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7201 އޮގަސްޓް 06ު: ތާރީޚފޮނުވި   0014:ގަޑި:    ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައިހާމަކުރާ އިރު:  

1463345/  1473345ގުޅޭ ނަންބަރު:  ޑިޕާރޓްމަންޓްމަރކެޓިންގ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު:    

 
 

 ސްބަޔާންޫފު ކުރުމުގެ ނަޢާރަތ "ބަހަބޯ"
 

ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދަރިންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށާއި،  ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސިޓީދިވެ

ނަ ޝައުޤްވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވިދާނޭ ްދިވެހިންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަހަށް ހުނ

 އުމީ ޔުނިވަރިސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ ގައި  9:00ޓަކައި މިއަދު ީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. މިކަމަށްމިއަދުވަނކުޅިވަރެއް 

ިއްޒަތްތެރިޔާ އަދި ިވަނީ ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފް ވެރިކޮށްދެއްވާފައލައިބްރަރީގ

 ރަޝީދު ޙުސައިން އެވެ. ަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްގެ ރައީސް އޮނަރތަރިކަ ކޮމެޓީ

 

ެވެ. ައިވާ ކުޅިވަރެކލައިބްރަރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އުފައްދާފ ެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީމިކުޅިވަރަކީ ދިވ

ރަފެއް ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން މިކުޅިވަރު އުފެއްދުނު ގޮތާއިބެހޭ ތަޢާ

އަސްލެއްކަމަށް ބޮގުލް އިނގިރޭސިބަހުގެ މިކުޅިވަރު އުފެއްދުމުގައި އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަލީމެވެ. އެނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި 

 4، އަކުރު 3، އަކުރު 2މިގޮތުން  ހެދުމަށް ވިސްނާ މީގެ ދިރާސާތައް ކުރެވުނެވެ.  ުގެ އުފެއްދުމެއްމީގެ ދިވެހިބަހ ބަލައިގެން

ފުރިހަމަކުރެވުނު ވުނެވެ. އަދި އްލިޔުބަސް ކޮންމެ މީހަކު ލައްވާ  50ކޮންމެ ވައްތަރަކުން  އަކުރުގެ 5އަދި ، އަކުރު

ުވާ އަދި އަކުރުތައް ތަކުރާރބެލުނެވެ. އެނަލައިޒް ކޮށް ލިސްޓްތަކަށް ބަލައިގެން އަކުރުތަށް ތަކުރާރުވެގެން އަންނަ ނިސްބަތް 

ކޮޑިތަކުގެ އެކިއެކި ފުށްފުށުގައި ކުރުތައް ހިމަނަންވާނޭ ނިސްބަތާއި ގައި އަކޮޑީ 16ނިސްބަތަށް ބަލާ މިކުޅިވަރުގައި ހިމެނޭ 

 މިހާރުވަނީ ކުޅިވަރު ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. . މިގޮތަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގެ އަލީގައި ވެހިމަނަންޖެހޭނޭ އަކުރުތައް ބެލުނު

 

ތަފާތު އެކި އެކި  ގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި މިކުޅިވަރަކީއޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ޝަރަފްވެރި މެހެމާން

ސަބަބުން ދިވެހިބަހާއި މިކުޅިވަރުގެ  ،ކުޅެވޭނޭ ކުޅިވަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާމެދުގައި ރުފުރައިގެ އެކި އުމުައުލްތަކުގައި ޙމާ

ށްބޮޑު ހުގެ ބަސްކޮށާރު އިތުރުކުރުމަށް ލިބިގެންދާނޭ ވަރަދިވެހިބައަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އިތުރުކުރެވި ވެރިކަން ުޝައުޤުމެދ

 ވިއެވެ. ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ވިދާޅު

 

ޢިލްމު ފެތުރުމަށް އަދި ޢިލްމު އުފެއްދުމަށާއި،  ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޢިލްމުޔުނިވަރސިޓިގެ ޗާންސެލާރ 

ބްރަރީގެ ފަރާތުން މިއުފެއްދި ކުޅިވަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިރައްކާތެރިކޮށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލަ

ކުޅިވަރު ގިނަފަރާތްތަކަކަށް މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި އީ ކުރެވުނު ވަރަށް ރަގަޅުކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި، މި

 ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ްމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެނކުޅު
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އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ަސްމީއްޔާތުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިރއަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ  މީގެ ރައީސްބަހުގެ އެކެޑަ

ވެރިކަން އިތުރުކުރެވި، ުގެ ސަބަބުން ދިވެހިބަހުގެ ޝައުޤުގޮތުގައި މިކުޅިވަރަކީ ވަރަށް ރަގަޅު ކުޅިވަރެކެވެ. އަދި މިކުޅިވަރ

ދުތަކުގައި . އަދި އަދަބީ ޢީަޤީން ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެދާނޭކަމަށް ޔްކަން އިތުރުވެގެނެ މަދުގައި މިކުޅިވަރުގެ މަޤްބޫލުމީހުންގ

މުގެ އިންތިޒާމް ލައިބްރަރީއާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަވާނޭ ރި މާހައުލެއްގައި މިކުޅިވަރުކުޅުމީގެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރެވި ވާދަވެ

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 

 

ާނެޖުތަކުން ލިބިން ހުންނޭއި ގުޅޭ ފޮޓޯ، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްއާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕާނޯޓް: މި ޚަބަރ  
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