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MNU-CA-MKT-PR/2017/09

ގަޑި14:00 :

ހާމަކުރާ އިރު :ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތު :މަރކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފޮނުވި ތާރީޚު 06 :އޮގަސްޓް 2017

ގުޅޭ ނަންބަރު3345146 / 3345147 :

ތޢާރަފު ކުރުމުގެ ނޫސްބަޔާން
"ބަހަބޯ" ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސިޓީ ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދަރިންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށާއި،
ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަހަށް ހުންނަ ޝައުޤްވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވިދާނޭ
ކުޅިވަރެއް މިއަދުވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ .މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު  9:00ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސިޓީ

ލައިބްރަރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފް ވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރިޔާ އަދި
ތަރިކަ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިން އެވެ.
ެކވެ.
މިކުޅިވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައިވާ ކުޅިވަރ ެ
މިކުޅިވަރު އުފެއްދުނު ގޮތާއިބެހޭ ތަޢާރަފެއް ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަލީމެވެ .އެނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކުޅިވަރު އުފެއްދުމުގައި އިނގިރޭސިބަހުގެ ބޮގުލް އަސްލެއްކަމަށް
ބަލައިގެން މީގެ ދިވެހިބަހުގެ އުފެއްދުމެއް ހެދުމަށް ވިސްނާ މީގެ ދިރާސާތައް ކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން  2އަކުރު 3 ،އަކުރު4 ،

އަކުރު ،އަދި  5އަކުރުގެ ކޮންމެ ވައްތަރަކުން  50ބަސް ކޮންމެ މީހަކު ލައްވާ ލިޔުއްވުނެވެ .އަދި ފުރިހަމަކުރެވުނު
ލިސްޓްތަކަށް ބަލައިގެން އަކުރުތަށް ތަކުރާރުވެގެން އަންނަ ނިސްބަތް އެނަލައިޒް ކޮށް ބެލުނެވެ .އަދި އަކުރުތައް ތަކުރާރުވާ
ނިސްބަތަށް ބަލާ މިކުޅިވަރުގައި ހިމެނޭ  16ކޮޑީގައި އަކުރުތައް ހިމަނަންވާނޭ ނިސްބަތާއި ކޮޑިތަކުގެ އެކިއެކި ފުށްފުށުގައި
ހިމަނަންޖެހޭނޭ އަކުރުތައް ބެލުނުވެ .މިގޮތަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގެ އަލީގައި މިހާރުވަނީ ކުޅިވަރު ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.
ޝަރަފްވެރި މެހެމާން އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިންގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި މިކުޅިވަރަކީ ތަފާތު އެކި އެކި
މާޙައުލްތަކުގައި އެކި އުމުރުފުރައިގެ މެދުގައި ކުޅެވޭނޭ ކުޅިވަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،މިކުޅިވަރުގެ ސަބަބުން ދިވެހިބަހާއި
މެދުޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރެވި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ދިވެހިބަހުގެ ބަސްކޮށާރު އިތުރުކުރުމަށް ލިބިގެންދާނޭ ވަރަށްބޮޑު
ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޔުނިވަރސިޓިގެ ޗާންސެލާރ ޑރ .މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޢިލްމު އުފެއްދުމަށާއި ،ޢިލްމު ފެތުރުމަށް އަދި ޢިލްމު
ރައްކާތެރިކޮށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން މިއުފެއްދި ކުޅިވަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު
ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި ،މިއީ ކުރެވުނު ވަރަށް ރަގަޅު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކުޅިވަރު ގިނަފަރާތްތަކަކަށް
ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިރަސްމީއްޔާތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި
ގޮތުގައި މިކުޅިވަރަކީ ވަރަށް ރަގަޅު ކުޅިވަރެކެވެ .އަދި މިކުޅިވަރުގެ ސަބަބުން ދިވެހިބަހުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރެވި،
މީހުންގެ މަދުގައި މިކުޅިވަރުގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވެގެންދާނޭކަމަށް ޔަޤީން ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަދަބީ ޢީދުތަކުގައި
މީގެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރެވި ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި މިކުޅިވަރުކުޅުމުގެ އިންތިޒާމް ލައިބްރަރީއާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަވާނޭ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ްނނެ
ނޯޓް :މި ޚަބަރާއި ގުޅޭ ފޮޓޯ ،މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްއާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖުތަކުން ލިބިން ހުނ ާ
twitter.com/mnuedu

www.facebook.com/maldivesnationaluniversity

www.mnu.edu.mv

