
 بيروت   الجامعة األميرآية في   منحة دراسية تذآارية بإسم آريم هبر في
  2010 نيسان 16الجمعة 

 
قضى الشاب آريم    الماطر،   2010   آانون الثاني   25   ليل

حادث سيارة مرّوع قبل أسابيع من تخّرجه من    هبر في
  يتخّصص في   حيث آان بيروت   الجامعة األميرآية في

يتوق إلى    ديناميكيًا   بالحياة،   مفعمَا   آان شابًا .  رة العامةاإلدا 
رحلته انتهت  لكن   المعرفة وتسّلق قمم الحياة أعلى فأعلى،

لتخليد ذآرى ولدها الراحل أنشأت عائلة آريم   . جدًا   باآرًا
  ياسمينا هبر،   وقالت .  بإسمه منحة داسية   الهبر مؤخرًا

طريقة أفضل لتكريم ذآراه    كننا التفكير بأياليم  "  والدته، 
فإن    ، وباإلضافة إلى آونه ذآرى دائمة .  أحبها   التي الجامعة   من إنشاء صندوق للمنح الدراسية في

  ميرآية فياأل الجامعة   الهبر للمنح الدراسية سيفيد أيضا الطالب الحاليين والمقبلين في صندوق آريم
وستخصص منحة آريم هبر الدراسية لتغطية جزء من الرسوم   " ً.ننا تماماوهم مثل إب   بيروت، 

وقد   . جيدًا   نه بحاجة مادية ويكون مستواه األآاديميأيثبت    اإلدارة العامة   في الدراسية لطالب واحد
 .   لجمع التبرعات لصندوق المنح الدراسية   أطلقت عائلة آريم نداء

تستقبل اآلالف من طلبات المساعدة  بيروت   الجامعة األميرآية في : " آريم والد    غسان هبر،   وقال 
  العديد من هؤالء الشبان والشابات عاجزون عن الدراسة في.  يستحقونها آل سنة   ة من طالبالمالي

لنا  ن إذ أتيحتونحن محظوظو .  من األصدقاءون مساعدة من جهات مانحة آريمة والجامعة من د 
يمكن    لقد رأينا بأنفسنا آيف" :  وأضاف ."  تلقون مساعدات ماليةي   فرصة لقاء بعض رفاق آريم الذين

المجتمعات  الطالب وحياة أسرهم وةبيروت أن تحول حيا   لتحاق بالجامعة األميرآية فيلتجربة اال
  الشباب، يدنا لمساعدة هؤالء   نمد   ،من خالل إنشاء منحة آريم هبر الدراسية. يعيشون فيها   التي

  على الرغم من أن الكثيرين منا ليسوا في : " وختم والدا آريم  ". مستقبل بلدنا ومنطقتنا   ار فيواالستثم 
ينضم إلينا    ونأمل أن .  جدًا فإن مواردنا المشترآة واسعة   يمّكنهم من تقديم هبات آبيرة وسخية،   وضع 

ومهما  .  ما من هبة تعتبر صغيرة جًدا .  للمنح الدراسية م هبات إلى صندوق آريمتقدي   آخرون في
والشابات  الشباب   إن مسيرة ولدنا الحبيب آريم تستمر في .  فأصحابها مشكورون آانت قيمة الهبة

  ." لكم   فشكرًا   الذين سيستفيدون من دعمكم السخي،


