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أكاديمية احلسن الثاين للعلوم والتقنيات  علنت ،وقلب مؤمن بقضاء اهللا وقدره ،بمشاعر مكلومة
األستاذ إدريس أبو تاج وفاة المشمول بعفو اهللا ورضاه، المرحوم النبأ المفجع ل كافة العموم،ل

 4يوم السبت  ،اختاره اهللا العضو المقيم ألكاديمية احلسن الثاين للعلوم والتقنيات، الذي، الدين
كون من عباده المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان والمقام الدائم يف فسحي يجلواره ل ، 2017مارس 
 .اجلنان

لكافة أفراد أسرة أكاديمية احلسن الثاين للعلوم والتقنيات عرب توبهذه المناسبة المؤلمة،  
حمبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة يف أصدقائه والمرحوم، ولسائر أهل الفقيد و

هذا الرزء الفادح، الذي ال راد لقضاء اهللا فيه، ضارعا إليه عز وجل أن يعوضهم عن فقدانه 
 .جميل الصبر وحسن العزاء



أن وفاة الراحل المبرور ال تعد خسارة ألسرته  اديمية احلسن الثاين للعلوم والتقنياتتعتبر أكو
، نذر حياته، األساتذة الباحثنيحفسب، وإنما لوطنه أيضا الذي فقد فيه، خشصية فذة من كبار 

يف سبيله اجلهد الوفير والعطاء الغزير يف تفان وإخالص دونما ملل أو كلل،  خلدمة بلده، باذال
 .نكران ذات عز نظيره ويف

بها  والروح الوطنية الصادقة اليت حتىلاخلصال اإلنسانية الرفيعة  األكاديميةسحتضر كما ت 
ع بجناح لالضطال حنكة كبيرة، وكفاءة عالية، أهلتهسده من جي، وما ظل العزيز الفقيد

الفقيد  لسيظ كما. ها عن جدارة واسحتقاقاليت تقلد واإلدارية يةعلمكبير بمختلف المهام ال
احلسن الثاين للعلوم والتقنيات من  لما أسداه ألكاديمية ة األكاديميةالعزيز خالدا يف ذاكر 

أكاديمية احلسن الثاين ب تعيينه عضوا مقيماأعمال سديدة وخدمات جليلة ومساعدات قيمة بعد 
  . وأيده للعلوم والتقنيات من طرف صاحب اجلاللة الملك � السادس نصره اهللا

جعله يف جوار ربه مع الذين أنعم عليهم من فسحي جنانه، و رحم اهللا الراحل الفاضل وأسكنه
من الذين جيدون ما عملوا من خير حمضرا، و النبيني والصديقني والشهداء، وحسن أولئك رفيقا،

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ": ويلقيه نضرة وسرورا، صادقا فيه قوله عز من قائل 
 .وإنا هللا وإنا إليه راجعون، صدق اهللا العظيم. "اضية مرضية، فادخلي يف عبادي وادخلي جنيتر 


