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ദുബാ ∙ 51 വർഷമായി അബുദാബിയുെട ഹൃദയമിടി ു െതാ റിയു േസവനമികവിനാണു
േഡാ. േജാർ മാത ുവി അബുദാബി അവാർ ലഭി ിരി ു
. അഭിമാനകരമായ ഈ
പുര കാരം ലഭി ു ഇ
ാരനായ ആദ േഡാ ടർ.

വു േഷാ

ബൾേഗറിയൻ പ

് തുട
ികൾ

ദുബായിൽ മിഡിൽ ഈ
തുട ി

ു ു

മായി

് വില

്

് െറയിൽ േമള

ഉ തവിദ ാഭ ാസവുമായി െകാ ുേകരള ിൽനിെ
ി മരുഭൂമി ു ൈ◌ക ുണ ം പകർ
േഡാ ടർ ു മനംനിറെയ േനഹാദരം നൽകിയ അബുദാബി
രാജകുടുംബാംഗ ളാെണ താണു മെ ാരു അപൂർവത. എ ാൽ േഡാ ടെറ
സംബ ി ിടേ ാളം അതിേലെറ അമൂല മായ മെ ാ ു ്- യുഎഇ രാ ടപിതാ െഷ
സായി ബിൻ സുൽ ാൻ അൽ നഹ ാ തേ ാടു ായിരു
േനഹവാൽസല ം.

ഇശൽ ബാൻ
മ സരം

വ തിപരമായ കാര ളിൽേപാലും ഉപേദശം േതടാനു സ ാത
വും
അേ ഹേ ാടു ായിരു ു. ആേരാടും എേ ാഴും എളിമേയാെട െപരുമാറു തായിരു ു
െഷ
സായിദിെ സവിേശഷത. അബുദാബി രാജകുടുംബേ ാടു ആ ബ ം ഇ ും
തുടരു ു. 1967 േമ 13 േഡാ.േജാർ മാത ു അബുദാബിയിൽ എ ുേ ാൾ വികസന ിെ
ൈശശവദശയിലായിരു ു നഗരം. പലേമഖലകളിലും െവ വും ൈവദ ുതിയും േറാഡുകളും
ഉ ായിരു ി . രാജകുടുംബം അൽഐനിൽ ആേരാഗ ഡിപാർ െമ ിെ
ചുമതലേയൽപി േതാെട അബുദാബിയുെട വികസനചരി ത ിെനാ ം േഡാ ടറുെടയും
ൈജ തയാ ത തുട ി. അൽഐനിൽ ആധുനിക സൗകര േളാെട ിനി ുകളും
ആശുപ തികളും തുട ി.

167 വരൻമാ , പൂ ളും
പു
കിടിയുമു േവദി; ചരി ത
വിവാഹ ിെനാരു ി റാസൽൈഖമ

ഇ ു യുഎഇയിൽ നൂതന ചികിൽസാസംവിധാന ളു ഹരിതനഗരമാ അൽഐൻ. 34
വർഷം അൽഐൻ ഡി ടി ടിെ െമഡി ൽ ഡയറ ടർ ആയിരു ു. അബുദാബി
രാജകുടുംബാംഗ ളുെട േഡാ ടർ എ നിലയിേല ും ഉയർ ു. തുത ർഹമായ േസവനം
കണ ിെലടു ു 2004ൽ െഷ
സായി ഇേ ഹ ിനു യുഎഇ പൗരത ം നൽകി.

അബുദാബി ഗാനാലാപന

സൗദിയിൽ െറ ് എ കാർ െതാഴിൽ ഇനി
സ േദശികൾ ു മാ തം; വിേദശികൾ "കട
പുറ ്"

്

ബി ട ി ; മദ ലഹരിയിൽ െപാലീസിേനാ
അസഭ ം: ദുബായിൽ തീ
് തടവു
ശി
1.76േകാടിയുെട യൗലാ ചാംപ ൻഷി ്
മതാർ അൽ ഹ സി ്
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ഒരു ഇ
ാരെന സംബ ി ിടേ ാളം ഇതും അത പൂർവ പുര കാരം. മേലഷ യിൽ ജനി
േഡാ. േജാർ മാത ു തിരുവന പുരം െമഡി ൽ േകാളജിലാ എംബിബിഎ
പൂർ ിയാ ിയ . തുടർ ് ഇം
ിൽനി ു ബിരുദാന ര ബിരുദ ൾ േനടി. അൽഐനിൽ
ചുമതല വഹി ുേ ാഴും ഉ തപഠന ിനായി വിേദശ ു േപായി ു ്. തിരുവ കാവുംഭാഗം
കാ
ിര ാ ് വൽസയാണു ഭാര . മകൾ െമറിയം മാത ു അൽഐൻ സർ ാർ വിഭാഗ ിൽ
മീഡിയ െപഷലി ് ആ .
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ഇവിെട േപാ ു െച ു അഭി പായ ൾ മലയാള മേനാരമയുേടത . അഭി പായ ളുെട പൂർണ ഉ ര
വാദി ം രചയിതാവിനായിരി ും. േക സർ ാരിെ ഐടി നയ പകാരം വ തി, സമുദായം, മതം,
രാജ ം എ ിവ െ തിരായി അധിേ പ ളും അ ീല പദ പേയാഗ ളും നട ു
ശി ാർഹമായ
കു മാ . ഇ രം അഭി പായ പകടന ി നിയമനടപടി ൈകെ ാ ു താ .
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