
 

القة طلتشرَق معها ألافراُح وآلامال، وننسَج من خيوطها جدائَل ذهبّية، نعلن من خاللها إ 7/01/9102أشرقت شمُس صباح يوم إلاثنين 

 للوردية. اليوبيل الذهبيسنة 

قيمت الاحتفاالت، التي عبر من خاللها طلبة وطالبات الوردية عن مدى انتمائهم، 
ُ
ير ووالئهم، وحّبهم الكبوبهذه املناسبة العظيمة، أ

 للمدرسة.

 بدأ الحفُل بالنشيد الوطني لدولة إلامارات العربية املتحدة.

ْت من خالِلها مدى الّتقدم والتمّيز الذي أحرزته املدرسة  - مدلين دبابنة :ثم بكلمة إلادارة التي ألقتها مديرة املدرسة ألاخت الفاضلة
ّ
بين

 بعد عام 
ً
 من سنة تأسيس -عاما

ً
كما شكرت فيها ألاخوات الراهبات اللواتي كان لهّن الفضل ألاكبر  -إلى وقتنا الحاضر  - 0292ها عام بدءا

وألاخوات الراهبات الُفضليات اللواتي أكملن، ويكملن مشوار العطاء، واملعلمات وإلاداريات اللواتي يعملن بجٍد  ،في تأسيس املدرسة

بنورها ألاجيال القادمة، كما توجهْت في كلمتها إلى طالبات املدرسة لحثهن على مواصلة الجّد وإخالص وتفاٍن لتبقى الوردية منارة تهتدي 

 وبهجة
ً
ردية "و نشيد  "كورال الوردية"فقد أدى  .وإلاجتهاد لتحقيق ألاهداف. وتوالت بعدها ألاناشيد وألاغنيات التي مألت ألاجواء فرحا

 عن اليوبيل الذهبي للوردية. " 05"ليتّم على أنغامه تشكيل رقم  "أهوى ُعالَك يا معهدي"و يا نور"
ً
 من قبل الطالبات تعبيرا

 أغنية "تحيا الوردية" لتبدأ بعدها الكلمات والرقصات التعبيرية التي بعثت البهجة في النفوس. "الثاني عشر"كما قدمت طالبات الصف 

نضب دي، لتبقى الوردية نهر العطاء الذي ال تالقلوُب، واشتبكت ألاي ايلت على ألحانِه واختتم الحفُل بنشيد :يا نهر الفرح الكبير" الذي تم

 مياهه، ونهر الفرح وألامل والتمّيز.

 

 كلمة مديرة املدرسة ألاخت مدلين دبابنة:

 وألامَل..."صباٌح ُمفَعٌم بالخيِر والَفَرِح والّتجّدِد.. أياٌم تمض ي... وأخرى تأتي لُتَجّدَد فينا الفخَر 

ِمُل مدرسة الوردية 
ْ
ك

ُ
 اليوَم، ونحتفَي باليوبيل الذهبي للوردية...  -في أبوظبي  -في هذا العام، ت

َ
 من البذِل والعطاء، ِلَنِقف

ً
خمسين عاما

ات وإلابداعات . واليوم ومن هنا نعلن إطالقة سنة اليوبيل، سنة مليئة باملبادرات واملسابق0292الصرِح الشامِخ الذي تمَّ تأسيسه عام 

 بإذن هللا.

ْت 
ّ
طِلُق نساِئَم التقّدِم في مدرسِتنا، والتي تخط

ُ
، بدأْت عقارُب الّزمِن الدائمة الّدوران، ت

ً
تسارع  -قبَل خمسيَن عاما

ُ
 -بعطاِئها وتقّدِمها امل

 التوقعات، لُتْنِضَج ثماَر العطاِء، وتلفَت ألانظاَر إلى تمّيزها.

الرعيل ألاول من الّراهباِت الُفضلياِت، اللواتي بدأَن بحمِل ألامانة وأخص بالذكر ألاخوات املؤسسات للمدرسة  كلُّ ذلك كاَن بفضِل جهوِد 

 ألاخت كريستين رحمها هللا وألاخت إدوار بطرس وألاخت روزا مستريح، فما أعظَم الرسالة وأروع العطاء.

 بالعمِل وال
ً
 حافلة

ً
 مسيرة

ُ
 بعَد عام، سارت الوردية

ً
عطاء، حتى وصلت اليوَم إلى ما وصلت إليِه من مكانٍة بارزٍة في الوسِط التربوي، وعاما

 تعاقبت فيها ألاجياُل تلو ألاجيال.

 التي ُيشاُر إليها بالبنان، لوال الجهود الّجبارة التي تقدمها ألاخواُت الراهباُت الُفضليات، ألاخت استيفاني هلسه
ُ
ألاخت  ،لم تكن الوردية

، ومازلن، الّداعم ألاساس في مسيرِة الوردّية... واملعلماُت وإلاداريات كريستيان النم نَّ
ُ
ري، ألاخت باوال قندح وألاخت كوليت بدر، اللواتي ك

 املخلصاُت اللواتي أسهمَن بحماسهن وحيويتهن في الوصول إلى ما نحُن عليه آلان.



 لعزيمِتنا، كي نرتقَي أكثَر،  إنَّ ما تراكَم لدينا، من رصيِد محّبٍة وثقٍة، وما اكتسبناه من
ً
 لنا وحافزا

ً
ل زادا

ّ
خبراٍت خالَل هذه املسيرة، يشك

 ونقّدَم املزيد.

 طالبة الوردّية الغالية:

ى بأسمى ألاخالق، مبدعة، متّحملة للمسؤولية، ليزهَر  أمامك املستقبل الوردي الباهر الذي تف
ّ
 لطالبِة العلِم التي تتحل

ً
رين خكوني نموذجا

 ويدفُعِك نحَو النجاِح.به. امل
َ
 ئي روَحِك باإليمان وألامل، فاإليماُن باهلل هو النور الذي يمنحِك القوة

 بمرو 
ً
ساِهُم في رفِع رايِة العلِم والتمّيزِ في سماِء الوردية، لتبقى شامخة

ُ
، أتقّدُم بالشكر لكِل شمعِة عطاٍء، ساهمْت وت

ً
 وألايام، رِ الزمِن وأخيرا

 آلاباء ألاكارم.وأخص بالذكر مجلس 

 وال ننس ى جميع العاملين في هذا الصرح من حراس، وسائقين، وعمال نظافة، فلهم منا كل الشكر والتقدير."

 

 "وكلُّ عاٍم وأنتم والوردية بألف خير"

 


