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22 مليار دوالر قيمة صفقات األسلحة 
األوروبية للسعودية خالل عام واحد

عواصم/ وكاالت
ــاف تزويد  ــي تطالب بإيق ــوات األوروبية الت ــايل األص ــىل الرغم من تع ع
السعودية باألسلحة الرتكابها جرائم حرب يف اليمن، أظهرت إحصائيات 

جديدة أن الرياض تعد من أبرز مشغيل سوق السالح األوروبي.
وبحسب إحصائية تعود لبداية العدوان السعودي عىل اليمن (أي بداية 
ــلحة  ــتوردت من دول االتحاد األوروبي أس العام 2015) فإن الرياض اس

بقيمة 22 مليار يورو، كان سوق السالح الفرنيس ابرز املستفيدين.
ــب التقارير فإن باريس أبرمت مع السعودية عام 2015م صفقات  وبحس
ــون دوالر القتناء 23 مروحية من  ــملت 500 ملي ــة 12 مليار دوالر ش بقيم

طراز ”إيرباص إتش 145" .
ــعودية بقيمة 3.3 مليار  ــكرية للس  كما وافقت بريطانيا عىل مبيعات عس
ــلحة قنابل  ــملت األس ــي ( 2015 2016-)  ش ــني عام ــرتليني ب ــه إس جني

"بايفواي 4" الحديثة.
ــن دول أوروبا  ــرت أن العديد م ــابقة أظه ــت إحصائيات أوروبية س وكان
الرشقية أبرمت خالل عام 2014م صفقات بيع أسلحة بقيمة 806 ماليني 
ــات اإلرهابية يف  ــم الجماع ــت يف معظمها لدع ــعودية، ذهب ــورو إىل الس ي
ــكل يعترب مخالفة لقانون االتحاد األوروبي واملعاهدة الدولية  سوريا بش

لتجارة األسلحة.
ــبة إىل فرض حظر عىل  ــا يف أكرث من مناس ــان األوروبي دع ــر أن الربمل يذك
ــالح للسعودية، مرتكزا يف ذلك عىل ما اعتربها انتهاكات ترتكبها  بيع الس
ــدول األوروبية من  ــدد من ال ــا فرضت مؤخرا ع ــن، كم ــعودية يف اليم الس

بينها أملانيا والسويد حظرا عىل تصدير األسلحة اىل السعودية.

وزير الخارجية القطري يرد على بن سلمان:

هناك دول كبرية لكن عقول 
حكامها صغرية وضيقة األفق

ــري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عىل  رد وزير الخارجية القط
ــلمان  ــعودي محمد بن س ــويل العهد الس ــرية ل ــات األخ الترصيح

بخصوص األزمة الخليجية.
ــلمان عن األزمة، يؤكد  وقال آل ثاني: إن ما تحدث به محمد بن س
ــعوديني بهذه القضية، بدليل تكرار ذكرها  ــغال املسؤولني الس انش
ــه من عدم  ــا يروجون ل ــىل عكس م ــم، ع ــم وترصيحاته يف لقاءاته

اهتمامهم بها.
واستغرب آل ثاني تشبيهه األزمة الخليجية باألزمة بني الواليات 
ــتعمال مصطلحات "عفا عليها الزمن"، مؤكدا  املتحدة وكوبا، واس

أن الدول ال تقاس بحجمها.
ــاب عقول وقلوب  ــرية، ولكننا أصح ــد نكون دولة صغ ــاف: "ق وأض
كبرية تهتم بمواطنيها واملقيمني بها"، منوها إىل وجود "دول كبرية 
ــغلة بالتآمر  ــة األفق، منش ــم صغرية وضيق ــن قلوبهم وعقوله ولك

وبث عدم االستقرار يف املنطقة".
ــل من حجم  ــلمان، قد قل ــعودي محمد بن س ــد الس وكان ويل العه
ــغل نفيس بها، وأقل من  ــام بالخالف مع قطر، قائال: "ال أش االهتم
ــاوون  ــكان قطر ال يس رتبة وزير من يتوىل امللف القطري، وعدد س
ــتطيع حل  ــعودية يس ــارعا يف مرص، وأي وزير يف الحكومة الس ش

األزمة القطرية".

أنقرة : انتهاء عملية "غصن الزيتون" 
يف عفرين يف مايو املقبل

ــس أن عملية  ــش أوغلو، أم ــي، مولود جاوي ــر الخارجية الرتك ــن وزي أعل
ــوريا،  ــمال س ــوات الجيش الرتكي ش ــي تنفذها ق ــون"، الت ــن الزيت "غص

ستنتهي بحلول مايو املقبل.
ــتنفذان  ــف أوغلو أن تركيا والحكومة املركزية العراقية يف بغداد س وكش
عملية مشرتكة ضد املسلحني األكراد يف شمال العراق، مضيفا إن العملية 
العابرة للحدود قد تبدأ بعد إجراء االنتخابات الربملانية العراقية يف مايو 

املقبل.
وقد بدأ الجيش الرتكي بمشاركة فصائل من "الجيش السوري الحر" منذ 
ــا عملية "غصن الزيتون"،  ــكرية أطلق عليه 20 يناير املايض، عملية عس
 ،(YPG) ــورية ــردي" الس ــعب الك ــدات حماية الش ــلحي "وح ــد مس ض
ــاد الديمقراطي الكردي  ــزب االتح ــات املتحدة، وح ــة من الوالي املدعوم
ــتاني  ــزب العمال الكردس ــا امتدادا لح ــا تركي ــن تعتربهم (PYD)، اللذي

الرتكي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

مرشح لالنتخابات الرئاسية املصرية: املشروع 
القومي األكرب هو إعادة بناء اإلنسان املصري

ــية املرصية، موىس مصطفى موىس، إن  ــح لالنتخابات الرئاس قال املرش
ــان  ــرب هو "إعادة بناء اإلنس ــرشوع القومي األك ــزب الغد يؤمن بأن امل ح

املرصي، صحته، وتعليمه، وأمنه".
ــيع الطبقة الوسطى  وأكد موىس يف بيان له، أن حزبه يؤمن برضورة توس
ــا، باعتبارها  ــة داعمة له ــة حقيقي ــات اقتصادي ــة، وتبني سياس املرصي

الحامل الطبيعي للمرشوع الوطني الديمقراطي.
وأضاف أنه يؤمن بأهمية مكافحة اإلرهاب والتطرف والطائفية والفساد 
ــن األرايض  ــىل ما تبقى م ــاظ ع ــوائيات، والحف ــة والعش ــر والبطال والفق

الزراعية، وعىل مجرى النهر والرثوات الطبيعية.
ــىل الجميع،  ــيادة القانون ع ــد يؤمن بمبدأ س ــار إىل أن حزب الغ ــا أش كم
والحضور الكيل الكامل للدولة املرصية، منوها بأن الحزب يؤمن برضورة 
ــيع قاعدتها، وإزالة العقبات التي  تشجيع "الرأسمالية الوطنية"، وتوس

تمنع نموها.

الهند: السعودية وافقت على فتح أجوائها 
للرحالت بني نيودلهي وتل أبيب

نيودلهي / 
ــي جديد لرشكة  ــس، افتتاح خط مالح ــل الهندية، أم ــت وزارة النق أعلن
ــة تل أبيب اإلرسائيلية  ــد يربط بني العاصمة نيودلهي ومدين طريان الهن
ــيفتتح نهاية  ــعودي، مؤكدة أن الخط س ــال الجوي الس ــتخدما املج مس

الشهر الجاري.
ــت عىل رفع  ــد، أن الرياض وافق ــريان الهن ــم رشكة ط ــال املتحدث باس وق
ــل"  ــرور إىل "إرسائي ــعودية للم ــواء الس ــتخدام األج ــىل اس ــر ع الحظ
ــذر يف العالقات بني  ــىل تقارب ح ــا وهذا مؤرش ع ــذ 70 عام ــروض من واملف

البلدين.
ــح وجدول  ــت عىل ترصي ــة حصل ــدي: إن الرشك ــؤول الهن ــاف املس وأض
ــة العامة للطريان الهندي. وتابع  ــي لرحالتها إىل تل أبيب من املديري زمن
ــيكون سبع ساعات وخمس  ــب املديرية العامة س إن "وقت الرحلة بحس
ــعودي". ولم  ــنحلق يف املجال الجوي الس ــق، وبالتايل نعتقد أننا س دقائ
ــية من الحصول عىل تأكيد من هيئة الطريان  تتمكن وكالة األنباء الفرنس

املدني السعودية.
ــام أن  ــل أي ــد قب ــو أك ــني نتانياه ــيل بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال وكان رئي
السعودية وافقت عىل السماح لرشكة طريان الهند بالتحليق عرب مجالها 
ــرياً إىل أن التحليق يف األجواء  ــوي يف رحالتها من وإىل إرسائيل، مش الج
ــيبدأ تسيري الرحالت  ــيخترص مدة الرحلة بشكل كبري، وس السعودية س

من دلهي إىل تل أبيب ثالث مرات أسبوعياً ابتداًء من 22  مارس.

""هيومان رايتسهيومان رايتس": السعودية تنتهك حقوق السجناء": السعودية تنتهك حقوق السجناء
ــام القضاء الجنائي  ــدت منظمات حقوقية دولية أن نظ أك
ــجون، واإلجراءات  ــعودي ينتهك حقوق املتهمني يف الس الس

القانونية الواجبة واملحاكمات العادلة.
ــعودية.. عدالة ناقصة للباكستانيني"،  وتحت عنوان "الس
ــرشوع العدالة  ــش" و"م ــان رايتس ووت ــة "هيوم ــت منظم قال
الباكستاني"، يف تقرير صدر أمس األول، إن النواقص البالغة 
يف النظام الجنائي ترتك آثاراً سلبية عىل الباكستانيني، الذين 
ــاعدة القانونية  يواجهون صعوبات كبرية يف العثور عىل املس
ــعودية، ويف تحصيل  ــم الس ــراءات املحاك ــع إج ــل م والتعام

الخدمات القنصلية من مسؤويل السفارة الباكستانية.

ــيش انتهاكات  ــادر يف 20 صفحة، تف ــر، الص ــق التقري ويوث
ــعودية  ــم الس ــعودي واملحاك ــي الس ــام الجنائ ــن النظ كل م
ــة، التي  ــة يف القضايا الجنائي ــة الواجب ــراءات القانوني اإلج

ُيتَّهم بها باكستانيون.
ــج أونالين"، إن  ــذي اطلع عليه "الخلي ــاف التقرير ال وأض
ــًة دون اتهام أو  ــرتاٍت مطول ــاز ف ــملت االحتج ــاكات ش االنته
ــة، والضغط عىل  ــاعدة القانوني ــدم إتاحة املس ــة، وع محاكم
ــجن تقررت  املحتجزين لتوقيع اعرتافات وقبول أحكام بالس
ــة إىل خدمات  ــول، باإلضاف ــاز املط ــادي االحتج ــبقاً لتف مس
ــني بالتعرض  ــض املتهم ــا أفاد بع ــري الفعالة. كم ــة غ الرتجم

للمعاملة السيئة وبأن الظروف يف السجن رديئة.
ــان رايتس  ــط يف "هيوم ــم الرشق األوس ــت مديرة قس وقال
ــارة ليا ويتسن: "رغم سنوات من الوعود بإجراء  ووتش"، س
ــوق  ــاً حق ــعودية تمام ــلطات الس ــل الس ــات، تتجاه إصالح
ــر معاملتها  ــا الجنائية، ُتظه ــم يف القضاي ــعوديني وغريه الس
املتهمني الباكستانيني، الطريق الطويلة أمام اململكة لتحسني 

سيادة القانون".
ــكلون أكرث  ــعودية 12 مليون أجنبي، يش ــتضيف الس وتس
ــكان اململكة الكامل، وهناك نحو 1.6 مليون  من ثلث تعداد س
ــون ثاني أكرب  ــدون، وهم يمثل ــم عمال واف ــتاني، أغلبه باكس

جالية يف السعودية.
ــة  ــرشوع العدال ــش" و"م ــس ووت ــان رايت ــت "هيوم وقابل
الباكستاني" 12 باكستانياً احُتجزوا وحوكموا يف السعودية 
ــعة متهمني  ــنوات األخرية، فضًال عن 7 أقارب لتس خالل الس
ــرتاوح بني الرسقات  ـــ19 قضية جنائية، ت ــن، مرتبطني ب آخري
ــل وتهريب املخدرات،  ــمية، والقت الصغرية وتزوير أوراق رس
وهي جرائم ُيعاَقب عليها باإلعدام يف حاالت كثرية باململكة.

ــتانياً، أكرث  ــعودية 73 باكس ومنذ بداية 2014، أعدمت الس
ــرى، وهم جميعاً،  ــية أجنبية أخ ــن املعدومني من أية جنس م

تقريباً، قد أُدينوا بتهريب الهريوين، بحسب التقرير.
ــم: إن 4 من  ــارب للمحتجزين، قوله ــن أق ــل التقرير ع ونق
ــعودية  ــني أُجِربوا عىل نقل املخدرات، لكن املحاكم الس املتهم
ــياق أو الظروف، ولم تحاول التحقيق؛ إذ  لم تكن مهتمة بالس
ال يبدو أنها راعت مزاعم اإلكراه هذه يف أثناء إصدار األحكام، 

وفقاً للتقرير.
ــى عليهم  ع ــم يمنح املدَّ ــاء ل ــر إىل أن القض ــري التقري ويش
ــبة لتقديم دفاعهم. وأصدر القضاة يف الجلسات  فرصة مناس
ــة،  ــر الرشط ــىل تقاري ــاء ع ــط بن ــاً، فق ــات وأحكام األوىل إدان

عى عليهم قبولها، ورغم الطعون عىل الُحكم،  ــوا من املدَّ وطلب
ــها يف الجلسات التالية، ما  فإن القضاة عرضوا األحكام نفس
ــض الُحكم لن يؤدي إال إىل االحتجاز  يعطي االنطباع بأن رف

ألجل غري مسمى.
ــروف االحتجاز  ــايل ظ ــن واأله ــض املحتجزي ــف بع ووص
ــوء  ة، وس ــذارة املرافق وعدم توافر أرسَّ ــة"، ومنها ق بـ"الرديئ
ــلطات  ــاءة س ــن إس ــًال ع ــام، فض ــة، والزح ــة الصحي الرعاي
السجون معاملة املحتجزين؛ مثل: الصفع والرضب والصعق 
ــتجواب، وفقاً ملا  ــيص يف أثناء االس ــرضب بالع ــاء وال بالكهرب

ينقله التقرير عن شهود عيان.
ولم يخطر املسؤولون السعوديون القنصلية الباكستانية 
بشأن التوقيفات، بحسب الحاالت التي استعرضها التقرير، 
رغم تصديق السعودية عىل اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية 
ــؤولني  ــزام الرياض بإخطار املس ــد إل ــي تؤك ــام 1988م، الت ع

القنصليني الباكستانيني عندما توقِّف مقيماً باكستانياً.
ــتاني" إىل وزارة الخارجية  وَكتب "مرشوع العدالة الباكس
الباكستانية بشأن املحتجزين الباكستانيني، لكن لم تصل له 
ت مقابلتهم  ــكل عام، لم يكن األقارب الذين تمَّ منها ردود. بش
ــل معها عند  ــة التي يمكن التواص ــون بالهيئة الحكومي يعرف

توقيف أقاربهم يف اململكة، كما قال.
ــان رايتس  ــط يف "هيوم ــم الرشق األوس وأكدت مديرة قس
ووتش"، أنه "ال مربر لهذه املعاملة التي يلقاها الباكستانيون 
ــؤولة يف املنظمة  ــا دعت املس ــعودية"، كم ــلطات الس من الس
ــا  خدماته ــني  تحس إىل  ــتانية  الباكس ــلطات  "الس ــة  الدولي
ــكل  ــون للمحاكمة بش ــن ومن يخضع ــة للمحتجزي القنصلي
ــام القضاء  ــاة من نظ ــرب يف النج ــي فرصة أك ــه يعط ــري؛ ألن كب

السعودي املتعسف والظالم".

رئيس األركان السعودي السابق وستة قياديني كبار على قائمة مجرمي الحربرئيس األركان السعودي السابق وستة قياديني كبار على قائمة مجرمي الحرب
أعلنت الشبكة العاملية ملالحقة مجرمي الحرب، 
ــة  ــىل قائم ــخاص ع ــايض، إدراج 10 أش ــاء امل الثالث
ــام العدالة  ــول أم ــني للمث ــرب املطلوب ــي الح مجرم
ــي ارتكبوها يف إطار الحرب  للتحقيق يف الجرائم الت
ــن  ــار م ــكريني كب ــم 6 عس ــن، بينه ــرة يف اليم الدائ

السعودية واإلمارات.
ــارت املنظمة، يف بياٍن عىل موقعها الرسمي،  وأش
"يف  ــببوا  تس ــم  أدرجته ــن  الذي ــخاص  األش أن  إىل 

معاناة فظيعة للسكان بالبلد الفقري".
ــؤولني  ــمل القائمة عدداً من املس ــت: "تش وأضاف
ــف  مختل ــن  م ــابقني  والس ــني  الحالي ــكريني  العس
األطراف املتنازعة يف اليمن، وثَّقت الشبكة ارتكابهم 
ــى بعضها  ــان، يرق ــدة لحقوق اإلنس ــاكات عدي انته

لجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب".
ــن عبدالرحمن  ــق أول رك ــمل القائمة الفري وتش
ــار يف الديوان امللكي  صالح عبدالله البنيان، املستش
ــعودية  ــعودي، ورئيس هيئة األركان العامة الس الس
ــة الحزم".  ــري- وقاد عملية "عاصف ــى وقت قص -حت
ــؤول األول عن االنتهاكات  وقالت املنظمة: إنه "املس
الجسيمة لحقوق اإلنسان، وجرائم الحرب، املتمثلة 
ــني واألعيان  ــتهداف املدني بالعقاب الجماعي، واس

املدنية".
ــن  ب ــي  ــن ترك ب ــد  ــن فه ــق رك الفري ــم  ــا تض كم
عبدالعزيز، قائد القوات الربية السعودية، واملسؤول 
ــن،  اليم يف  ــف  للتحال ــة  الخاص ــات  العملي ــن  ع
ــدار األوامر بتنفيذ  وأوضحت املنظمة أنه "توىل إص
ــني، بما يرقى  ــل فيها مئات املدني ــات التي ُقت الهجم
ــانية،  ــد اإلنس ــرية، وجرائم ض ــرب خط ــم ح لجرائ

ــق، وفرض  ــىل عدة مناط ــرض الحصار ع ــة لف إضاف
ــتخدام التجويع  ــة، واس ــواد الغذائي ــر عىل امل الحظ

كوسيلة من وسائل الحرب".
ــار ركن محمد  ــملت القائمة أيضاً، اللواء طي وش
ــعودية،  بن صالح العتيبي، قائد القوات الجوية الس
ــي  الت ــة  الجوي ــات  الهجم آالف  ــن  ع ــؤول  "واملس
ــل  ــة، وُقت ــة واضح ــاً مدني ــا أهداف ــتهدف بعضه اس
ــاء"،  خاللها آالف اليمنيني، من ضمنهم أطفال ونس

بحسب البيان.
ــة العميد  ــملت القائم ــب اإلماراتي، ش ويف الجان
ــوات  ــد الق ــويش، قائ ــد البل ــيل محم ــد ع ــن أحم رك
ــة-  ــه املنظم ــا تصف ــو -كم ــدن، وه ــة يف ع اإلماراتي
ــجن  ــجون معروفة كس ــؤول عن إدارة عدة س "املس
ــتخدام وكالء محليني،  برئ أحمد، وأخرى رسية، باس
ــة يف الحبس غري  ــرب، املتمثل ــة الح ــكاب جريم وارت

املرشوع".
ــو ماجد،  ــد أحمد أب ــن العمي ــاً كًال م ــم أيض وتض
ــدن، العميد  ــف يف ع ــوات التحال ــابق لق ــد الس القائ
ــوات اإلماراتية يف  ــد الق ــبب العتيبي، قائ ــارص مش ن

حرضموت.
ــة التميمي، قائد  ــد منري كرام ــا تضمنت العمي كم
ــادل عبده بن  ــة، والعقيد ع ــة الحرضمي ــواء النخب ل
ــة أبو  ــد جبه ــاس" قائ ــو العب ــان "أب ــن عثم ــارع ب ف

العباس يف تعز.
ــرب،  الح ــي  ــة مجرم ــة ملالحق العاملي ــبكة  والش
ــة، مقرها الهاي،  ــة حقوقية غري ربحي هي "مؤسس
أُسست يف العام الجاري 2018م للعمل بشكل مهني 
ــاء النزاعات  ــق االنتهاكات يف أثن ــد عىل توثي ومحاي

ــة، واملتمثلة بجرائم  ــة وغري الدولي ــلحة، الدولي املس
الحرب، ومالحقة مرتكبيها، وتقديمهم إىل العدالة".

ــني  ضابط ــة  املدرج ــماء  األس ــة  قائم ــملت  وش
ــن"، إىل جانب  ــق رك ــة "فري ــن برتب ــعوديَّني كبريي س

ضابط كبري برتبة "لواء".
ــاط إماراتيني كبار  ــماء وجود 3 ضب وُتظهر األس
ــني كبريين يف  ــة إىل ضابط ــد"، باإلضاف ــة "عمي برتب

الجيش اليمني يحمالن رتبَتي "عقيد" و"عميد".
ــب  ــت إىل مكت ــا "قدم ــبكة إىل أنه ــارت الش وأش
ــة الدولية، ملحاكمة  ــام للمحكمة الجنائي املدعي الع
ــة بأدلة  ــات موثقة ومدعم ــرب، معلوم مجرمي الح

ــن الجرائم التي ارتكبها  ــهادات عديدة ع مادية، وش
املذكورون يف القوائم، ومرؤوسوهم".

ــداً يف املعاناة الال  ــبب عم ــة "التس ــملت األدل وش
ــون، واالحتجاز  ــارج إطار القان ــانية، والقتل خ إنس
ــن،  الرهائ ــذ  وأخ ــرسي،  الق ــاء  واإلخف ــفي،  التعس
ــتخدام أساليب  ــمل اس وتعذيب املختطفني بما يش

جنسية ونفسية، والصعق بالكهرباء".
ــة،  املوثق ــم  الجرائ ــملت  ش ــا  "كم ــت:  وأضاف
ــكرية،  العس ــوة  للق ــوازن  املت ــري  غ ــتخدام  االس
واستخدام األسلحة املحرمة دولياً، وقصف وتدمري 
املمتلكات واألعيان املحمية بموجب اتفاقية جنيف 

ــتيالء عليها، والنهب، وحرمان رعايا الطرف  واالس
ــاوى، وتجنيد األطفال  املعادي من الحقوق أو الدع

يف األعمال املسلحة".
ــة  أربع ــكاب  "ارت ــت  وثق ــا  أنه ــبكة  الش ــدت  وأك
ــة  ــيهم، جريم ــم، أو مرؤوس ــن بالقوائ ــن املذكوري م
ــريين يف موقعي  ــاء، وأس ــق عدة نس ــاب بح االغتص

احتجاز غري رسميني".
ــكان  ــاة املُبّلغ عنها للس ــل املعان ــت "تجاه ووثق
املدنيني، وانتهاك حظر استخدام التجويع كوسيلة 
ــائل الحرب؛ ما أدى بالسكان املحاَرصين إىل  من وس
ــض األمراض  ــار لبع ــانية مؤملة، وانتش ظروف إنس
ــن املدنيني،  ــاة اآلالف م ــي أودت بحي ــرية، الت الخط

خاصة من األطفال والنساء".
ــة مجرمي الحرب  ــبكة العاملية ملالحق وَتبنيَّ للش
ــار لبعض  ــع االنتش أن هناك "طابعاً ممنهجاً وواس
ــم؛ مثل القتل خارج إطار القانون، واالعتقال  الجرائ
ــاء  واإلخف ــة،  الحري ــن  م ــان  والحرم ــفي،  التعس

القرسي".
ــاون معها  ــدويل للتع ــبكة املجتمع ال ــت الش ودع
ــي ذكرتها، وقالت  ــببي الجرائم الت ــة متس يف مالحق
ــكاب الجرائم،  ــام الطابع املمنهج الرت يف بيانها: "أم
ــة  ــري الالزم ــات التداب ــف الجه ــاذ مختل ــدم اتخ وع
ــبكة  ــا، فإن الش ــني فيه ــبة املتورط ــا، ومحاس لوقفه
ــو مختلف الدول والجهات للتعاون مع املحكمة  تدع

الجنائية الدولية لتقديم املذكورين أعاله للعدالة".
يشار إىل أن الشبكة قد أدرجت سابقاً عىل قائمة 
ــوات اإلماراتية يف  ــن قائد الق ــي الحرب كًال م مجرم

اليمن العميد عبدالسالم الشحي.
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