
       مقولة ان البديل عن الحوار هو الحرب كذبة كبرى

شباب الثورة يطردون أمين عام محلي تعز من مؤتمر الحوار المحلي 

الرئيس: آن األوان لرفع الظلم عن الحديدة 

تمرد اللواء الرابع حرس احتجاجًا على احتجاز زمالئهم لدى القاعدة
قاموا باإغالق املحالت التجارية يف رداع وقطعوا الطرقات من واإلى البي�ضاء 

ال�ضيا�ضي املعار�ض عبداهلل �ضالم احلكيمي لـ »                           «:

w w w .  m a r e b p r e s s . n e t يومية - مستقلة - عامة ال���ك���ل���م���ة وال���خ���ب���ر

 حمافظ احلديدة يوجه بالقب�ض على قيادات يف احلراك التهامي والأخري ميهل امل�ضلحني  24 �ضاعة لالن�ضحاب 
احتجاجات لأبناء الدريهمي اأمام الق�ضر اجلمهوري اأثناء اجتماع هادي بال�ضلطة املحلية ومكتب الرتبية باحلوك يعلق الدرا�ضة بعد انت�ضار امل�ضلحني 

      ) العدد )100

60 ريااًل

األحد
27 جمادى األولى  1434هـ

  الموافق 7  أبريل  2013م

األغى كل التفاقيات التي اأباحت املياه الإقليمية 

 تعز- محمد الحذيفي:
مبؤمتر  املشاركني  الثورة  شباب  من   عدد  قام 
تعز املحيل يف جلسة افتتاح املؤمتر بطرد  أمني عام 
خلفية  عىل  الحاج  احمد  محمد  املحيل  املجلس 
اتهاماتهم إياه بالوقوف وراء محرقة ساحة الحرية 

نهاية مايو 2011م 
الرياض  يف  اليمنية  السفارة  نفت  جانبها  من 
الرشكة  مع  تفاهم  مذكرة  أي  توقيع  أمس 

السعودية لالستقدام، 

اتهموه بامل�ضاركة يف حمرقة »�ضاحة احلرية«

صـ 2

تتمة صـ 3صـ 3

الصباح ترشق "مأرب برس" هذا 
وبجانب ترويستها كتب 
العدد )100(. ويرتافق هذا العدد 

الفارق من املطبوعة اليومية بالذات، 
مع عدة مشاعر مهنية متشابكة؛ حباً 
وأخالقاً ووطنية؛ وتتمحور باألساس، 

حول االحتفاء املكفول واملربر، مبشوار 
مهني وإعالمي؛ يتقدم وسط عاصفة 

الظروف.
املشوار املهني املشهود له يف 

الساحة الصحفية اليمنية اليوم تفرداً 
ومتيزاً ومنافسة وابتكاراً، يوحي 

للجميع بأن محطة قادمة من العمر 
اإلعالمي ستضجُّ صباحاتها باأللق 
الالئق يف بلٍد ما يزال يتخلّق نحو 

املدنية من جديد.
سيكون من الغرور القول أن 

"مأرب برس" تجاوزت سقف توقعات 
القامئني عليها، وهي تخط سريها 

املهني يف أول إصدار. لكنَّ مثة غروراً 
يشبه الثقة إىل حد التطابق، وهدفه 

يوم من المفاجآت

افتتاحية
 اعترب موؤمتر احلوار كمن ياأمتن الذئب على رعاية الغنم.. 

مقتل جندي باشتباكات مع 
مسلحي الحراك في لحج 

وزير اإلعالم: التدخل اإليراني في 
اليمن أخطر من تنظيم القاعدة

 خاص: وجه امللك عبدالله بن عبدالعزيز وزارة 
الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملني املخالفني 
لنظام العمل واإلقامة يف اململكة لتصحيح أوضاعهم يف 

مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخه،

اإ�ضابة 4 اأ�ضخا�ض اآخرين قال اإن ان�ضمام اليمن ملجل�ض التعاون ركيزة لأمن املنطقة

العاهل السعودي يمهل 
العمال الـمخالفين 3 أشهر

ال�ضفارة اليمنية بالريا�ض تنفي 
ت�ضوية اأو�ضاع املغرتبني اليمنيني


