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أصدر اإلنتربول اليوم الثالثاء "نشرة حمراء" بحق روسيين اثنين وبرتغالي تبين أن لهم صالت بشحنة 
 .األمونيوم وسفينة الموت التي أدت إلى مأساة بيروت

وأكدت الوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان، أن النشرة الحمراء الصادرة عن اإلنتربول، تضمنت اسم مالك 
، 2013طنًا من نترات األمونيوم إلى لبنان عام  2750س"، وهي السفينة التي حملت وقبطان السفينة "روسو

 .حيث تم تخزين المواد 2014وكذلك تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت عام 

وتستمر التحقيقات في االنفجار بعدما رّدت محكمة التمييز الجزائية، طلب وقف السير بالتحقيقات، وأعادت 
ملف إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البّت بطلب نقل الدعوى المقّدمة من الوزيرين السابقين ال

علي حسن خليل وغازي زعيتر، لالرتياب المشروع، إلى حين استكمال التبليغات، وهو ما يعني أن القاضي 
 .صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق

في لبنان القاضي حاتم ماضي لـ"العربية.نت" "أن خطوة اإلنتربول هذه جيّدة،  واعتبر مّدعي عام التمييز السابق
لكنها متأّخرة، وعليه تسليم صاحب وقبطان سفينة الموت وتاجر النيترات إلى السلطات اللبنانية من أجل 

 ."استكمال التحقيقات معهما

اإلفادة التي سيُقّدمها صاحب وقبطان السفينة كما أكد على "أن مذكرة التوقيف مهمة ولو أنها متأّخرة، لكن األهم 
 ."وتاجر النيترات أمام المحقق العدلي

ونادى بـ "أهمية أن يعرف قاضي التحقيق هوية الجهة التي كانت تعود إليها شحنة األمونيوم وكيف وصلت إلى 
 ."بيروت، ولماذا تم تفريغها في مرفأ بيروت تحديداً وليس أي دولة أخرى

بر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لـ"العربية.نت" "أن النشرة الحمراء من جهته، اعت
بمثابة إخبار لجميع أجهزة الشرطة في العالم بخصوص إلقاء القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة 

 ."والمتوارين عن األنظار

ى فرض القوانين في جميع أنحاء العالم، يرمي إلى تحديد وقال" يعتبر هذا اإلجراء طلباً مباشراً إلى المولجين عل
موقع هؤالء المطلوبين واعتقالهم وذلك من أجل توقيفهم وسيرهم والتحقيق معهم حول قضية المرفأ. ومع أن 

 ً  ".هذه النشرة الحمراء الصادرة ليست مذكرة توقيف بحد ذاتها، وإنما تشّكل إخطاراً دوليا
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