه الــذيإطــالق النــار يف عــن مقتــل ســبعة أشــخاص، و  احلاليــةالــذي أســفر حبســب التقــارير  ،يف أوســلو

  شخصا. 80قتل أكثر من مبفيد حيث أُ 

عـرض تقـدمي ونعلـن أّن اإلنرتبـول ، لتعـاطف ألسـر القتلـى واجلرحـى وأصـدقائهمم أصدق مشاعر األسى وانقدّ ’’وقال السيد نوبل: 
أي أفــراد  حتديــد هويــةتــتمكن مــن ل ين املــروعنياالعتــداء ينهــذ يفيــة يف التحقيقــات الــيت جتريهــا نروجيلســلطات الالــدعم الكامــل ل

ما آخرين حيتمل أن يكونوا قد    .‘‘امأو شاركوا فيهقدموا املساعدة الرتكا

واملســـؤول يف  اللجنـــة التنفيذيـــة لإلنرتبـــولباملنـــدوب عـــن أوروبـــا يف لقـــد اتصـــلت ’’ف األمـــني العـــام ملنظمـــة الشـــرطة العامليـــة: وأضـــا
  ‘‘. بتصرف النرويجالعاملية وخربتنا ألؤكد له شخصيا أننا نضع مواردنا ر ديِ الشرطة النروجيية السيد بيرت 

 إســاءة اســتعمال. فلالمشئــزازفعــال مثــري  إن انتحــال املــتهم احملتجــز حاليــا شخصــية موظــف شــرطة أمــر’’الســيد نوبــل قــائال:وأردف 
الضـحايا تضـليل لمت اللجـوء إليهـا دون شـك وقـد ، القسـوةغايـة يف هـي مسـألة  واملهنيـةبالثقـة  رتبطملاية جيالنرو  لشرطةلالزي الرمسي 

  ‘‘.  ةالطمأنينبوإعطائهم شعورا زائفا 

حاليـا  وهـو علـى اتصـال، فعـالوقد اتصل اإلنرتبول أيضا بشبكته املعنيـة بتبـّني ضـحايا الكـوارث الـيت تسـاهم فيهـا النـرويج بشـكل 
  لتحديد أي جماالت أخرى ميكن للخرباء املتخصصني تقدمي املساعدة فيها.  املعنية باملفقودينباللجنة الدولية 

باسم اللجنة الدولية املعنية باملفقودين، أود : ’’قائلة ربغرية املعنية باملفقودين السيدة كاثرين بومالدولحت املديرة العامة للجنة وصرّ 
  ‘‘.أصدق التعازي لشعب النرويجم أن أقدّ 

طلبتهــا النــرويج، مــا ، إذا لتقــدمي املســاعدةعلــى أهبــة االســتعداد مهــا واإلنرتبــول  اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــاملفقودينإن ’’وأضــافت: 
  ‘‘. اجلمعةيوم ن لقوا حتفهم يف اعتداءي هوية األشخاص الذي لتحديد

لبلدان األعضاء يف اإلنرتبـول ل املساعدةيد  جهاز الشرطة وأجهزة التدخل الطارئ يف النرويج مدَّ  طاملال’’وختم السيد نوبل قائال: 
ــا. ســيآمواجهـــة الكــوارث وامليف يف مجيــع أحنــاء العــامل  نؤكـــد رغبتنــا واســتعدادنا ملســـاعدة أن بشــكل خــاص لــذا، نـــود  الـــيت تلــّم 

  .‘‘النرويج يف هذه الفرتة العصيبة


