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حممد زين العيدرو�س

يـنــعـــى
رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

والأ�ضــــرة الـ�ضـحــافـيــة

املغفور له باإذن اهلل الزميل

ع�ضو جمعية ال�ضحافيني الكويتية

مدير التحرير بجريدة ال�ضيا�ضة

تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته

واألهم اأهله وذويه جميل ال�ضرب وال�ضلوان

الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم اأم�س الأربعاء

املوافق 2010/11/10

جمعية ال�ضحافيني الكويتية

..ومع الرئيس اليمني علي عبداهلل صالحمع نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

ودع قراءه بـ »ادخلوا عدن سالمين« ليحتضنه ترابها

الزميل محمد زين العيدروس في ذمة اهلل
غّي���ب املوت الكات���ب والصحافي ف���ي جريدة 
»السياس���ة« الزميل محمد زين حسن العيدروس 

ليل الثالثاء 9 نوفمبر.
ولد الراحل في كريتر مبحافظة عدن باليمن في 
1945/9/27 وهو من احفاد منصب عدن عبداهلل بن 

عيدروس بن زين العيدروس.
تابع حتصيله العلمي اجلامعي في مصر حيث 
حاز اجازة في علم النفس من جامعة عني ش���مس 

عام 1966.
بدأ مشواره الصحافي في الكويت مع املرحوم 
عبدالعزيز املس���اعيد حينما كان االس���تاذ احمد 
اجلاراهلل مديرا لتحرير »الرأي العام« عام 1966، 
ثم انتقل للعمل في »السياسة« فور صدورها على 

يد العميد اجلاراهلل عام 1968.
الغزو العراقي

اثناء الغزو العراقي للكويت غادر الى لندن حيث 
اصدر جريدة »االولى« قبل ان يعود بعد التحرير 

الى موقعه في »السياسة«.
عشق الصحافة منذ فتوته وراسل بعض الصحف 
منذ كان عمره 14 عاما وقد نشرت له بعض املقاالت 
التي تنتقد االستعمار الغربي وادرجت مقاالته في 
برنامج ل� »صوت العرب« كان يقدمه االعالمي احمد 

سعيد بعنوان »اكاذيب وحقائب«.
حوارات مفصلية

نس���ج الراحل عالقات مع عدد من املس���ؤولني 
احمللي���ني الذي���ن التقاهم خ��الل فت���رة عمله في 
»السياسة« ابرزهم وزير االعالم الراح����ل الشيخ 
جابر العلي، كما كانت له عالقات في احمليط العربي 
مع عدد من املسؤولني والرؤساء الذين اجرى معهم 
حوارات مفصلية منهم الرئيس املصري حس���ني 
مب���ارك والرئيس الليبي معمر القذافي والش���يخ 

عيسى بن حمد.
ساهم الراحل في اكتشاف احدى خاليا التجسس 
واالرهاب في دولة االمارات العربية املتحدة، وهو ما 
منحه مكانة مشرفة لدى زعماء الدولة ومواطنيها 
وادرج اسمه في قائمة الشرف واخلدمات اجلليلة، 
كما منح���ه الرئيس اليمني عل���ي عبداهلل صالح 

وسام الوحدة.

مؤلفات وكتب

للزميل الراحل زاوية ثابتة في الصفحة االخيرة 
من »السياسة« عالج فيها على مدى سنوات طويلة 
آالف القضايا السياس���ية واالجتماعية والثقافية 
واحمللية والعربية والدولية، وكان يحاكي من خاللها 

شؤون وشجون الناس.
وللكاتب الراحل ايضا ع���دد من الكتب ابرزها 
»جنات ع���دن« و»كتابة على ج���دران بلقيس« 

و»انفصال يشعل حربا«.
متزوج من سيدة كويتية وله اربعة اوالد 

هم فواز وطالل وعيسى وفاطمة.
المقال األخير

ودع قراءه باملقال االخير الذي نشرته 
»السياسة« في 3 اجلاري بعنوان »ادخلوا 
عدن ساملني« ليروي فيه تاريخ وحضارة 
ه���ذه املدينة التي وصفه���ا مبدينة االمن 
والس���الم واملدينة اجلميلة بأهلها الكرام 
اليها  القادمني  والفاحتة ذراعيها الستقبال 

من الشرق والغرب والتي تخرج فيها الكثير 
من العلماء والفقهاء والنابذة للعنف منذ االزل 
والس���املة رغم انف احلاقدين والكارهني من 

القاعدة الذين وفدوا اليها مرتزقة مأجورين 
للقضاء على اهم واعظم احتفال رياضي 

وهو كأس اخلليج.
الى مثواه  يش���يع جثمانه 

االخير في مقبرة العيدروس 
بكريتر في محافظة عدن.

تتقدم باأحر التعازي القلبية

وب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل

اأ�ســــرة الفـــقيـــد

مدير التحرير بجريدة ال�سيا�سة الزميلة

املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى الزميل

حممد زين العيدرو�س

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


