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ްސ ަބ ްސ އި

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ މިީޑާއ

ޯކިޑޭނަޓުރގެ ަމާގަމކީ، ެއްނެމ ިޒްނާމ ޮބޑު ެއއް ަމާގެމވެ. ަދިރަވުރްނގެ

ޫޔިނައްނގެ ަހަރާކތަްތއް ާއްނުމްނާނ ިހާސަބްށ ިތަލޮކްށޭދ ަދިރަވުރްނގެ

ޫޔިނައްނގެ "ޫމުނ ަމއަްޗކީ" މިީޑާއެއވެ. 

 

ެއެހްނ ަދުއުރަތކެކޭ ެއއަްފަދިއްނ ިމަދުއުރވްެސ މިީޑާއގެ ަމަސއަްކތް

ިއުތަރްށ ުފާޅުކާރެނަކުމގެ ަޔގްީނަކްނ ިމ ަޖިމއާްޔގެ ުހިރާހ

ެމމަްބުރްނަންށވްެސ ައުރަވެމވެ. 

 

ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ަބަދިހ ަކްނަމތީ ިމ ޮއްނަނނީ ުކރީ ަދުއުރަތުކގެ

ެމމަްބުރްނގެ ވްެސ ުފިރަހަމ ެއއާްބުރުލާމެއުކެއވެ. ެއޮގުތްނ ިމަދުއުރގެ
ަމަސއަްކތަްތއް ފުެށނީއުްސެރ ިމައާދިއ ަހަމައްށވްެސ ުކރީގެ ަރއްީސ ައދި

ުކރީގެ މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓުރ ުމަޙއަްމުދ ާޝްނ ާއިމުރ ގެ ަފާރުތްނ ިލޭބ

ުފިރަހަމ ެއއާްބުރުލަމްށ ުޝުކުރަދްނަނަވެމވެ. ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ

މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓެރއްގެ ޮގުތަގިއ ަހަވަނ ަދުއުރ ާޝްނ ުހިރިއުރ ެއްނެމ

ަކިއިރްނ ަމަސއަްކތް ުކެރުވުނ މެީހއްގެ ަހިއިސއަްޔުތްނ ާޝްނގެ ަފާރުތްނ

ަދްސިވ ިފާލަވުޅަތުކގެ ައލަީގިއ ިމަދުއުރ ެއޮގަތްށ ަމަސއަްކތަްތއް
ަބއަްޓްނުކާރެނަކުމގެ ަޔގްީނަކްނ ިމ ުފުރަސުތަގިއ ާޝްނައްށ ައުރަވެމވެ.

ާޝްނގެ ިއުތުރްނ ުނަވަވަނ ަދުއުރގެ މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓުރ ުޝައިއބް

ުމަޙއަްމުދ ިއުގާބލްގެ ަފާރުތްނ ިލެބުމްނާދ ެއއާްބުރުލަމްށ
ުޝުކުރަދްނަނަވެމވެ.

 

ަރއްީސ ުހަސިއްނ ަޒިއުދގެ ެއްނެމ ޮބޑު ެއއަްވުއަދކީ މިީޑާއައްށ ިމަދުއުރ

ް ިއްނިގާލީބ ަބަދެލއް ގަެނުއެމވެ. ެއޮގުތްނ ފްޭސުބކް ޕާޭޖިއ ުޓިވާޓ ޭހްނޑަލ
ވިެރަފިއ ުކުރުމގެ ަމަސއަްކތް ިމާހުރާވނީ ފިެށަފެއވެ.

 

 

މީގެ ިއުތުރްނ ވެބަްސިއުޓަގިއ ިއނިގޭރިސ ަބެއއް ިއުތުރ ުކުރުމގެ

ަމަސއަްކތް ުކަރުމްނ ައްނަނިއުރ، ވެބަްސިއޓް ައޕްގޭްރޑް ުކުރަމްށ ވްެސ

ިގަނ ަމަސއަްކތަްތކެއް ުކަރުމްނ ައްނަނ ަކުމަގިއ ަދްނަނަވެމވެ. މީގެ

ިއުތުރްނ ައުޅަގނޑެުމްނގެ ަހަރާކތަްތއް ާރއްޖަޭގިއ ިހނާގ މިީޑާއަތުކްނ

ަކަވރ ުކުރަމްށ މިީޑާއަތާކިއ ާވަހަކ ެދއުްކަމްށ ިންނާމަފިއާވަކްނވްެސ

ާފަހަގ ުކަރެމވެ. 

 

ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ މިީޑާއ ަރިޖްސޓްރީ ުކުރުމގެ ަމަސއަްކތް

ފިެށަފިއާވިއުރ ިމ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ މިީޑާއ
ަރިޖްސޓްރީ ުކެރިވގްެނާދެނެއވެ.

 

މިީޑާއގެ ަމަސއަްކތް ިއުތުރ ަހުރަފަތަކްށ ގްެނދުިޔުމގެ ޮގުތްނ

ައުޅަގނޑެުމްނ ިހްނާގ ަހަރާކތަްތުކގެ ަހިއަލިއޓްްސ ވިީޑޯއަތއް ެހުދަމްށ

ަވނީ ިންނާމަފެއވެ. ައދި ޫޔިޓުއބް ޕުޭޖގެ ޮފޯލަވުރްނާނިއ ިވުއްސ ިއުތުރ

ުކެރވްެނ ުހިރ ޮގތަްތާކިއ ެމުދ ަމްޝަވާރ ުކަރުމްނ ައްނަނ ަކުމަގިއ

ަދްނަނަވެމވެ. 

 

ިހނަގުމްނ ިމާދ 10 ަވަނ ަދުއުރވްެސ ވެގްެނާދނީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ

މިީޑާއައްށ ުބަރ ޮބޑު ައަހަރަކެށވެ. ެއެހްނަކުމްނ ލީޑްާސ ގޫްރުޕްނ

މިީޑާއައްށ ަޝުއުގވިެރަކްނ ުހްނަނ ަދިރަވުރްނަންށ ައަބުދވްެސ ެއ

ުފުރަސުތ ޮއްނާނެނެއވެ. ިމަވުގުތވްެސ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ މިީޑާއަގިއ

ިގަނ ަދިރަވުރްނަތކެއް ަމަސއަްކތް ުކަރުމްނ ައްނަނިއުރ ިމ ގޫްރޕްގެ
ަދިރަވުރްނަންށ ަތމްރުީނގެ ުފުރަސުތަތއް ަފިހޮކްށދުިންނ ެއއީ

ައުޅަގނޑުގެ ައާމެޒކެވެ. 

 

 

އްަބުދهللا އަތޫފް ާއތިފް، މީޑާިއ ކޯޑޭިނަޓރ
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ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓަީއްށ ާޝުހ ުގިޅަފިއަވނީ 2016 ަވަނ
ް ެހލުްތ ަސިއްނަސްސ ައަހުރަގެއވެ. ުޔިނަވރިސޓީގެ ފަެކލްޓީ ޮއފ
ް ޕަްރިއަމރީ ެހލުްތ (ެއފް.ެއޗް.ެއްސ)ަގިއ ާޝުހ ިކަޔަވުމްނދަިޔއީ ”ެބޗާްލރ ޮއފ
ކާެއ“ ެއވެ. 2017 ަވަނ ައަހުރ ހާީލރްސގެ ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަޙަރާކތް)ގެ
ަމާޤަމްށ ާޝުހ ުކިރަމިތލީ ހާީލރްސގެ ެއްނެމ ަޙަރާކތެްތިރ ޮގފީގެ ަމާޤުމ ޭއާނގެ
ިހްނާގ ޮކިމޓްީނ ދާިފުޢ ުކުރުމގެ ަވުރަގަދ ަޢުޒުމަގެއވެ. ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ
ުހްސވަެފިއާވ ަޚާޒްނާދުރގެ ަމާޤަމްށ ުކިރަމިތުލަމްށ ޫޔިނައްނގެ ޭއުރ ޮއތް ިހްނާގ
ޮކިމޓްީނ ާޝަހްށ ދްިނ ަދުޢަވުތ ަޤޫބުލޮކްށ، ުކިރަމިތިލ ަމާޤަމްށ ޮހިވ،
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ަޚާޒްނާދުރގެ ަމާޤާމިއ ހާީލރްސގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ

ަމާޤުމ ެއއަްފަހާރ ައާދުކަރުމްނ ާޝުހ ެދއްކީ ަނޫމާނ ިމާސެލކެވެ.
2018  ައދި 2019 ަވަނ ައަހުރ ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަޙަރާކތް) ގެ
ަމާޤުމަގިއ ާޝުހ ަވނީ ަތާފުތ ަދއާްކަފެއވެ. ުކިޅަވުރ ަޙަރާކތަްތުކގެ ިއްނިތާޒުމަތއް
ަރނަގުޅވެ، ެއަކަމްށ ޮއްނަނ ޯފިރ ޮބޑުވެގްެނޮގްސ ޫޔިނައްނގެ ަބެއއް
ަހފާްލަތުކަގިއ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަބެއއް ވިެރްނ ަވނީ ިޢލްމީ ަޙަރާކތަްތަކްށވްެސ
ިމަފަދ ޯޖެޝއް ގެެންސދުިނަމްށ ެއދަިވޑިައގްެނަފެއވެ. ިމއީ ޭއުރ ުކިޅަވުރ

ަޙަރާކތަްތއް ުކިރައަރިއގްެނޮގްސަފިއާވ ިމްނަވުރގެ ާއަދިއގެ ިމާސެލކެވެ.
ް ޮވލޯީބޅަ ުމާބާރތް 2019 ަވަނ ައަހުރގެ ަކަލްނޑަަރްށ ާތަވުލ ިއްނަޓރޮކެލޖ
ުކެރުވުނ ިހާސުބްނ ފިެށގްެނ ާޝުހ ދަިޔއީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ޓުީމަތުކގެ
ަފިރަތުކުރްނަތއް ިއްނިތާޒުމޮކްށ ޓުީމަތއް ަތއާްޔުރ ުކުރުމަގިއ ުމިހއުްމ ަދުއެރއް

ައާދުކަރުމްނެނވެ. 

ަޝަރފުވެރްިނ

ާއެދ! ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ 2 ޓަީމްށވްެސ ަތިށ ިމލުްކ ުކުރަމްށ ިލުބުނ ުފުރަޞުތގެ
ޭބުންނ ެއްނެމ ަރނަގޅްަށ ިހުފަމްށ ުމިޅ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮއތީ ަތއާްޔަރެށވެ.
ާތރީޚީ ާކިމާޔުބ ޯހަދިއ، ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ 2 ޓުީމްނ ިމ ުމާބާރުތގެ ަތިށ ިމލުްކ
ުކިރިއުރ، ިމ ޓުީމަތުކގެ ުމުގުލަގިއ ެއްނެމ ުބަރ ަމަސއަްކތް ުކިރ ެއއް ަފާރަތކީ
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ”ޯގލްޑްަނ ވީޕީ“ ަޙަސްނ ާޝުހަކާމެމުދ ަޝއްކެއް ެނެތވެ.
ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ ާތރުީޚަގިއ ުކިޅަވުރގެ ޮރނުގްނ ިމާހަތަންށ ޯހުދުނ
ެއްނެމ ޮބޑު ާކިމާޔީބ ޯހދިިއުރ ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަޙަރާކތް)ގެ ަމާޤުމަގިއ

ާޝުހ ުހުރަމކީ ިއއިްތާފެޤއް ޫނެނވެ.
 

ުކރީގެ ަނއުިބ ަރއްީސ (އިތުުރ ޙަަރާކތް)

ަސްނ ޙަ

ާޝހު

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ 8
ަވަނ ަދުއަރކީ ިމާހަތަންށ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނައްށ ދާިމިވ
ެއްނެމ ޮބޑު ެއއް ޮގްނޖުެހާމ ުކިރަމިތިލ ަދުއެރވެ. ާއެދ! ޮކިވޑް-19ގެ
ާޢަލމީ ަވާބ ދިވިެހާރއްޖެ ާއިއ ުމިޅ ުދިނެޔ ަވަށިއލީ ިމ ަދުއުރގެ
ެތޭރަގެއވެ. ަނަމވްެސ ެއ ަދުއުރގެ ަރއްީސ ަޢލީ ަޝމޫްޢްނ (ފަެކލްޓީ
ް ެޓކޮްނޮލޖީ)ގެ ް ިއްނިޖިނައިރްނގ، ަސިއްންސ ެއްނޑ ޮއފ
ާމިލމަީކުމގެ ަދުށްނ ެއ ަޚއާްސީސ ާހަލުތގެ ެތޭރަގިއ ޫޔިނައްނ
ަސާލަމުތގެ ައއޭްސިރައަކްށ ާވިސުލޮކްށދެިނވެ. ަނިއުބ ަރއްީސ
(ިޢލްމީ) ައުރަޝމް ުމަޙއަްމުދ (ފަެކލްޓީ ޮއފް ެއިޑުއކަޭޝްނ)، ަނިއުބ
ް ަރއްީސ (ިއުތުރ ަޙަރާކތް) ުޙަސިއްނ ަޢލީ (ފަެކލްޓީ ޮއފ
ް ެޓކޮްނޮލޖީ) ައދި ަނިއުބ ިއްނިޖިނައިރްނގ، ަސިއްންސ ެއްނޑ
ަރއްީސ (ޮގިފަތއް) ަޢބުްދهللا ަޝުހނީޒް (ފަެކލްޓީ ޮއފް ާއރޓްްސ)ގެ
ެއހެީތިރަކާމެއުކ 8 ަވަނ ަދުއުރގެ ިހްނާގ ޮކިމޓްީނ ުކަރއާްވަފިއަވނީ
ާލަމީސުލ ަމަސއަްކެތކެވެ. ިމޮގުތްނ، ަޚާޒްނާދުރ ުޙަސިއްނ ަޒިއުދ

(ފަެކލްޓީ ޮއފް ޮހްސޕާިޓިލޓީ ެއްނޑް ުޓައިރަޒމް ްސަޓޑީޒް)،

08 ވަަނ ަދުއުރ

ެސކެްރަޓރީ ާއިމަނުތ ަހމާީޒ ައޙަްމުދ (ފަެކލްޓީ ޮއފް ެއިޑުއކަޭޝްނ)،
ް ެއިސްސެޓްނޓް ެސކެްރަޓރީ ަމިއަސާރ ަޢބުްދއަްސއާްތުރ (ްސކޫލ
ް ް ާނރިސްނގ) ައދި މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓރ ުމަޙއަްމުދ ައޙަްނފ ޮއފ
(ފަެކލްޓީ ޮއފް ިއްނިޖިނައިރްނގ، ަސިއްންސ ެއްނޑް ެޓކޮްނޮލޖީ) ަފަދ
ިހތަްވުރަގަދ ެމްނަބުރްނގެ ަފާރުތްނ ފިެނގްެނދަިޔއީ ޮކްނެމ
ުއނަދުގަލާކެއުކ ަނަމވްެސ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނގެ

ަމަސއަްކތަްތަކްށ هللاގެ ިއާރަދުފުޅްނ ަމޑުޖުެހެމއް ާންނާނެނަކެމވެ.

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔގެ 8 ވަަނ ަދުއުރގެ ހްިނާގ ކޮމީިޓ



ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ 8 ަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ ަޢލީ

ަޝމޫްޢަނކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ިހްނާގ ޮކިމޓަީގިއ ެއްނެމ

ިގަނ ަދުއުރ ުފިރަހަމ ުކިރ 2 ެމްނަބުރްނގެ ެތެރިއްނ

ެއަކކެވެ. ާއެދ! ުޖމަްލ 4 ައަހުރ ިޚުދަމތުްކަރއާްވަފިއާވިއުރ،

ަނިއުބ ަރއްީސ (ޮގިފަތއް)ގެ ަމާޤުމ 3 ައަހުރ

ުފުރއާްވަފިއވެެއވެ. ައދި 2020 ަވަނ ައަހުރ ިމ ަޖިމއާްޔގެ
8 ަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސަކުމގެ ަމާޤުމ ަޝމޫްޢްނ ަވނީ

ުފުރއާްވަފެއވެ. ައދި މީގެ ިއުތުރްނ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ

ުއފެދިގްެނ ައިއ ުދަވްސަވުރްނ ފިެށގްެނ 2016 ަވަނ ައަހާރ

ަހަމައްށ ޭއުރގެ ފަެކލްޓީ ޮއފް ިއްނިޖިނައިރްނގ ެޓކޮްނޮލޖީގެ
ް ިއްނިޖިނައިރްނގ ެޓކޮްނޮލޖީ ޮގިފ، ްސޫޓޑްެނޓްްސ ޮއފ
(ެއްސ.އީ.ޓީ)ގެ ިހްނާގ ޮކިމޓަީގިއވްެސ ަޝމޫްޢްނ ަވނީ

ަމަސއަްކތް ުކަރއާްވަފެއވެ. ިމޮގުތްނ ެއިކެއިކ ަމާޤުމަތުކަގިއ
ުޖމަްލ 8 ައަހުރ ަޢލީ ަޝމޫްއްނ ިމ ަޖިމއާްޔައްށ ަވނީ

ހުަރަދާނ އްިސާވުރްނ

ިޚުދަމތް ުކަރއާްވަފެއވެ. ަޝމޫްޢަނކީ ަހުރަދާނ ިއްސާވެރކެވެ.

ައދި ެއެހްނ ިއްސާވުރްނަންށ ުހިރ ަނޫމާނެއކެވެ. ފިޫހަކެމއް

ަވުރަބިލަކެމއެްނިތ ުބަރ ަމަސއަްކތް ުކުރަމްށ ައަބުދވްެސ

ަޝުއުޤވިެރާވ ަރއްީސ ަޝމޫްޢަނކީ ިމައާދ ޖެެހްނެދްނވްެސ ެއިކ

ޮގތޮްގުތްނ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ ައްށ ިޚުދަމތުްކަރއަްވުމްނ
ައްނަނ ަފާރެތކެވެ. ާއެދ! ޫޔިނައްނގެ "ެލޖްެނޑް"ެއކެވެ.

8 ވަަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ

ލީ ޢަ

ަޝމްޢޫްނ

4 ހާ  ފު ަޞ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ފެބުްރައރީ ިއްނޭޓކްގެ
ޖެެނަރލް ޮއިރެއްނޭޓަޝްނ ުކިރަޔްށާދނީ 30 ަޖަނަވރީ

2022 ަގެއވެ. 

ޖެެނަރލް ޮއިރެއްނޭޓަޝަނކީ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓާީއ ައަލްށ

ުގޅޭ ަދިރަވުރްނަންށ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ ައްށ ަމުރަހާބ

ިކުޔަމާށިއ، ުޔިނަވރިސޓީގެ ަގަވިއުދަތާކިއ، ުޔިނަވރިސޓީގެ

ފިެސިލޓަީތއް ެދއުްކަމްށ ާބއާްވ ަބއަްދުލުވެމކެވެ. 

ޮކްނެމ ައަހަރުކވްެސ ޮއިރެއްނޭޓަޝްނ ުކިރަޔްށ ގްެނާދިއުރ،

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ލީޑުަރްނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ

ެމޭނުޖަމްނަޓްށ ެއހެީތިރުވަމްށ ަބިއވިެރވެެއވެ. ައދި ިމ

ަބއަްދުލުވުމަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަތާއަރާފިއ ިހްނާގ

ަހަރާކތަްތާކިއ ައަލްށ ުގޅޭ ލީޑުަރްނަންށ ުހުޅާވެލިވަފިއާވ

ުފުރަސުތަތުކގެ ުކޑަ ޕެްރެޒްނޭޓަޝެނއް ަދއާްކެނެއވެ. 

އެމްއްެނޫޔއްެސޫޔ ކަލްަނޑުަރ: އެމްއްެނޫޔ ޖެެނަރލް އޮރިއްެނޓަޭޝްނ

30

ޖަަނވަރީ

2022
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"ކްޮނމެ ކުއްޖަކަށްވްެސ ވާހަކަ ެދއްކެޭނ" ެސަޝްނ ކާމާިޔުބކަމާއެކު ންިނމާލައިފި

"ޮކްނެމ ުކއަްޖަކްށވްެސ ާވަހަކ ެދއްކެޭނ" ަނުމަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
ިއްނ ުހަރވީ ްސކުޫލަގިއ ުކިރަޔްށ ގްެނދަިޔ ެސަޝްނ ާކިމާޔުބ ަކާމެއުކ

ިންނާމަލިއިފެއވެ. 
ދިވިެހަބުހްނ ާވަހަކ ެދއުްކަމާށިއ، ދިވިެހަބަހްށ ޯލިބުކާރ
ަދިރަވުރްނަތކެއް ިބާނ ުކުރުމގެ ައުޒުމަގިއ ުކިރަޔްށ ގްެނދަިޔ ިމ
ީ ާވަހަކ ެދއުްކުމގެ ާދިއާރގެ ުފްނާނުބ ުއްސ ެސަޝްނ ަންނަގަވިއެދއްވ
ަފާރތަްތކެއް ަކަމްށާވ ުމަޙއަްމުދ ަނީޝުދ (ާކަނލް) ާއިއ ަބުހގެ ެއަކޑަމީގެ
ް ާއިއ ް ައލީގެ ިއުތުރްނ ަޖުއަޝްނ ަޝރީފ ުކރީގެ ަރއްީސ ައްޝަރފ

ިޝާފްނ ުމަޙއަްމެދވެ. 
ިމ ެސަޝްނ ުކިރަޔްށ ގްެނޮގްސަފިއަވނީ 18 ިޑެސމަްބުރ 2021 ިއްނ

ފިެށގްެނ 21 ިޑެސމަްބުރ 2021 ގެ ިނަޔަލެށވެ. 
ިމ ެސަޝްނ ަފުރާމޮކްށެދއްވީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ެއޑަްވިއަޒރީ ޯބޑުގެ

ެމމަްބުރ ައލީ ައމެީރވެ. 
މީގެ ުކިރްނވްެސ ާވަހަކ ެދއުްކުމގެ ެސަޝްނަތކެއް ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
ިއްނ ައޮތުޅެތޭރގެ ަރްށަތުކގެ ްސކުޫލަތުކަގިއވްެސ ަވނީ ިހްނަގިއަފެއވެ. 

 

ޕޮްރމްިސ ޕޮްރޖެކްޓް ާސފުކުުރމުގެ ހަރަކާތުގައި އެމް.އްެނ.ޔޫ.އްެސ.ޔޫ އްިނ ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕޮްރިމްސ ޕޮްރޖެކްޓް ާސުފުކުރުމގެ ަހަރާކުތަގިއ ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ
ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ ޫޔިނައްނ (ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ) ިއްނ

ަބިއވިެރވެއްޖެެއވެ.
 

25ިޑެސމަްބުރ 2021 ަވަނ ުދަވުހގެ ަހވުީރ ަރްސަފްނުނ ަސަރަހއާްދިއ
ިއްނޑްަސޓިްރައލް ޯޒުނަގިއ ުކިރަޔްށދަިޔ ިމ ަހަރާކުތަގިއ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ިހްނާގ ޮކެމޓީގެ ެމމަްބުރްނގެ ިއުތުރްނ ިއްސާވުރްނ

ަވނީ ަބިއވިެރވަެފެއވެ.
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަރއްީސ ުހަސިއްނ ަޒިއުދ ިވާދުޅވީ ިތާމ ދިިރުއޅޭ
ާމަހުއުލ ާސުފާތިހުރަކްނަމތީ ޭބއުްވްނ ެއއީ ަފުރދީ ިޒްނާމެއއް ަކަމާށިއ،
ިމަފަދ ާސުފުކުރުމގެ ަހަރާކތަްތުކަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ެއއާްބުރުލްނ
ައަބުދވްެސ ިލިބގްެނާދެނ ަކަމެށވެ. ައދި މީގެ ިއުތުރްނ ުކިރަޔްށ
ޮއތަްތުނަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔިއްނވްެސ ިއްސަނަގިއގްެނ ާސުފުކުރުމގެ
ަހަރާކތަްތއް ުކިރަޔްށ ގްެނދުިޔަމްށ ިންނާމަފިއާވ ަކަމްށ ަޒިއުދ

ިވާދުޅިވެއވެ.
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއލްމީ) ައޙަްމުދ ިއާޔޒް
ިވާދުޅވީ، ުކިރަޔްށ ޮއތަްތުނަގިއ ާމޭލގެ ްސކުޫލަތުކގެ ިއުތުރްނ
ައޮތުޅެތޭރގެ ްސކުޫލަތުކަގިއވްެސ ިމ ެސަޝްނ ުކިރަޔްށ ގްެނދުިޔަމްށ
ިންނާމަފިއާވ ަކަމެށވެ. ައދި ިމ ެސަޝްނ ިހްނުގުމަގިއ ެއޑަްވިއަޒރީ ޯބޑުގެ
ެމމަްބުރ ައލީ ައމުީރ ވެެދއާްވ ެއހެީތިރަކަމްށ ުޝުކުރައާދުކާރ ަކަމެށވެ. 

 
ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ

ިމ ަހަރާކުތަގިއ 100ްށުވެރ ިގަނ ިކޯލގެ ޕާްލްސިޓާކިއ ައދި ެއެހިނެހްނ
ުކިނ ަނާގަފިއާވިއުރ، ިމއީ ޕޮްރިމްސ ޕޮްރޖެކާްޓެއުކ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔިއްނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔިއްނ ުކިރަޔްށ ގްެނދަިޔ

ާސުފުކުރުމގެ ެދަވަނ ަހަރާކެތވެ.
 

ޕޮްރިމްސ ޕޮްރޖެކަްޓކީ ”ަލކަްޝޑްވީޕް“ ަކނޑުގެ ަސަރަހއުްދ ާސުފުކުރާމިއ،
ަކނޑިާއ ާމަހުއުލގެ ާސުފާތިހުރަކަމްށ ާއްނުމްނ ައުހުލވިެރުކުމގެ ޭބުނުމަގިއ

ަފާށަފިއާވ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ.
 ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ



ލީޑަރްސ ގްރޫޕް މްެނބުަރްނަނށް އަމާޒުކޮށް ފުޓަްސލް މާުބާރތަކާއި ވޮލީ މާުބާރތެއް ާބއްވައިފި!

 

 

6 ހާ  ފު ަޞ

ހްިނމަފުށި އަތްުނ އެމް.އްެނ.ޔޫއަށް މޮޅެއް

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަގުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ (ެއމް.ެއްނ.ޫޔ) ާއިއ ިހްނަމުފށީ ޮވލޯީބޅަ
ޓާީމިއ ުކުޅުނ ެއުކވިެރަކުމގެ ެމުޗ ެއމް.ެއްނ.ޫޔިއްނ ާކިމާޔުބޮކްށިފެއވެ.

 
ުބަދ ުދަވުހގޭެރ ޕީ.އީ ޯހުލަގިއ ުކިރަޔްށދަިޔ ިމ ެމުޗަގިއ ިހްނަމުފށީގެ
ަމއަްޗްށ ެއމް.ެއްނ.ޫޔިއްނ ުކިރ ޯހދީ 3-2 ެސުޓްނެނވެ. ިމ ެމުޗ
ީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. ުމަޙއަްމުދ ަޝަރުފވިެރޮކްށެދއްވ

ަޝރީފެވެ.
 

ޯފިރަގަދ ުކުޅެމއް ފިެނގްެނދަިޔ ިމ ެމުޗގެ ުފަރަތަމ ެސުޓ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ިއްނ
ާކިމާޔުބުކރީ 25-19 ިއްނެނވެ. ެއަކަމުކ ެދަވަނ ެސުޓ ަފޭސަހަކާމެއުކ

ިހްނަމުފިށްނ ަވނީ 25-12 ިއްނ ާކިމާޔުބޮކްށަފެއވެ.
 

ިތްނަވަނ ެސުޓަގިއ ެދ ޓުީމގެ ަފާރުތްނ ަހަމަހަމ ުކުޅެމއް ފިެނގްެނދަިޔިއުރ ިމ
ެސުޓ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ިއްނ ާކިމާޔުބުކރީ 25-20 ިއްނެނވެ. ެއަކަމުކ

ަހަތުރަވަނ ެސުޓ ިހްނަމުފިށްނ ަވނީ 25-21 ިއްނ ގްެނޮގްސަފެއވެ.
 

ެމުޗގެ ަފުހ ެސުޓ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ިއްނ ާކިމާޔުބުކރީ 15-10 ިއްނެނވެ.

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ލީޑަރްސ ގޫްރޕްގެ ެމްނަބުރްނަންށ ައާމުޒޮކްށ
"ަފްނ 3 ޮއްނ 3 ުފޓެްސލް" ުމާބާރަތާކިއ، "ަފްނ ޮވލޯީބލް"

ުމާބާރެތއް ާބއަްވިއިފެއވެ. 
ެސިމްސާޓ ބޭްރާކިއ ދާިމޮކްށ ޭބއިްވ ިމ ެދ ުމާބާރތް ާބއާްވަފިއަވނީ

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ޕީ.ޭއ ޯހުލަގެއވެ. 
ިމ ުމާބާރތް ޭބއުްވުމގެ ަމުގަސަދކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ލީޑުަރްނގެ
ެމުދަގިއ ޮއްނަނ ުގުޅްނ ަބަދިހޮކްށ ެއުކވިެރ ާމަހުއެލއަްގިއ ލީޑުަރްނގެ

ެމުދަގިއ ުއަފއަްދިއދުިނެމވެ. 
ިމ ުމާބާރުތަގިއ ާމޭލަގިއ ިތިބ ިގަނ ައަދެދއްގެ ލީޑުަރްނ
ަބިއވިެރވަެފިއާވިއުރ، ިމއީ ިސލިްސާލޮކްށ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިއްނ

ލީޑުަރްނަންށ ައާމުޒޮކްށ ާބއަްވުމްނ ައްނަނ ުމާބާރެތކެވެ. 
ލީޑުަރްނަންށ ައާމުޒޮކްށ ިމަފަދ ުމާބާރތަްތއް ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
ިއްނ ާބއަްވުމްނ ައްނަނިއުރ، ިމ ުމާބާރތަްތަކްށ ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ
ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. ުމަޙއަްމުދ ަޝރާީފިއ، ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ

ެމޭނުޖަމްނޓްގެ ަފާރުތްނ ޮބޑު ެއއާްބުރުލެމއް ިލިބެއވެ. 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ައްނެހްނ ޮވލޯީބޅަ ޓަީމްށ ުކުޅްނެތިރްނ ޮހުވަމްށ
ަފިރަތުކުރްނަތއް ަފާށަފިއާވިއުރ، ިމ ަފިރަތުކުރްނަތއް ުކިރަޔްށ ގްެނަދނީ

ޯކުޗ ަޞފާްވްނ ައޙަްމުދގެ ިއުރާޝުދގެ ަދުށްނެނވެ.
 

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަނިއުބަރއްީސ (ިއުތުރ ަހަރާކތް) ުސައިއުދ ޫޔުންސ
ިވާދުޅވީ ިމަވުގުތ ަފިރަތުކުރްނަތއް ަފާށަފިއަވނީ ަހަމެއަކިނ ާމޭލަގިއ ިތިބ
ަދިރަވުރްނަންށ ަކަމެށވެ. ައދި ފުެބުރައރީ 6 ގެ ަފުހްނ ިއުތަރްށ ޭބުންނާވ

ުކދްިނަންށ ެއ ުފުރަސުތ ޮއްނާނެނ ަކަމެށވެ.
 ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ

ް ަޢބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަނިއުބ ަރއްީސ (ިއުތުރ ަހަރާކތް) ުސަޢިއުދ
ޫޔުންސ ިވާދުޅވީ، ުކިރަޔްށ ޮއތް ަތުނަގިއވްެސ ިމަފަދ ިގަނ
ުމާބާރތަްތކެއް ލީޑުަރްނަންށ ައާމުޒޮކްށ ޭބއުްވަމްށ

ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިއްނ ިންނާމަފިއާވ ަކަމެށވެ. 
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އަަދިބއާްޔތު ކޮލަމް: ފަުނ

ޫދޮކްށ ަވަޒްނ ެއިކަކްނޮކުޅްނ، ުޔިނާވިސޓީ ކެމަްޕްސަތަކްށ،
               ުއިނުވްނ ުނާވ ަފަދ ިހތަްވާރ ެއުކަގިއ ަދުތުރވްެސ ަފަށިއަލނީ

ަމިއްނަބަފިއްނާނިއ ާޢިއާލ ެއުކަގިއ ުއުޅުނާހ ަރއެްޓިހްނ،
                      ިކަޔަވދްިނާހ ޓަީޗުރްނ، ުކުރޮކްށ ަސާލެމއް ޮކްށަލނީ

ާހަދ ެއުކވިެރ ާރަގަކްށ ިހިނުތްނަވުމްނޭނ ލީޑުަރްނ،
                     ފިެށ ިމަދުތަރްށ ަމުރަޙާބ ެއިކ ަފްށަފުށްނ ައުމާނަލނީ

ަފްނުނަގިއ ެއިކ ާދިއާރަތަކުކްނ ުކދްިނ ެނެރެދއުްވަމްށ،    
                     ިއްސވިެރްނާނ ެލކަްޗާރްނ ިޚުދަމތަްތކެއް ޮކްށެދއަްވނީ

ަފްސުނޖިެހ ާސިބުތވެގްެނ ފިެށ ަދުތުރަގިއ ުކިރައްށަދނީ،
                     ުހަރަހަކްށަފުހ ުހަރަހުކްނ ިހތަްވުރަލުމްނެނ ައަރިއަދނީ

ަބއަްދުލިވ ިހތެްހޮޔ ެއުކވިެރްނ ެދޮގެތއުްނާވ ަރޙަްމތެްތިރްނ،
                    ަފަދެއއް ުނާވޭނ ަހަމ ެއެހްނ ަޝއާްކުނާލ ިމަޔޤްީނަވނީ

ަދްނަނަވްނޯތ ޫޔިނައްނ ުޔިނާވިސޓީގެ ިމުބެނެދނީ،
                    ިކަޔާވ ުކދްީނގެ ިމ ަޙއުްޤަގިއ ޖިެހުލެމއް ެނިތ ެތުދަވނީ

ިކެޔުވާމެއުކ ެއެހިނެހްނ ަހަރާކތަްތުކަގ ަބިއވިެރަވުމްނ،
                      ުކިޅަވާރ ިޢލްމީ ޮރނުގްނ ުނަހުނ ުކިރައްށ ެދިމަލނީ

ައްސުލ މީ "ަފއާްކ" ަތެނއް ޖެީލއްގެ ުކިރަމުގ ޮއތް ަތެނއް،
                          ުކެރިވަފިއވީ ަތުޖިރާބ ެހއާްކ ެއކަީގިއ ިމުބަނނީ

ޭއުރ ުކިރ ުއްނމުީދަތއް ޮފިނ ަދްނަމުރްނ ައިލޮކްށަލުމްނ،
                         ިހްނަމާތ ައދި ިހތަްވުރްނާތ ޮތތްޕެކޭ ިމ ައާޅަލނީ

 

ަޢލީ ިނާހުދ،
ީބ.ެއްސ.ެއްސ.ޭއގެ ުކރީގެ ަރއްީސ

ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދުތުރ
އެމް.އްެނ.ޫޔ.އްެސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ އުައ ހުަރފަތަކްަށ

ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީގެ ަދިރަވުރްނގެ
ޫޔިނައްނ (ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ) ިއްނ ައްނަނނީ ަސާގފީ
ުކިޅަވުރަތއް ާއާލ ުކުރަމްށ ިގަނ ަމަސއަްކތަްތކެއް
ުކަރުމްނެނވެ. ެއޮގުތގެ ަމިތްނ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
ޮބޑެުބުރގެ ަނުމަގިއ ޮބޑެުބުރ ގޫްރޕެއް 2019 ަވަނ ައަހުރ
ޭއުރގެ ަރއްީސ ުމަޙއަްމުދ ާޝްނ ާއިމުރގެ ިއްސ
ެންނގުެވުމގެ ަމިތްނ ުއަފއަްދާވަފިއާވިއުރ، ިމ ގޫްރޕްގެ
ަހަރާކތަްތއް ިމާހުރ ިމަވނީ ޮބޑަުތުންނ ުކިރައްށ

ަޖއާްސެލިވަފެއވެ. 
 

ާއަދިއގެ ޮގަތަކްށ ފުެށުނ ޮބޑެުބުރގެ ަހަރާކތަްތއް ެއްނެމ
ުފަރަތަމ ފިެނގްެނދަިޔއީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ ައދި
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ަހަރާކތަްތުކގެ ެތެރިއްނ
ެއަކްނެޏވެ. ެއެހްނަނަމވްެސ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ
ުނަވަވަނ ަދުއުރގެ ަރއްީސ ައބުްދهللا ަޝުހނީޒްގެ
ިއްސެންނގުެވާމިއެއުކ، ޮބޑެުބުރގެ ަހަރާކތަްތއް ަވނީ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ައްސަދނިޑްނ ޭބަރްށ ެނެރިވަފެއވެ.
ިނިމދަިޔ 2021 ަވަނ ައަހަރކީ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ
ޮބޑެުބުރ ުގޫރަޕްށ ަވަރްށ ާކިމާޔުބ ައަހެރކެވެ. ިމދަިޔ
ައަހުރ ޮބޑެުބުރ ގޫްރުޕްނ ަވނީ ެދ ވިީޑޯއ ަލަވ
ާއްނުމްނަންށ ެނިރދަީފެއވެ. ެއއީ ިފުތުރ އާީދިއ
ުގުޅަވިއގްެނ "އުީދ ަތުހިނާޔ"ގެ ަނުމަގިއ ުއފެއްދި ަލަވ
ް ޗެމްޕަިއްނިޝާޕިއ ދާިމޮކްށ "ދަިދ ިވުހޭރ"ގެ ާއިއ، ާސފ
ަނުމަގިއ ުއފެއްދި ަލަވެއވެ. ޭއގެ ެތެރިއްނ އުީދ ަތުހިނާޔ
ަލަވިއގެ ޅުެމްނ ފިެށގްެނ ވިީޑޯއ ޕޮްރޑަކަްޝްނ ައދި
ެއިޑިޓްނގެ ަމަސއަްކތަްތއް ވްެސ ޮކްށަފިއަވނީ

ެއމް.ެއްނ.ޫޔގެ ަދިރަވުރްނެނވެ. 
 

މީގެ ިއުތުރްނ ިމދަިޔ ައަހުރ ަވނީ ިއްނަޓޭނަޝަނލް
ޕެްލޓޯްފުމަގިއވްެސ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ގޫްރޕްގެ
ަހަރާކތަްތއް ަދއުްކާވާލަފެއވެ. ެއޮގުތްނ ާރއްޖަެއްށ
ަދުތުރުކިރ ެއއް ިމިލައްނ ަވަނ ަފުތުރވިެރާޔައްށ ވާެލާނ

ިއްނަޓޭނަޝަނލް ާޓިމަނުލްނ ަމުރަހާބ ިކުޔުމގެ ޮގުތްނ 

ޭބއުްވުނ ަހަރާކުތަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ޓުީމގެ
ަފާރުތްނ ަވނީ ަބިއވިެރވަެފެއވެ. ިމއީ ިމަފަދ ޮބޑު ަހަރާކެތއަްގިއ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ުގޫރުޕްނ ަބިއވިެރިވ ުފަރަތަމ

ަހަރާކތްވްެސެމެއވެ. 
ިމދަިޔ ައަހުރ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ޮބޑެުބުރ ުގޫރުޕްނ
ް ަބިއވިެރިވ ިއުތުރ ަހަރާކތަްތުކގެ ެތޭރަގިއ ިމިންސޓްރީ ޮއފ
ް ޮކިމުއިނޓީ ެއމަްޕަވރެމްނުޓގެ ޫޔތް، ްސޯޕޓްްސ ެއްނޑ
ަހަރާކތަްތުކގެ ިއުތުރްނ ާމޭލ ިސޓީ ަކުއްނިސުލްނ ޭބއިްވ
ަހަރާކތަްތއް ިހެމެނެއވެ. ައދި ުމިޅްނ ައަލްށ ިރޯސެޓއަްގިއ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ޮބޑެުބުރ ުބޫރުޕްނ ަވނީ

ަހަރާކތެްތިރވަެފެއވެ. 
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ައާމަޒކީ ުކިރަޔްށ ޮއތަްތުނަގިއ ަސާގފީ
ކަްލެބއް ެއުކަލާވާލ ެއ ކަްލބްގެ ަދުށްނ ަސާގފީ ުކިޅަވުރަތއް
ދުިރަވިއ ަބިއަނލަްއުގާވމީ ޕެްލޓޯްފުމަގިއ ެއމް.ެއްނ.ޫޔ

ަދިރަވުރްނގެ ުހަނުރ ަދއުްކަވިއދުިނެމވެ.
 
 

ް ައބުްދهللا ައޫތފް ާއިތފ
ެއމެްއްނޫޔެއްސޫޔގެ މިީޑާއ ޯކިޑޭނަޓުރ 
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ފޯޮޓ ގެލެރީ



ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ލީޑަރްސ
ގޫްރޕްގެ ެމމަްބުރްނަންށ ައާމުޒޮކްށ
ާބއާްވ "ަފްނ" ުމާބާރތަްތަކކީ،
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔގެ ލީޑުަރްނގެ
ެމުދަގިއ ޮއްނަނ ުގުޅްނ ަބަދިހ
ުކުރަމާށިއ، ެއުކވިެރ ާމަހުއެލއަްގިއ
ަމާޖ ަވުގުތޮކޅެއް ޭހަދުކުރުމގެ
ުފުރަސުތ ލީޑުަރްނަންށ
ޯހަދިއދުިނުމގެ ޭބުނުމަގިއ
ެއމް.ެއްނ.ޫޔ.ެއްސ.ޫޔ ިއްނ
ިއްނިތާޒުމޮކްށގްެނ ާބއަްވުމްނ
ައްނަނ ުމާބާރެތކެވެ. ިމ
ުމާބާރަތކީ ިސލިްސާލ ޮގެތއަްގިއ
ާބއަްވުމްނ ައްނަނ ުމާބާރެތކެވެ. 

ލީޑަރްސ ގްރޫޕްގެ

ވޮލީ މާުބާރތް
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