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P
ENANG has again showed its com-

mitment to having women play a 

greater role, especially at the govern-

ment level.

In this respect, the state recently 

launched the Top-Up Women-Only Additional 

Seats (TWOAS) initiative to increase wom-

en’s representation in the state legislative 

assembly.

Chief Minister Chow Kon Yeow said the 

initiative would ensure at least 30% wom-

en’s representation in the august House, 

and it would be done through nomination if 

necessary.

“In other words, TWOAS will only be 

implemented if the percentage of women 

elected representatives is less than 30%.

“For example, if there are less than 12 

women elected out of the 40 state seats in 

Penang, then we will implement TWOAS to 

‘top up’ the percentage to 30%.

“If there are six women elected after a 

state election, like what we have now, we 

will need to ‘top up’ by nominating anoth-

er nine women without going through the 

election process.

“If there is no woman elected repre-

sentative after a state election, it will need 

an additional 18 appointed women repre-

sentatives to achieve the 30% quota; which 

will increase the total number of state repre-

sentatives in the House to 58,” Chow said 

during a media conference at his office in 

Komtar on Dec 10.

He said the system had been imple-

mented by the Sabah and Terengganu gov-

ernments, and was recently passed in the 

Pahang state assembly.

“However, what we are proposing is dif-

ferent.

“There are two important points in the 

proposal that the Penang government would 

like to stress.

“Firstly, the basis of the nomination will 

be according to the percentage of the popu-

lar votes obtained by the (political) parties 

through their candidates who took part in 

the particular election.

“For example, if the government obtained 

60% of the popular votes and the opposition 

40%, the government is entitled to nominate 

60% and the opposition 40% of the number 

of nominated members.

“This means TWOAS will benefit and is 

fair to all parties, be it the government or the 

opposition,” Chow said.

Secondly, Chow said the TWOAS women 

candidates, who would be nominated by 

their respective parties, must have under-

gone the gender advocacy workshop.

“The TWOAS candidate list must also 

show diversity in terms of ethnicity, age and 

others,” he said.

Chow said to achieve the 30% women 

representation in the state legislative as-

sembly under the TWOAS initiative, it would 

require amending the state constitution.

“In addition, a new enactment or an 

amendment to the existing enactment will 

be required to look at the mechanism, rights 

and privileges of the nominated assembly-

women.

“The definition of the membership of the 

House would have to be amended to recog-

nise the role or additional number of assem-

blymen through the nomination system,” he 

said.

A TWOAS special committee, led by Pen-

ang Social Development and Non-Islamic 

Religious Affairs Committee chairman 

Chong Eng, has been set up.

The special committee is planning to 

hold stakeholders’ engagement sessions 

early next year to gather public views on the 

matter.

Chow said the TWOAS initiative is sched-

uled to be tabled in the year-end state legis-

lative assembly session next year.

Chong Eng said she was very proud of the 

Penang government for striving to increase 

the number of women representation.

“Penang leads again. We want to thank 

the Chief Minister and the executive council 

members for supporting the TWOAS initia-

tive. We will need bigger support from the 

public when we conduct the stakeholders’ 

engagement sessions,” she said.

Also present were state Health, Rural 

Development, Agrotech and Food Security 

Committee chairman Dr Norlela Ariffin, Sun-

gai Pinang assemblyman Lim Siew Khim, 

Penang Women’s Development Corporation 

(PWDC) chief executive officer Ong Bee Leng 

and members of the TWOAS special com-

mittee – Datuk Rohana Abdul Ghani, Dr Ce-

cilia Ng and Karen Lai.

Chow with (from left) Lai, Rohana, Chong Eng, Norlela, Lim, Ong and Ng after the press conference. 

TWOAS will benefit and is fair to all parties, be 
it the government or the opposition  – Chow  
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T
HE three-day Techfest Live 

featuring Road-to-WCIT 2022 

has given golden opportuni-

ties to Penang and Malaysia to be 

connected to the rest of the world 

and also be a gateway to South-

east Asia, says Chief Minister 

Chow Kon Yeow.

He added the event, held from 

Nov 18 to 20, provided local start-

ups and technology companies 

great exposure globally.

Although it was supposed to be 

a hybrid event, Chow said it had to 

be done totally virtual as the physi-

cal aspect was not possible with 

the re-imposition of the conditional 

movement control order (CMCO) 

to curb the spread of Covid-19.

Chow, however, said when the 

WCIT 2022 (World Congress Infor-

mation Technology 2022) is host-

ed in Penang, the event would be 

held physically as well as virtually 

to reach a bigger audience.

Malaysia last hosted WCIT in 

Kuala Lumpur in 2008.

“The exposure given to our 

start-ups and technology com-

panies here is invaluable. Not 

only were they given a platform to 

speak, some new companies were 

also able to showcase and share 

their solutions.

“For example, DABAO, a ser-

vice from Xilnex to help micro F&B 

businesses to market to more cus-

tomers, as well as Silkron Technol-

ogy that specialises in smart and 

touch screen vending machines – 

both are Penang’s pride.

“Also 76 merchants from Pen-

ang were given the opportunity to 

push their marketing promos on 

Astro and online to ensure maxi-

mum exposure,” Chow said when 

interviewed by Astro TV hosts Naz-

ruddin Rahman and Sarah Lian at 

Wisma Yeap Chor Ee at the closing 

ceremony of the event on Nov 20.

Chow was also pleased that 

a total of 3,800 users logged on 

to the various platforms over the 

three days, likening the WCIT to 

the Olympics for the ICT world.

“If it had been a physical event, 

we expected 3,000 to 4,000 par-

ticipants from all over the world to 

come to Penang, especially World 

Information Technology Services 

Alliance (Witsa) members from 

over 80 countries.

“WCIT is a very prestigious 

event. So, we have almost the 

same number of people who took 

part in the event virtually,” said 

Chow, adding that RM1.5 million 

had been spent for the event.

WCIT 2020, which was origi-

nally slated to be held in Penang 

in September this year by host 

Pikom, the National Tech Associa-

tion of Malaysia, had to be post-

poned due to the MCO.

Pikom then wanted to host it in 

2021 but Witsa had already given 

Bangladesh the right to host it next 

year in conjunction with their 50th 

year anniversary celebrations. 

The Penang government has 

committed RM3 million in cash 

and kind to support WCIT 2020.

“I wish Bangladesh all the best; 

we hope to see you in Bangladesh 

in 2021.

“Actually, it is a blessing in dis-

guise. Instead of a one-off event 

this year, it is now run over three 

years. We don’t call the event 

WCIT 2020 because it had been 

postponed but we call it Road-to-

WCIT 2022.

“I think the future is all about 

digital transformation and digital 

retransformation. It is a stimulus 

and catalyst for economic growth 

in the country and region,” Chow 

said.

Pikom adviser CS Chin, who 

was also present, thanked Penang 

Island City Council mayor Datuk 

Yew Tung Seang, InvestPenang 

and the state government for sup-

porting the event.

“We’ll do another event to fo-

cus more on local heroes, start-up 

programmes and local technol-

ogy providers. We’ll also have our 

own Pikom Digital Summit where 

we are going to bring in physical 

events next year. We will do it as a 

hybrid,”  said Chin, who is also the 

WCIT 2022 and Techfest Penang 

2020 organising chairman.

Also present at the event were 

Yew, InvestPenang chief executive 

officer Datuk Loo Lee Lian, Pikom 

deputy chairman Sean Seah and 

WCIT2020 Sdn Bhd chief execu-

tive officer Low Ngai Yuen.

MOTOROLA Solutions Foundation, 

which is based in Chicago, has 

awarded a grant of US$75,000 

(about RM307,000) to Penang Sci-

ence Cluster (PSC) to inspire stu-

dents to be innovators in science 

and technology.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said the significant contribution 

would benefit students in Penang.

“It is a continuous show of com-

mitment by Motorola Solutions 

Foundation which has contributed 

a total of RM1.5 million to the Pen-

ang Science Cluster over the last 

five years.

“Not many would know that Mo-

torola Solutions Malaysia has been 

in Penang for the past 46 years. 

During the period, Motorola Solu-

tions has proven itself to be an 

invaluable asset in helping to drive 

our economy forward.

“The employees of Motorola 

Solutions have also volunteered 

in many programmes as part of its 

corporate social responsibility to 

help the community.

“The company has also collabo-

rated with Penang Science Cluster 

to inspire students’ interest in sci-

ence and technology.

“I have been informed that the 

grant will be used by Penang Sci-

ence Cluster for its Project Ignite,” 

Chow told a press conference in 

Komtar on Nov 18.

He said Project Ignite is a one-

day programme for primary school 

pupils and a two-day programme 

for secondary school students that 

aimed at inspiring them to be inno-

vators in science and technology.

“Each year, about 4,000 stu-

dents and 400 teachers benefit 

from Project Ignite,” Chow added.

He said it is also crucial to equip 

children with the access to technol-

ogy platforms and tools.

“This is where the Penang Sci-

ence Cluster’s MakersLab pro-

gramme steps in.

“The students will have the 

chance to use equipment in their 

school’s MakersLab to continue 

learning and innovating.

“The Penang government has 

allocated RM3.24 million this year 

to establish 87 MakersLab in some 

of the schools in the state,” Chow 

said.

PSC chief executive officer Ooi 

Peng Ee thanked Motorola Solu-

tions Foundation and Motorola So-

lutions Malaysia for their support.

Motorola Solutions Malaysia 

Penang managing director Solo-

mon Lorthu was happy to award 

PSC the 2020 Motorola Solutions 

Foundation Award for the Project 

Ignite.

“The programme, in its fourth 

year, aims to instil programming 

and design thinking skills in prima-

ry and secondary school students.

“Motorola Solutions Foundation 

is also proud to include Penang 

Science Cluster in our network of 

partners as we continue to support 

innovative, public safety and tech-

nology, and engineering education 

programmes across the globe.

US$75,000 boost for PSC

Chow (third from left) with (from left) Yew, Loo, Lee, Seah and Chin showing the Techfest 

logo sign, which is a call to reframe technology's promises to better humanity.

Road-to-WCIT 
2022 puts 
Malaysia on 
world map 
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MANUFACTURING operators 

and technicians who are seeking 

job opportunities can check out 

two new job portals.

The digital platforms – Opera-

torPengeluaran.my and Techni-

cians.my – were built for manu-

facturing operators and techni-

cians. 

It is also a place for manufac-

turing companies to select the 

right candidates for jobs.

The platforms were success-

fully provided thanks to the co-

operation of Goche Corporation, 

Agensi Pekerjaan Megan Mil-

lions, Pink Label Conferences & 

Events and Penang Skills Devel-

opment Centre (PSDC).

Pink Label Conferences & 

Events director Yvonne Toh said  

OperatorPengeluaran.my man-

aged to draw nearly 7,000 job 

seekers within a few months of 

its launching.

“We emphasised on its user 

interface so that it is easy for ap-

plicants to use the portal.

“The language used is Ba-

hasa Melayu. It only takes three 

simple steps and less than five 

minutes to apply.

“We have also worked with PS-

DC to promote Technicians.my.

“We have various categories 

of technicians in the job portal,” 

she told a press conference in 

Komtar on Nov 18.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

thanked the corporations for pro-

viding the job portals.

“The digital platforms provide 

more opportunities for Penang-

ites to search for jobs.

“Since 2009, the Penang 

government through the Penang 

Career Assistance and Talent 

Centre (CAT) has continuously 

worked to attract and retain tal-

ent in the state.

“Penang Youth Development 

Centre (PYDC) set up its career 

search portal in June to help the 

rakyat, especially youths, to find 

jobs.

“Based on a report by Jobs 

Malaysia Centre, there are 

5,485 job vacancies in Penang 

as of June 30,” Chow said.

Also present were Deputy 

Chief Minister II Prof Dr P. Ra-

masamy, state executive council 

members Phee Boon Poh and 

Yeoh Soon Hin, Goche Corpora-

tion Sdn Bhd director Eugene 

Goh and Agensi Pekerjaan Ma-

gen Millions Sdn Bhd representa-

tive Michelle Chuah.

Story by Tanushalini Moroter

Pix by Law Suun Ting

P
ENANG will be focusing on 

increasing its fixed broad-

band penetration rate, par-

ticularly in under-served areas.

Chief Minister Chow Kon Ye-

ow said the state is committed 

towards becoming a gigabit city.

"Through the Penang Con-

nectivity Master Plan, we will be 

working with the telco industry 

and Malaysian Communications 

and Multimedia Commission 

(MCMC) to upgrade our digital 

infrastructure.

"We aim to be a 5G-ready 

state by 2022 when the MCMC 

plans to award the commercial 

5G spectrum.

"We are also targeting 90% of 

the 56 public markets in Penang 

to adopt e-payments by Decem-

ber this year.

"We are ready for changes 

and we welcome new ideas," 

he said on the second day of 

Techfest Live featuring Road-to-

WCIT Malaysia on Nov 19, which 

showcased the WITSA Global 

ICT Excellence Awards.

The WITSA Global ICT Excel-

lence Awards event was also 

broadcast live on Astro’s Hello 

Channel 702.

Chow said the local councils 

went on the online platform to 

provide their services since the 

start of the Covid-19 pandemic.

"Penang came up with the 

PGCare contact tracer initiative 

even before the MySejahtera 

was created," Chow said.

He congratulated the Pen-

ang Chief Minister Incorporated 

(CMI) for winning a Merit Award 

for the PGCare Penang Contact 

Tracer project.

The Penang State Secretary’s 

Local Government Division was 

also presented with a Merit 

Award for its initiative to reduce 

physical contact via cashless 

transactions.

Chow congratulated all the 

winners of the WITSA Global ICT 

Excellence Awards.

The WITSA Global ICT Excel-

lence Awards received 129 sub-

missions for its nine categories.

Also present at the event was 

Penang Island City Council may-

or Datuk Yew Tung Seang.

Penang envisions 
becoming a gigabit city

THE Covid-19 pandemic has 

forced many national and state-

level events to go virtual, with the 

latest being the “Malaysian Inter-

national Chamber of Commerce 

and Industry Northern Branch An-

nual Dialogue with Chief Minister 

of Penang”.

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

during his opening remarks, said 

the state’s investment perfor-

mance for 2020 (January to Sep-

tember) totalling RM10.6 billion 

could not compare with 2019’s 

all-time-high of RM16.9 billion 

(for the entire year).

“However, domestic direct in-

vestments (DDI) deserve to be 

commended for bagging higher 

investment inflows compared to 

foreign direct investments (FDI) 

in the third quarter of this year,” 

he said.

“I am glad to note that Pen-

ang’s manufacturing sector re-

mains promising, with the ability 

to cushion the struggling service 

sector and support our local 

economy during this pandemic.

“The pandemic right from the 

get-go has clouded us with un-

certainties and marked a rather 

gloomy start for 2020.

“Against such a backdrop, I 

believe the theme for this year’s 

dialogue, ‘Penang’s Economic 

Recovery Post Covid-19’ has ad-

equately encompassed our cur-

rent position in addressing the 

repercussions brought about by 

the pandemic,” Chow said during 

the 7th MICCI Northern Branch 

Annual Dialogue via teleconfer-

ence at Komtar on Nov 19.

Other topics discussed dur-

ing the dialogue were initiatives 

taken by the state government to 

revive the tourism sector and job 

portals to provide opportunities 

for job seekers in the state.

In response to efforts pertain-

ing to reviving the tourism sector, 

Penang Global Tourism chief ex-

ecutive officer Ooi Chok Yan said 

the state has embarked on vari-

ous efforts such as introducing 

“Responsible Tourism” and ac-

creditation system.

“Ever since the movement 

control order (MCO) was imple-

mented in March, these two ef-

forts were seen crucial to revive 

the tourism sector, and even 

now, with conditional movement 

control order (CMCO), the efforts 

are ongoing,” said Ooi.

Also joining the teleconfer-

ence were Seberang Perai City 

Council (MBSP) mayor Datuk 

Rozali Mohamud, Penang Island 

City Council (MBPP) secretary 

Datuk Addnan Razali, InvestPen-

ang chief executive officer Datuk 

Loo Lee Lian and MICCI Penang 

branch chairman Michel Van 

Crombrugge.

New job portals to assist technicians, operators

MICCI stays upbeat in virtual dialogue

MBSP BOOST-ING CASHLESS 
PAYMENTS
THE Seberang Perai City Council 
(MBSP) has doubled its efforts 
towards a cashless society by 
teaming up with E-wallet player, 
Boost, to provide more options 
for cashless transactions. MBSP 
mayor Datuk Rozali Mohamud 
said through the collaboration, 
Seberang Perai residents can now 
use the Boost app to pay their 
stall rental, tax assessment and 
parking compound. “They now have 
more choices to do their cashless 
transaction whether through the 
existing cyber counters provided 
by the city council or through this 
e-wallet platform,” Rozali said in 
his speech before state Local 
Government, Housing, Town and 
Country Planning Committee 
chairman Jagdeep Singh Deo 
officiated the launch of the platform 
at the MBSP building in Bandar 
Perda on Nov 21.

BRIEFING ON ‘JENDELA FOR 
PENANG’ FRUITFUL
THE Penang state government and 
the Malaysian Communications 
Multimedia Commission (MCMC) 
had a fruitful discussion on the 
newly introduced National Digital 
Infrastructure Plan (Jendela) 
in an online meeting recently. 
Chief Minister Chow Kon Yeow, 
who attended the virtual briefing 
by MCMC, said he hoped the 
initiatives, not just involving the two 
parties but also other stakeholders, 
could be rolled out as soon as 
possible. Among those who 
took part in the one-hour online 
meeting were state Transport and 
Infrastructure Committee chairman 
Zairil Khir Johari, head of the local 
government division in the Penang 
State Secretariat office Nur Aishah 
Md Norodin, MCMC chief operating 
officer Datuk Mohd Ali Mohd 
Hanafiah and his team, and MCMC 
Penang state office director Rizal 
Abd Malek.

NEW SCHEME FOR SPORTS 
DEVELOPMENT 
THE Penang government has 
launched the "Skim Bantuan 
Pengurusan dan Pentadbiran" 
(SBPP) for all state sports 
associations to further accelerate 
the sports sector. “Previously, the 
48 sports associations registered 
under the Penang State Sports 
Council were assisted with limited 
development funds, but now 
with SBPP, they can expect an 
even stronger administrative and 
management ruling within the 
capacity of each association," 
State Youth and Sports Committee 
chairman Soon Lip Chee said during 
a press conference in Komtar 
on Nov 20.  Soon said the aid 
would be distributed accordingly, 
depending on the performance of 
the 48 associations from Dec 1 this 
year to Nov 30 next year.

Toh says the portals’ user interface makes it easy for applicants.



N E W SN E W S December 16 – 31, 2020 BULETIN MUTIARA4



N EW SBULETIN MUTIARA December 16 – 31, 2020 5

Story by Riadz Akmal

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis 

M
ANY Penangites have 

welcomed the move by 

the state government to 

increase the price of plastic bags 

from 20 sen to RM1 each at su-

permarkets from Jan 1.

They feel it will help improve 

the environmental ecosystem.

In addition to the price in-

crease, state executive councillor 

Phee Boon Poh, who is in charge 

of Environment and Welfare, 

had announced that the sale of 

plastic bags from Mondays to 

Wednesdays next year would be 

banned, thus allowing plastic 

bags to be sold from Thursdays 

to Sundays at the new rate.

Phee had also explained 

money collected from the sale 

of plastic bags is meant for the 

“Partners Against Poverty” fund 

to help the destitute poor.

Buletin Mutiara interviewed a 

few shoppers on Nov 18 regard-

ing the state’s decision and be-

low are their views:

 

Aiman Fashehah Ahmad, 30, 

clerk:

“I fully sup-

port and com-

mend them 

on the initia-

tive.

“As we 

know, plas-

tic bags can 

bring harmful 

effects to the 

environment.

“Whenever I do my groceries 

at the markets, I will always bring 

my own reusable bags. And if I 

forget to bring them, I just buy 

another reusable bag.”

 

Mekendran Rajaretnam, 28, 

engineer:

“From my point of view, I think 

the state government should in-

crease the price to RM5 or even 

RM10 for a plastic bag.

“This will make shoppers think 

twice before they purchase plastic 

bags and it will also serve as a de-

terrent when 

the price is 

high.

“But as of 

now, selling 

them at RM1 

is still a very 

good move. 

And I hope 

that one day, 

everyone will 

stop the use of plastic bags.”

 

Hidayah Md Zin, 60, retiree:

“I hope this 

sharp price in-

crease will en-

courage more 

people in Pen-

ang to use re-

usable bags.

“I notice 

that shoppers 

generally do 

not mind pay-

ing 20 sen for a plastic bag and I 

hope the new rate will be a deter-

rent.

“I also hope the move will 

educate more Penangites to use 

reusable bags to save the environ-

ment.”

 

Fong Wai Kong, 58, trader:

”Based on 

my observa-

tion, about 

50% of my 

c u s t o m e r s 

bring their 

own paper 

bags when 

they are doing 

their groceries 

at my shop.

”So, when the Penang govern-

ment made this decision, I fully 

supported the initiative. 

“And hopefully, more of my cus-

tomers will start to bring their own 

paper bags after this. I also plan 

to sell reusable bags for those 

who forget to bring their bags.”

Rashid Md Ali, 51, businessman:

“In principle, I welcome the new 

price for plastic bags because 

of the long-term benefits it could 

bring to the environment.

“But at the same time, I would 

also like the public to be informed 

of the revenue collected and hope 

it is put to good use.

“If the money is used to fund 

environmental projects and wel-

fare initiatives like Mutiara Food 

Bank for the needy, then I am fine 

with it.”

Sugan Nadarajan, 38, private 

sector work-

er:

“When I 

first heard the 

a n n o u n c e -

ment, I felt 

it was too 

soon. But 

then, when I 

thought about 

it again, increasing the plastic bag 

charge was a good way to make 

everyone go green.

“After all, this will encourage 

more people to bring their own re-

usable bags. 

“So as Penangites, we need to 

support the Penang government 

instead of criticising them over 

this move.”

‘Yes’ to plastic bag price hike 
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பிறை - செபராங் பிறை  மாநகர் கழகம்          

(எம்.பி.எஸ்.பி) அடுத்த ஆண்டு மு்தல் பிறையில் 

உள்ள ொய் செங் பார்க் பல்்நாக்கு 

மண்்டபததிறகான நிர்்ாக உரிறமறை ொய் 

செங் பார்க் கம்்பாங் நிர்்ாக செைல்முறை 

கழகததிறகு (எம்.பி.்க்க) ்ழங்கவுள்ளது.

இரண்்டாம் துறை மு்தல்்ர் ்பராசிரிைர் 

்டாக்்டர் ப.இராமொமி, ்தற்பாற்தை 

குத்தறக்தாரரான ொய் செங் பார்க் 

குடியிருபபா்ளர்கள ெங்கததிறகு நிெ குத்தறக 

மறறும் பல்்நாக்கு மண்்டபததிறகான 

நிர்்ாக உரிறமறை நீட்டிக்கா்த்தறகாக                  

எம்.பி.எஸ்.பி-க்கு ஆ்தரவு அளிபப்தாகக் 

கூறினார்.

இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்,31 அன்று 

காொ்திைாக ்்ண்டிை  நிெ குத்தறக இந்த 

ஆண்டு டிெம்பர், 31 ்றர நீட்டிக்கபபட்டுள்ளது. 

என்்,  இசெங்கம் இப்பாது மண்்டபததின் 

நிர்்ாகதற்தயும் உரிறமறையும் மாநகர் 

கழகததிறகுத திருபபித ்தர ்்ண்டும்.

க்டந்த சிெ ஆண்டுக்ளாக, இசெங்கம் 

குறிதது அங்குள்ள குடியிருபபா்ளர்கள 

மறறும் சபாதுமக்களி்டமிருநதும் ஏரா்ளமான 

புகார்கள ்நதுள்ளன என்று பிறை ெட்்டமன்ை 

உறுபபினருமான இராமொமி கூறினார்.

"இதில் மண்்டபததிறகான ்ா்டறகறை 

அதிகமாக விதிபபதும் அ்டங்கும். ொய் 

செங் பார்க் பகுதியில் ்சிபப்ர்கள, நிதி 

வி்காரம் உட்ப்ட, மண்்டப நிர்்ாகதது்டன் 

ச்தா்டர்புற்டை அறனதற்தயும் அறிநது 

சகாளளும் உரிறமறைக் சகாண்டுள்ளனர். 

இது எந்தச்ாரு ்தனிநபரின் அல்ெது குழுவின் 

பிரததி்ைக உரிறம அல்ெ.

"என்், எம்.பி.எஸ்.பி-யின் இம்முடிவு 

ெரிைான ்தருைததில் மக்களின் உரிறமகற்ள 

மக்களுக்்க மீட்டுக் சகாடுபப்தாக 

அறமகிைது," என இராமொமி ்தனது பிறை 

"இராமொமியின் கூறறுபபடி, எம்.பி.எஸ்.பி  மறறும் 

ெங்கததிறகு இற்டயிொன நிெ குத்தறகயின் 

அெல் ஒபபந்தம் 25 ஆண்டுகளுக்கு மட்டு்ம 

இருக்க ்்ண்டும். இருபபினும், சபாது 

மக்களின் நன்றமக் கருதி 33 ஆண்டுகளுக்கு 

நீட்டிக்கபபட்்ட்தாக ்மலும் ச்தரிவித்தார்.

“மாநிெ அரசின் சகாளறகக்கு 

ஏறப இம்மாநிெ சபாது மண்்டபங்களின் 

நிர்்ாகம் நிர்்கிக்க  எம்.பி.்க.்க-க்கு 

முன்னுரிறம அளிக்கிைது. அறன்ருக்கும் 

ச்ளிபபற்டத்தன்றம மறறும் நிைாைதற்த  

நிறெநாட்டு்்தறகும், ஒரு ்மொண்றமக் 

கழகம் (எம்.சி) உரு்ாக்கபபடும். இது ொய் 

செங் பார்க் குடியிருபபா்ளர்கள ெங்கம் 

உளளிட்்ட உளளூர் அறமபபு அல்ெது 

ெங்கததின் உறுபபினர்கற்ள உள்ள்டக்கும்.

இராமொமியின் கூறறுபபடி, புதிை 

குத்தறக்தாரர் நிைமிக்கபபட்்டதும், மண்்டப 

்ா்டறக குறிதது மதிபபாய்வு செய்ைபபட்டு 

புதிை ்ா்டறக அறிவிக்கபபடும். இந்த 

மண்்டபம் இொபம் ஈட்டு்ற்த குறிக்்கா்ளாகக் 

சகாள்ளாமல் சபாது மக்களின் நன்றமக்காகப 

பைன்படுத்த அனுமதிக்கபபடும். மாநிெ அரசு 

இபபகுதி குடியிருபபா்ளர்களின் ்ெதிக்காக 

ொய் செங் பார்க் பல்்நாக்கு மண்்டபதற்த 

்மம்படுத்தத திட்்டமிட்டுள்ளது என்று 

இராமொமி கூறினார்.

2021 முதல் சாய் லெங் பார்க் பல்்நாக்கு மண்டபம் எம்.பி.்ே.்ே 
நிர்்ாேத்தின் கீழ் நிர்்கிக்ேபபடும்-்பராசிரியர்

இரண்டாம் துணை முதல்வர் பேரடாசிரியர் ே.இரடாமசடாமி, எம்.பி.எஸ்.பி உறுப்பினர்்கள் மற்றும் 
சடாய் லெங் ேடார்க் எம்.பி.ப்க.ப்க உறுப்பினர்்களு்ன் லசய்தியடாளர் கூட் அறிக்ண்கணயக் 

்கடாணபிக்கின்்றனர்.

பாைா ச்தரு்பாங் - கடுறமைாக்கபபட்்ட 

ந்டமாட்்டக் கட்டுபபாட்டு ஆறை                

(பி.் க.பி.டி) அமொக்கததின் ்நாக்கதற்த 

அற்டை அமொக்க முக்ர்கள மறறும் சபாது 

மக்களிற்ட்ை ஒததுறழபபு நல்கு்து அ்சிைம். 

மாநிெ மு்தல்்ர் ்ம்தகு ொவ் சகான் ைாவ் 

சரொவ், சபர்சிைாரான் பாைா ச்தரு்பாங் 

அடுக்குமாடி குடியிருபபு அருகாறமயில் 

பி.்க.பி.டி அமொக்க முன்்னறபாடுகற்ள 

்நரில் சென்று பார்ற்யிட்டு செய்திைா்ளர் 

ெநதிபபில் இவ்்ாறு கூறினார். "பி.்க.பி.டி 

டிெம்பர், 7 ச்தா்டங்கி 20-ஆம் ்்ததி ்றர 

இரண்டு ்ாரங்களுக்கு அமல்படுத்தபபடும் 

என்ப்தால், பாதிக்கபபட்்ட பகுதிகளில் செய்ை 

்்ண்டிை அறனதது கட்்டாை ்்றெகற்ளயும் 

(திறரயி்டல்) உறுதிபபடுத்த  அமொக்க 

முக்ர்களு்டன் சபாதுமக்கள ஒததுறழபபு 

நல்கு்து அ்சிைம். இ்தன் மூெம் பி.்க.பி.டி 

்தனது இெக்றக அற்டை முடியும்.

"இந்த ஆறை (பி.்க.பி.டி) இங்குள்ள 

குடியிருபபா்ளர்கள இந்த ெம்பந்தபபட்்ட 

பகுதிறை விட்டு ச்ளி்ைறு்ற்த முறறிலுமாக 

்தற்டசசெய்கிைது. இது ்காவிட்-19 

ச்தாறறு்நாயின்  ெங்கிலிறை உற்டக்க 

துறைபுரிகிைது.

"அடுத்த இரண்டு ்ாரங்களுக்குள,          

்காவிட்-19 ச்தாறறு ்நாயிக்கு 

இெக்காை்ர்கற்ளக் கண்்டறி்ற்த 

்நாக்கமாகக் சகாண்டு ெம்பந்தபபட்்ட 

குடியிருபபா்ளர்கற்ள திறரயிடு்து ்பான்ை 

கட்்டாைப பணிகள செைல்படுத்தபப்டொம். 

பின்னர் இந்நாயிக்கு இெக்காை்ர்கள  

மருதது்மறனகள அல்ெது குறைந்த 

ஆபததுள்ள சிகிசறெ றமைங்களில் சிகிசறெ 

சபைொம் என்று நம்பபபடுகிைது," என்று 

மு்தல்்ர் ச்தரிவித்தார். 

இது ்தவிர, சகான் ைாவ் அதிகாரபபூர்் 

மூெங்கள ்தவிர  பிை சபாய்ைான  செய்திகற்ள 

எளிதில் நம்பவும் பரபபவும் ்்ண்்டாம் என்று 

சபாதுமக்களுக்கு அறிவுறுததினார். ஏசனனில், 

இசசெைல் ்காவிட்-19 ச்தாறறு்நாறை 

எதிர்ததுப ்பாராடு்்தறகான முைறசிகளுக்குத 

்தற்டக்கல்ொக அறமயும்.

சரொவில் உள்ள சபர்சிைாரான் பாைா 

ச்தரு்பாங் அடுக்குமாடிறைத ்தவிர, பி.் க.பி.டி.

ைால் பாதிக்கபபட்்ட மறசைாரு இ்டம் சபஸ்்தாரி 

பதது உபான் ஆகும். ் மலும், மாநிெ அரசு இரண்டு 

பி.் க.பி.டி பகுதிகளில் பணிைாறறும் முன் ்ரிறெ 

பணிைா்ளர்களுக்கு 4,000 முகக் க்ெம் மறறும் 

றகததூய்மிகற்ள நன்சகாற்டைாக ்ழங்கிைது. 

இ்தறகிற்டயில்,  ம்ெசிை அரசு 

கா்ல்துறை (பி.டி.ஆர்.எம்), ம்ெசிை ஆயு்தபபற்ட                   

(ஏ.டி.எம்), ம்ெசிை சிவில் பாதுகாபபு பற்ட            

(ஏ.பி.எம்) மறறும் ம்ெசிை ்தன்னார்்த துறை 

(சரொ) ஆகிை துறைறைச ்ெர்ந்த 250 

அதிகாரிகள ெம்பந்தபபட்்ட இரு இ்டங்களிலும் 

அமொக்கததில் ஈடுபட்டுள்ள்தாக ்்டக்கிழக்கு 

மா்ட்்ட கா்ல்துறைத ்தறெ்ர்   உ்தவி 

ஆறைைர் ்ொபிைன் ொண்்்டாங்  சொபபிைான் 

ச்தரிவித்தார்.

  சபர்சிைாரான் பாைா ச்தரு்பாங்கில் 

பி.் க.பி.டி 13 அடுக்குமாடிகளில் 10,000 

குடியிருபபா்ளர்கற்ளயும், ச்டொ சபஸ்்தாரியில் 

(2,000 குடியிருபபா்ளர்கள) உட்படுததுகிைது.

்ெற் றமைததில்  நற்டசபறை செய்திைா்ளர் 

கூட்்டததில் இவ்்ாறு  ச்தரிவித்தார். இந்தச 

செய்திைா்ளர் ெநதிபபில் எம்.பி.எஸ்.பி மாநகர் 

கழக உறுபபினர்க்ளான ்்டவிட் மார்்ஷல் 

மறறும் ்ேென் ராஜ் கெநது சகாண்்டனர்.

"1987 மு்தல் 2020-ஆம் ஆண்டு ்றர, 

அ்தா்து ஏைக்குறைை 33 ஆண்டுக்ளாக 

இசெங்கம் இந்த மண்்டப நிர்்ாகம் 

மறறும் நிெ குத்தறகக்கான அனுமதி 

சபறறுள்ளனர்.

பி.்ே.பி.டி அதன் இெக்்ே அ்்டய லபாது மக்ேள் மற்றும் 
அமொக்ே முே்ர்ேளின் ஒத்து்ைபபு அ்சியம் - முதல்்ர்

மடாநிெ முதல்வர் பமதகு சடாவ் ல்கடான் யடாவ் அமெடாக்்க அதி்கடாரி்களு்ன் இணைந்து பி.ப்க.பி.டி 
இெக்ண்க அண்ய உறுதிப்ேடாடு ல்கடாண்னர்.
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புக்கிட் சமர்்தாோம் - செபராங் பிறை மாநகர் 

கழகம் (எம்.பி.எஸ்.பி) 2025- ஆம் ஆண்டுக்குள 

ஊழல் அறை மாநகரமாக உருமாறைம் காணும்  

்நாக்கதது்டன் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் ஊழல் 

்தடுபபுத திட்்டதற்த அறிமுகபபடுததிைது. 

‘செபராங் பிறை மாநகர் கழக ஊழல் 

்தடுபபுத திட்்டம் 2021-2025’ என அறழக்கபபடும் 

இததிட்்டம், நாட்டின் ஊழல் கொசொரதற்த 

கட்டுபபடுத்த 2019 ்்தசிை ஊழல் ்தடுபபு 

திட்்டதற்த (என்.ஏ.சி.பி) ்ழிகாட்டிைாகக்  

சகாண்டு உரு்ாக்கபபட்டுள்ளது.

 ஊழலுக்கு எதிரான ்பாராட்்டததில் 

செபராங் பிறை மக்களின்  சகாளறககளும் 

நம்பிக்றகறையும் கைக்கில் எடுததுக்சகாண்டு  

இததிட்்டம் ்தைாரிக்கபபட்டுள்ளது என்று        

எம்.பி.எஸ்.பி ்மைர் ்டத்்தா ்ராொலி 

சமாஹமட் கூறினார்.

“இந்தத திட்்டததில் நான்கு பிர்தான 

உததிகள மறறும் 46 செைல்திட்்டங்கள  ் ருகின்ை 

ஐநது ஆண்டுகளில் ்மறசகாள்ளபபடும்.

ோர்ச்டவுன் - மததிை அரசு அறனதது 

ச்ளிநாட்டு ச்தாழிொ்ளர்களும் கட்்டாைமாக 

்காவிட்-19 திறரயி்டல் செய்ை ்்ண்டும் 

என அறிவித்தற்தத ச்தா்டர்நது அ்தறகான 

செெவினததிறகு நிதியு்தவி ்ழங்குமாறு மாநிெ 

அரசு ்லியுறுததியுள்ளது.

மாநிெ உளளூராட்சி, வீ்டறமபபு, நகர்புை 

மறறும் கிராமபபுை ்மம்பாடு திட்்டமி்டல் 

ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் சேக்டிப சிங் 

கூறுறகயில், அறனதது மு்தொளிகளும் ்தங்கள 

ச்தாழிொ்ளர்களின் ்காவிட்-19 திறரயி்டலுக்கு 

உட்படுததும் செெவினங்கற்ள ஏறகும்  ் ல்ெறம 

கிற்டைாது, என்ைார்.

"நாட்டில் 1.1 மில்லிைன் ச்ளிநாட்டுத 

ச்தாழிொ்ளர்கள இருபப்தால், அற்தச 

செய்்்தறகான திைன் நமக்கு இருக்கிை்தா 

என்பது ச்தாழில்துறை ்தரபபினரின் ் களவிைாகும்.

"்காவிட்-19 திறரயி்டல் செய்்து நல்ெது. 

இருபபினும், அ்தறன  எபபடி, எங்கு மறறும் ைார் 

செெற் ஏறகப ்பாகிைார்கள என்பது்தான் 

முக்கிைமான ்களவிைாகும்.

ோர்ச்டவுனில் உள்ள  பினாங்கு ்ா்டா 

குருத்ாரா ொஹிப ஆெைததில் சீக்கிைர்களின் 

மு்தல் குரு்ான குருநானக்கின் 551-்து பிைந்த 

நாள சகாண்்டாட்்டததில் பங்்கறை பின்னர் 

செய்திைா்ளர் கூட்்டததில் சேக்டிப  இவ்்ாறு 

கூறினார்.
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அன்று நற்டசபறை மாநிெ ஆட்சிக்குழு 

கூட்்டததில் ்ொட் 9117 மறறும் மாநிெ 

மு்தல்்ர் அலு்ெக ்ாரிைததிறகு (சி.எம்.ஐ) 

சொந்தமான ்ொட் 20113 நிெததில் மலிவு 

விறெ வீடுகள அறமக்க மாநிெ அரசு 

முறனபபுக் காட்டியுள்ளது. 

அந்தப பகுதியில் கற்டகள, சபாதுச 

ெநற்த, பல்்நாக்கு மண்்டபம், விற்ளைாட்டு 

அரங்கம், ்ாகனம் நிறுததுமி்டம் மறறும் 

இ்தர அததிைா்சிை ்ெதிகளு்டன் 

இந்த ்மம்பாட்டுத திட்்டம் இ்டம்சபறும் 

என கும்ரென் 2021-ஆம் ஆண்டின் 

நாட்காட்டிகற்ள சபாது மக்களுக்கு 

்ழங்கிை பின்னர் செய்திைா்ளர் ெநதிபபுக் 

கூட்்டததில் இவ்்ாறு கூறினார்.

 பினாங்கு ்்டக்கிழக்கு மா்ட்்டததில் 

மாநிெ அரசிறகு சொந்தமான ்ொட் 

9117  நிெபபரபபில் ்மம்பாட்டுப பணி 

்மறசகாளளும் திட்்டம் நீண்்ட இழுபபறிக்கு 

பின்னர் ஒரு முடிவுக்கு ்நதுள்ளற்த பதது 

உபான் ெட்்டமன்ை உறுபபினர் ்ர்்றைார்.

அநநிெததில் பாெர்பபளளி மறறும் 

அங்காடி கற்டகளு்டன் கூடிை பல்்நாக்கு 

மண்்டபம் அறமக்க மாநிெ அரசு்டன் 

ஹம்னா ்தனிைார் நிறு்னமும் இைக்கம் 

சகாண்டுள்ளது. ஹம்னா ்தனிைார் நிறு்னம் 

க்டந்த 2018-ஆம் ஆண்டு ந்ம்பர் 

மா்தம் அன்று  ்தாக்கல் செய்ைபபட்்ட 

நீதிமன்ை ்ழக்கு (்காொெம்பூர் உைர் 

நீதிமன்ைததில்) விண்ைபப்தாரரின் ஆரம்ப 

ெம்மன்களின் விொரறையின் ்பாது 

(27 ேூறெ 2020) அன்று  தீர்வுக்கான 

ஒபபந்ததற்த எட்டியுள்ளது. ்மம்பாட்்டா்ளர் 

எந்தச்ாரு கட்்டைமும் இன்றி ்தாக்கல் 

செய்ைபபட்்ட  ்ழக்றக திரும்பப சபை 

ஒபபுக்சகாண்டுள்ளற்த ெட்்டமன்ை உறுபபினர் 

கும்ரென் பாராட்டினார்.

அடுத்த ஐநதாணடுேளில் ஊைல் அற்்ற மாநேர் ேைேமாே 
எம்.பி.எஸ்.பி உருமாற்்றம்  ோண இெக்கு

“சபாதுததுறை நிர்்ாகததின் செைல்திைறன 

்லுபபடுதது்தல்; சபாது சகாளமு்தலில் 

செைல்திைன் மறறும் ச்ளிபபற்டத்தன்றமறை 

்மம்படுதது்தல், ெட்்ட அமொக்கததின் 

நம்பகத்தன்றமறை நிறு்னமைமாக்கு்தல் 

மறறும் எம்.பி.எஸ்.பி-க்குள நல்ொட்சிறை 

்்ளர்பபது ஆகிை நான்கு பிர்தான உததிகள 

இதில் அ்டங்கும்.

“ஊழல் ்தடுபபுத திட்்ட அமொக்கம்,       

எம்.பி.எஸ்.பி நிர்்ாக ரீதிைான ஊழல் ்தடுத்தல்;  

அதிகாரதற்த ்த்ைாகப பைன்படுதது்தல் மறறும் 

பிை ்றகைான ெஞெங்களுக்கு எதிராகப 

்பாராடு்்தறகான எங்கள உறுதிபபாட்ற்ட 

காட்டுகிைது.

“இது எளிதில் அற்டைக்கூடிை ஒன்ைல்ெ 

என்பற்த நாங்கள அறி்்ாம். இருபபினும், 

சகாளறகறை அடித்த்ளமாகக் சகாண்டு 

இததிட்்டதற்த செைல்படுத்த முடியும்.

“இந்த ஐநது ஆண்டுகளில், மாநகர் 

கழகம் ஊழல் இல்ொ்த ்த்ளமாக எங்க்ளால் 

மாறை முடியும் என்று  நம்புகி்ைாம், ”என              

எம்.பி.எஸ்.பி கட்டி்டததில் இததிட்்டதற்த 

ச்தா்டங்கி ற்த்த பின்னர் ்தமதுறரயில் 

்ராொலி இவ்்ாறு கூறினார்.

எம்.பி.எஸ்.பி செைொ்ளர் ்ராஸ்னானி 

மாமுட் இநநிகழ்வில் கெநது சகாண்்டார்.

லசேரடாங் பிண்ற மடாந்கர் ்கழ்க ஊழல தடுப்புத் 
திட்ம் 2021-2025-ஐ லசேரடாங் பிண்ற மடாந்கர் 
்கழ்கத் தணெ்வர் (நடுவில) ்த்பதடா ேண்டார் 

்த்பதடா பரடாசடாலி து்வக்கி ண்வத்தடார்.

மூத்த அறமசெரான ்டத்்தா � இஸ்மாயில் 

ெபரி ைா்காப, கிளினிக் அல்ெது மருதது்மறன 

்ெற்களுக்கான செெற் மு்தொளிக்்ள 

செலுத்த ்்ண்டும். அ்்த ்்ற்ளயில், ெமூக 

பாதுகாபபு அறமபபு (சொக்்ஸா) மு்தல் 

முறை செய்ைபபடும் ்ொ்தறனக்கு மட்டு்ம 

பரி்ொ்தறன கிட் (ரிம 60) செெற் ஏறகும் 

என அறிவித்தார்.

அண்றமயில், ஏபரல் மா்தததில் கட்டுமானத 

துறையில் பணிபபுரியும் ச்ளிநாட்டு 

ச்தாழிொ்ளர்களுக்காக திறரயி்டல் ந்டததிை 

மு்தல் மாநிெமாக பினாங்கு வி்ளங்கிைது. ஒரு 

்ொ்தறனக்கு ரிம600 மு்தல் ரிம700 ்றர 

செெ்ாகிைது, ஆனால் அது ஒரு அறமபபின் 

ஒததுறழபபு்டன் இதச்தாறக குறைக்கபபட்்டது.

கட்டுமானத துறைறைச ்ெர்ந்த சுமார் 

15,000 ச்ளிநாட்டுத ச்தாழிொ்ளர்கள 

ஏறகன்் திறரயி்டல் செய்ைபபட்்டனர் என்றும் 

அ்ர் கூறினார்.  

"பினாங்கில் சுமார் 127,000 ச்ளிநாட்டு 

ச்தாழிொ்ளர்கள உள்ளனர். அறனதது 

ச்ளிநாட்டுத ச்தாழிொ்ளர்களும் கட்்டாைத 

திறரயி்டல் செய்ை ் ்ண்டும் என்ப்தறகு, மததிை 

அரசு நிதி உ்தவி ்ழங்க ்்ண்டும்.

"மு்தொ்்தாக,  நாம் ச்ளிநாட்டுத 

ச்தாழிொ்ளர்கள பணிபுரியும் அதிக ஆபதது 

நிறைந்த துறைகற்ள அற்டைா்ளம் காை   

்்ண்டும். ்மலும், ஒவ்ச்ாரு இரண்டு அல்ெது 

மூன்று ்ாரங்களுக்கு ஒரு முறை "ஸ்கிரீனிங் " 

செய்ை ்்ண்டும், ” என்று சேக்டிப கூறினார்.

இன்று்றர, மாநிெததில் 13 கி்ளாஸ்்டர்கள 

உள்ளன. இந்தப பகுதிகற்ளச ்ெர்ந்த 23,159 

்பர்கள திறரயி்டலுக்கு உட்படுத்தபபட்்டனர்.  

அதில், சிெர் ்ொ்தறன முடிவுக்காகக் 

காததிருக்கிைார்கள.

பினாங்கு மாநகர் கழகம் (எம்.பி.பி.பி) மறறும் 

செபராங் பிறை மாநகர் கழகம் (எம்.பி.எஸ்.பி) 

ஆகிை இரு ஊராட்சி மன்ைங்களும் ்ழக்குகள 

அதிகரிக்கும் பகுதிகளில் கண்காணிபறப 

அதிகரிக்க அறிவுறுத்தபபட்டுள்ளன.

்காவிட்-19 சநருக்கடியின் ்பாது 

பாதிக்கபபட்்ட்ர்களுக்கு உ்தவு்தில் பினாங்கு 

சீக்கிைர் ெமூகம் உெசகங்கிலும் உள்ள ்தங்கள 

ெகாக்களு்டன் இறைநது உ்தவிக்கரம் 

நீட்டிைது  மகிழ்சசிைளிபப்தாக கூறினார்.

பினாங்கு ்ா்டா குருத்ாரா ொஹிப 

ஆெைத ்தறெ்ர் ்தல்ஜித சிங் மறறும்   குர்மீத 

்கார் ஆகி்ைார் கெநது சகாண்்டனர்.

்்றெ இழந்த்ர்கள மறறும் பரி்தவிக்கும் 

ச்ளிநாட்டுத ச்தாழிொ்ளர்கள உட்ப்ட      

2,000-க்கும் ்மறபட்்ட குடும்பங்களுக்கு இந்த 

ஆெை நிர்்ாகம் உ்தவியுள்ளது என ்தல்ஜித 

கூறினார்.

"நாங்கள 24,000 உைவு சபாட்்டெங்கற்ள 

்ெதி குறைந்த குடும்பங்களுக்கு 

்ழங்கியுள்்ளாம். நாங்கள ரிம60,00 நிதியு்தவி 

்ழங்கியுள்்ளாம் மறறும் அ்ர்களுக்கு 

ச்தா்டர்நது ஆ்தர்ளிப்பாம்," என்ைார்.

120 ஆண்டுகள பழறமைான இந்த 

்ா்டா குருத்ாரா ொஹிப ஆெைம்  மு்தொம் 

பிரிவுக்கான பாரம்பரிை கட்டி்ட ்றகறைச 

்ெர்ந்தது. இந்த ஆெைம் ்தற்பாது புதுபபித்தல் 

மறறும் பராமரிபபுக்கு உட்படுத்தபபட்டுள்ளது 

என ச்தரிவித்தார்.

இம்்மம்பாட்டுபபணி ஏைக்குறைை ரிம5.5 

மில்லிைன் செெவில் நிர்மாணிக்கபபடுகிைது. 

்மலும் அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள இபபணிகள 

நிறை்ற்டயும் என்று எதிர்பார்க்கபபடுகிைது.

மத்திய அரசு ்ோவிட் -19 தி்ரயி்டல் 
லசெவினத்்த ஏற்ே ்்ணடும் - லெக்டிப சூப்ேர்ல்ங்்கர் சந்ணதயில 2021 

நடாள்்கடாடடிணய லேடாதுமக்்களுக்கு சட்மன்்ற 
உறுப்பினர் குமபரசன் ்வழங்கினடார். 

பினடாங்கு ்வடா்டா குருத்்வடாரடா சடாஹிப் ஆெயத்தில சீக்கியர்்களின் முதல குரு்வடான குருநடானக்கின் 551-்வது 
பி்றந்த நடாள் ல்கடாண்டாட்த்தில ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் லெக்டிப் சிங் டிபயடா (நடுவில) ்கெந்து ல்கடாண்டார்.

பத்து உபானில் 
வி்ரவில் 

மலிவுவி்ெ 
வீடுேள் 

அ்மக்ேபபடும் - 
கும்ரசன்
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ோர்ச்டவுன் - அடுத்த ஆண்டு (2021) 
மு்தல் பினாங்கு மாநிெததில் உள்ள 
இரு ஊராட்சி மன்ைங்களிலும் 
(பி.பி.தி)  கவுன்சிெர்க்ளாக 
நிைமிக்கபபடும் எண்ணிக்றகயில் 
குறைந்தது 30 விழுக்காடு சபண்கள 
இ்டம்சபறு்ர் என பினாங்கு மாநிெ 
அரசு நிர்ையிததுள்ளது.

வீ்டறமபபு, உளளூராட்சி, 
நகர்பபுை மறறும் கிராமபபுை 
்மம்பாட்டுத திட்்டமி்டல் 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் சேக்டிப 
சிங் டி்ைா, மாநிெததின் ் ்ளர்சசியில் 
சபண்களின் அற்டவுநிறெ மறறும் 
பங்களிபறப  அங்கீகரிபப்தறகான 
மாநிெ அரசின் முைறசிகளின் ஒரு 
பகுதிைாக திகழ்கிைது, என்ைார்.

“மாநிெ ்மம்பாட்டுக்குப 
சபண்கள ஒரு முக்கிை பங்றக 
்குக்கின்ைனர். என்், மாநிெ 
அரசு  குறைந்தபட்ெம் 30 
விழுக்காடு சபண்கற்ள மாநகர் 
கழக கவுன்சிெர்க்ளாக நிைமிக்கும் 
முன்முைறசிகள மூெம் பாலின 

ோர்ச்டவுன் – இன்முகதது்டன் 

காைபபடும் ஒவ்ச்ாரு்ரும் 

மகிழ்சசிைாக இருக்கின்ைனர் என்று 

அர்த்தம் சகாள்ள முடிைாது. மாைாக, 

அ்ர்கள ஆழமான ்ொகததில் 

மூழ்கிருக்க ்ாய்பபு உண்டு என 

பினாங்கு பிபிசரண்்டர்ஸ் அறமபபின் 

துறைத ்தறெ்ர் ெரஸ் பிளற்ள 

ச்தரிவித்தார்.

்காவிட்-19 ச்தாறறு்நாய் 

்தாக்கத்தால் சபாது மக்கள மன 

ஆ்ராக்கிைததின்  விளிம்பிறகு 

அ்தா்து  ்தனிறம மறறும் ப்தட்்டம் 

நிறெக்கு ்தள்ளபபட்டுள்ளனர்  என்று 

ெரஸ் கூறினார்.

"இது ்பான்ை காெங்களில், 

மக்கள பைம், தீவிர ்ொகம் மறறும் 

்தங்கள அன்புக்குரிை்ர்களி்டமிருநது 

பிரிக்கபபட்்ட உைர்வு ்பான்ை 

உைர்சசிக்ளால் மூழ்கி விடுகிைார்கள.

"நாம் ஒவ்ச்ாரு்ரும் 

இ்்த்பான்ை சூழ்நிறெறை 

எதிர்சகாண்டிருக்கொம். இருபபினும், 

இம்மாதிரிைான  ்்்தறன 

மறறும் கடினமிக்க சூழ்நிறெறை 

எதிர்சகாளளும் திைன் ஒவ்ச்ாரு 

நபருக்கும் மாறுபபடும்.

"சிெர் ற்தரிைமாக 

பிரசெறனகற்ள எதிர்்நாக்கு்ர். 

அ்்த்்ற்ளயில், சிெர் பிரசெறனறை 

எதிர்சகாளளும் ்ல்ெறமக் 

சகாண்டிருக்காமல் ் ொகநிறெக்குத 

்தள்ளபபடு்்்தாடு இறுதியில் 

்தறசகாறெக்குத தூண்்டபபடு்ர்,” 

என அண்றமயில்  முததுசசெய்திகள  

நாளி்தழ் குழுவினர் ்மறசகாண்்ட 

்நர்காைலில் இவ்்ாறு ெரஸ் 

கூறினார்.

ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் லெக்டிப் சிங் டிபயடா, பினடாங்கு மடாந்கர் ்கழ்கத் 
தணெ்வர் (எம்.பி.பி.பி) பமயர் ்த்பதடா இயூ துங் சீயடாங் மற்றும் எம்.பி.பி.பி 

்கவுன்சிெர்்கள் லசய்தியடாளர் சந்திப்பில ்கெந்து ல்கடாண்னர்.

2021 முதல் ஊராட்சி மன்ற கவுனசிலரகளாக 30 
விழுககாடு பெணகள் இடமபெறுவர - பெகடிப்

ெமதது்தற்த உரு்ாக்க முடியும் 
என நம்பிக்றக சகாண்டுள்ளது. 

“என்், பாலின ெமதது் 
சகாளறகயின் ்நாக்கதற்த 
அற்டயும் சபாருட்டு, அதிகமான 
சபண்கற்ள மாநகர் கழக 
கவுன்சிெர்க்ளாக நிைமிக்க 
ெம்பந்தபபட்்ட அறனதது அரசிைல் 
கட்சிகளுக்கும் விண்ைபபிக்க 
்்ண்டும். இ்தன் மூெம் நாங்கள 
இந்த இெக்றக முன்சனடுதது 
செல்ெ முடியும்,” என்று சிட்டி ஹால் 
அரு்க நற்டசபறை செய்திைா்ளர் 
கூட்்டததில் சேக்டிப இவ்்ாறு 
கூறினார்.

பினாங்கு மாநகர் கழகத 
்தறெ்ர் (எம்.பி.பி.பி) ்மைர் 
்டத்்தா இயூ துங் சீைாங் மறறும்          
எம்.பி.பி.பி கவுன்சிெர்கள கெநது 
சகாண்்டனர்.

சேக்டிப கூறுறகயில், இது்றர 
மாநிெததின் இரு ஊராட்சி கழக 48 
கவுன்சிெர்களில் 20 விழுக்காட்டினர் 
சபண்கள இ்டம்சபறுகின்ைனர்.

அ்தா்து எம்.பி.எஸ்.பி-யில் 4 
கவுன்சிெர்களும் எம்.பி.பி.பி-யில் 
ஐ்ரும் அங்கம் ்கிக்கின்ைனர். 

“தீவுப பகுதியில் உள்ள 
24 கவுன்சிெர்களில், 10 ்பர் 
ேனநாைக செைல் கட்சியிலிருநது           
(டி.ஏ.பி), எட்டு ்பர் மக்கள நீதிக் 
கட்சி (பி.்க.ஆர்), இரண்டு ்பர் 
்்தசிை அமானா கட்சி (அமானா) 
மறறும் நான்கு ்பர் ்தன்னார்் 
ச்தாண்டு அறமபபிலிருநது 
நிைமிக்கபபட்்டனர்.

“இ்தனிற்ட்ை, செபராங் 
பிறையில், சமாத்தம் 10 
கவுன்சிெர்கள டி.ஏ.பி கட்சி,   
பி.்க.ஆர் (8), அமானா (2) மறறும் 
்தன்னார்் ச்தாண்டு அறமபபுகற்ளச 
்ெர்ந்த மூன்று ்பர் உள்ளனர்,” 
என்று அ்ர் வி்ளக்கினார்.

்மலும் கருதது ச்தரிவித்த 
சேக்டிப, மாநிெ அரசு நிர்்ாகதற்த 
்மலும் சபாறுபபுைர்வு்டனும், 
ச ்ளி ப ப ற ்ட த ்தன்ற ம யு ்டனு ம் 
உருமாறைம் காணும் முைறசியில், 

அரசு ொரா நிறு்னங்களின்     
(என்.ஜி.ஓ) உறுபபினர்களுக்கான 
கவுன்சிெர்களின் ஒதுக்கீடு 
விரி்ாக்கபபடும் என்ைார்.

“பினாங்கு மன்ைம் மறறும் 
பினாங்கு சீன ்ர்த்தக கழகம்        
(பி.சி.சி.சி) ஆகிை இரண்டு ்தன்னார்் 
ச்தாண்டு நிறு்னங்களுக்கு மட்டு்ம 
இந்த ஒதுக்கீட்ற்ட நீண்்ட 

காெமாக நிர்ையிததுள்்ளா. அடுத்த 
ஆண்டு ச்தா்டங்கி ்தகுதிைான 
அறன்ருக்கும் (்தன்னார்் 
ச்தாண்டு நிறு்னங்கள) ்ாய்பபு 
்ழங்கபபடும்.

“எவ்்ாைாயினும், மாநிெ 
அரசு மட்டு்ம ்தகுதி சபறை 
்்ட்பா்ளர்கற்ள தீர்மானிக்கும்  
இறுதி முடிவு எடுக்கும், "என்ைார்.

பிபிபரணடரஸ் அமமப்பு சமூகப் பிரசசமைகள் 
கமளய துமைபுரிகி்றது

பினடாங்கு பிபிலரண்ர்ஸ் அணமப்பின் தணெ்வர் ்டாபமன் லீ (இ்து) துணைத் தணெ்வர் சரஸ் பிள்ணள (நடுவில) மற்றும் 
தன்னடார்்வெர்்கள் பிபிலரண்ர்ஸ் பிரச்சூரங்்கணளக் ்கடாணபிக்கின்்றனர்.

பிபிசரண்்டர்ஸ் ்பான்ை 

அறமபபுகள ்ழங்கும் ்ெற்கற்ளப 

பறறி பெருக்குத ச்தரிைாது, என்ைார்.

 “நாங்கள சபாது மக்களின் மன 

ஆ்ராக்கிைததில் மிகுந்த அக்கறை 

செலுததுகி்ைாம். பிபிசரண்்டஸ் 

பறறி சபாது மக்கள ச்தரிநது 

சகாள்ள ்்ண்டும். இ்தன் மூெம், 

பிரசெறனகள அல்ெது மன ரீதிைாகப 

பாதிக்கபபடு்ர்களுக்கு இச்ெற் 

றமைம் சிைந்த செவி மடுபப்ராகத 

திகழும்.

“சபாது மக்களுக்குச சுறம 

அல்ெது ச்தாந்தரவு ்தரும் 

வி்ஷைங்கற்ள அ்ர்கள எங்களு்டன் 

பகிர்நது சகாள்ள முடியும் என்பற்த 

அ்ர்களுக்கு ச்தரிைபபடுத்த 

விரும்புகி்ைன்.

நாங்கள எங்கள ்ெற்கற்ள 

புெனம், ச்தாறெ்பசி அறழபபு 

மறறும் மின்னஞெல் மூெம் 

்ழங்குகி்ைாம். எங்களி்டம் ் நருக்கு 

்நர் ெநதிதது கெநதுறரைாடும் 

்ெற்களும் உள்ளன. ஆனால் 

்தற்பாது நிபந்தறனக்கு உட்பட்்ட 

ந்டமாட்்டக் கட்டுபபாட்டு ஆறை 

(சி.எம்.சி.ஓ) அமொக்கத்தால்  அற்த 

நிறுததி ற்ததுள்்ளாம்.

ெரஸின் கூறறுபபடி, ் ்றெ இழபபு; 

்்றெயின்றம; படிபறபச ெமாளிக்க 

இைொறம; அன்புக்குரிை்ர்க்ளால் 

புைக்கணிக்கபபட்்ட்தாக உைரு்து; 

சபரிை்ர்க்ளால் குழநற்தகள 

புைக்கணிபபு  ஆகிைற் ெமீப 

காெங்களில் மக்கள மததியில் 

துன்பமான சூழல் உரு்ாக்கு்றகுறிை 

சபாது்ான காரைங்க்ளாக 

அறமகின்ைன.

32 ஆண்டுக்ளாக பினாங்கு 

பிபிசரண்்டர்ஸ் றமைததில் ்ெற் 

செய்து ்ரும் ெரஸ், ்பாதுமான 

மனி்த மூெ்தனம் இருந்தால்  24 

மணி்நரமும் இச்ெற் ்ழங்க 

முடியும் என நம்பிக்றக ச்தரிவித்தார்.

 "்தற்பாது, எங்கள ்ெற் 

றமைததில் 70 ்தன்னார்்ெர்கள 

உள்ளனர். இருபபினும், எங்களுக்கு 

குறைந்தபட்ெம் 100 ்தன்னார்்ெர்கள 

பிைாங்கு மாநில சட்டமன்றக கட்டிட மமமொட்டுப் ெணிகள் 
நிம்றவுப்பெற்றது

்்தற்பபடுகின்ைனர். ெமூகததிறகு 

்ெற் செய்ை ்தன்னார்்ெர்கள 

முன்்ர ்்ண்டும்.

 சபாது மக்களிற்ட்ை 

மனநெம் குறித்த விழிபபுைர்ற்ப 

பரபபு்்தறகும், ்தறசகாறெகற்ளத 

்தடுக்கவும் இந்த அறமபபுக்கு 

உ்தவு்்தறகு அரசு நிறு்னங்கள 

நட்பு்டன் றக்கார்க்கொம் என்று 

ெரஸ் நம்பிக்றக ச்தரிவித்தார்.

"சபரும்பாொன ்தறசகாறெகள 

உைரமான கட்டி்டங்களில் 

நற்டசபறு்ற்த காைமுடிகிைது. 

இபபிரசெறனறைக் கற்ளை மாநிெ 

அரசு உத்்தசிக்க ்்ண்டும். 

்மலும், பிபிசரண்்டர்ஸ் அறமபபுப 

பறறிை ப்தாறககள அதிக அ்ளவில் 

அடுக்குமாடி குடியிருபபுகளில் 

ற்க்க கூட்டு ் மொண்றம அறமபபு 

அல்ெது நிர்்ாகக் குழு எங்களு்டன் 

ஒததுறழபபு நல்க ்்ண்டும்.

இ்தன் மூெம், சபாது மக்கள 

பிபிசரண்்டர்ஸ் பறறி அறிநது 

சகாள்்்தாடு ஓர் உயிறரக் 

காபபாறை உ்தவும். ்மலும், கம்்பாங் 

நிர்்ாக செைல்முறை கழகம்     

(எம்.பி.்க.்க) உ்டன் றக்கார்தது 

செைல்  ப்ட ்ர்்றகி்ைாம்.  

“அறன்ருக்கும் அ்ர்ரின் 

மனக்குமுரல்கள, பிரசெறனகள, 

்ொகங்கள பகிர்நது சகாள்ள ஒரு 

நபரா்து ்்தற்பபடுகிைார்கள. 

என்், பிபிசரண்்டர்ஸ் அறமபபு 

்கட்ப்ர்க்ளாக இருநது உயிறரக் 

காபபாறறுகிைது," என்று ெரஸ் 

கூறினார்.

பிபிசரண்்டர்ஸ் அறமபபு            

04-2815161 / 2811108, 011-56706261 

(புெனம்) அல்ெது pat@befpen.org 

என்ை முக்ரியில் அணுகொம்.

்யாோ ஆ்ராக்கியமான ்ாழ்க்்ேக்கு வித்திடும்.
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槟 州 政 府 拟 修 改 州 宪 法 ， 实 施 “ 补 足 女 性 议
席”政策（Top-Up Women-Only  Add i t iona l 
S e a t s / 简 称 ： T W O A S ） ， 以 确 保 女 性 州 议 员 在
州议会至少占30%。

槟 州 首 席 部 长 曹 观 友 日 前 在 新 闻 发 布 会 上 如
是宣布。

首 长 表 示 ， 今 天 是 世 界 人 权 日 ， 男 女 都 应 享
有 平 权 ， 槟 州 政 府 在 这 个 富 有 意 义 的 日 子 ， 宣
布 这 项 我 国 前 所 未 有 的 措 施 ， 对 促 进 平 权 迈 进
了一大步。

“ 如 果 在 州 选 举 中 ， 中 选 的 女 性 议 员 只 占 4 0
名 议 员 中 的 6 人 ， 即 只 有 1 5 % ， 为 了 达 到 3 0 % 的
固 打 ， 州 议 会 需 要 再 委 任 9 名 女 性 议 员 以 达 到
3 0 . 5 % ， 而 届 时 槟 州 议 会 的 议 员 总 数 将 增 至 4 9
人。”

“ 委 任 配 额 是 根 据 各 政 党 得 票 率 来 分 配 ， 例 如
A 政 党 获 得 州 选 举 总 票 数 的 4 0 % ， 那 么 该 政 党
可 提 呈 4 0 % 人 选 ， 而 有 关 人 选 需 在 州 选 举 前 推

荐 ， 一 旦 女 性 州 议 员 不 足 3 0 % ， 有 关 人 选 将 有
望受委任成为州议员以补足差额。”

“ 州 选 举 后 委 任 州 议 员 不 是 新 鲜 事 ， 沙 巴 、 登
嘉 楼 及 彭 亨 已 实 施 ， 但 只 委 任 女 性 ， 槟 城 是 全
国第一个州属。”

全国第一个实行州属
首 长 强 调 ， 与 上 述 州 属 的 委 任 议 员 制 度 不 同

的 是 ， 1 、 槟 州 落 实 的 制 度 只 是 委 任 女 性 议 员 代
表 。 2 、 槟 州 委 任 女 性 议 员 并 非 单 纯 由 执 政 党 政
府 委 任 ， 而 是 让 各 参 选 政 党 通 过 在 选 举 中 的 得
票率来平分委任女性议员的固打。

首 长 指 出 ， 这 项 政 策 是 于 2 0 2 0 年 1 0 月 在 州 行
政 议 会 通 过 ， 并 委 任 以 槟 州 社 会 发 展 与 非 伊 斯
兰 事 务 委 员 会 主 席 章 瑛 为 首 的 “ 补 足 女 性 议 席 政
策 ” 特 别 委 员 会 ， 负 责 收 集 各 方 意 见 ， 以 完 善 政
策。

2021年初展开咨询
“ 2 0 2 1 年 年 初 开 始 ， 上 述 委 员 会 将 展 开 收 集 意

见 、 研 究 法 律 层 面 等 ， 州 政 府 欢 迎 槟 州 人 民 乃
至 全 国 人 民 ， 提 供 建 设 性 意 见 ， 让 政 策 顺 利 推
行。”

“ 槟 州 向 来 是 我 国 推 行 性 别 包 容 先 锋 ， 先 后 规
定 市 议 员 及 官 联 公 司 需 至 少 有 3 0 % 女 性 ， 我 们
相 信 槟 州 在 迈 向 2 0 3 0 愿 景 当 儿 ， 最 终 可 达 到 各
领域女性占30%目标，成为性别平权典范。”
章瑛吁拥跃提供意见

另 一 方 面 ， 章 瑛 行 政 议 员 表 示 感 谢 首 长 及 行
政 议 会 的 支 持 ， 让 “ 补 足 女 性 议 席 ” 政 策 获 得 通
过 ， 希 望 槟 城 人 及 全 国 人 民 支 持 此 政 策 ， 并 拥
跃提供意见，一起把政策做得更好。

出 席 新 闻 发 布 会 者 包 括 ： 诺 蕾 拉 行 政 议 员 、
林 秀 琴 州 议 员 、 槟 州 妇 女 机 构 首 席 执 行 员 王 美
玲、“补足女性议席政策”特别委员会成员等。

槟州首长曹观友（左4）宣布，槟州政府拟实施“补足女性议席”政策，
确保女性州议员在州议会至少占30%。

实施“补足女性议席”政策  
槟政府拟修宪 
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把命运握在自己手中
随着国会成功通过2021年财政预

算案，首相丹斯里慕尤丁在土团党
全国大会上表示，我国将在新冠肺
炎疫情受控以后举行大选。

在槟城方面，我们密切关注政治
氛围，因为我们必须对即将到来的
大选采取应对行动。

常被问道，倘若举行全国大选，
槟城是否会跟随？几个月前，我们
的答案是否定的，因为我们有着不
同的考量。

但是，就像从政者常说的，每一

次选举结束后，就要开始为下一届
的选举做准备。因此，我们会在不
同的时间点，以不同的方式为选举
做准备。

对于执政者来说，实现人民对我
们的期望，以及兑现我们所许下的
承诺，那才是对选举的最好准备。

尽管政治经济局势动荡并面对着
公共健康的危机，但是在完成了中
期任务后，作为一个新政府团队，
我们已尽全力做好本份。

在过去2年半里，我们在贯彻上届

政府延续下来的项目之际，也致力
开展新政策、新举措和新项目。

无论如何，州政府始终受到联邦
政府的决策约束。我们面对的最大
挑战，是必须在体制内运作，但同
时也必须在体制外运作，以确保和
促进槟州的利益。

我们不会因为上述挑战而退缩，
反之作为一个有实力的州政府，我
们将继续推动和执行那些有利于槟
州的措施。

槟城一直以来都被视为先进的州

属，从联邦政府那里获得的帮助并
不多。

虽然，我们不否认是表现最优秀
的州属之一，但如果联邦政府能够
改变观点，我们肯定可以有更好的
表现。

其实我们早已心里有数，无论是
谁执政中央，我们都要把命运握在
自己手中，并维护人民的利益。

槟城所要做的，并不只是为了州
本身的利益，更把为国家做出贡献
为前提，因为这才是最重要的。

槟 州 1 2 月 7 日 起 恢 复 复 苏 行 管 令
（RMCO），惟东北县巫金13的湖内
Jalan Paya Terubong组屋及峇都蛮Desa 
Bistari组屋则从12月7日开始落实强化
行动管制令(EMCO)直至12月20日，槟
州首席部长曹观友今晚在强管令实施前
夕，前往巡视上述组屋，为居民打气，
并移交4000件口罩和消毒洗手液予前线
人员。

位 于 槟 州 同 乐 会 （ P e s t a ） 附 近 的
Desa Bistari组屋共有2座，分别是A座
和B座。东北县警区主任苏菲安、槟州
卫生局总监阿斯玛雅妮等向首长汇报当
地情况。首长在了解情况后，也和居民
交流，他表示州政府和驻守当地的前线
人员，将尽力给予居民帮助，并希望居
民配合，一起度过难关。

在场者包括峇都蛮区州议员古马雷
山、首长政治秘书郑来兴、州秘书阿都
拉萨等人。

较后，首长前往湖内Jalan Paya 
Terubong组屋进行巡视，他召开记者
会时说，所有单位以及民众受促携手合
作，确保强化行动管制令顺利执行，以
阻断病毒链。

他说，在这两个星期内，卫生局也会
进行追踪和调查的工作，并在该区乡村
社区管理委员会（MPKK）礼堂进行检
测，希望居民给予配合，让卫生局能够
让确诊者或有症状者，到医院或低风险
冠病中心进行治疗或隔离。

“除了遵守标准作业程序，我也希望
公众能够从正确的管道获取资讯，不要
散播不实消息或假新闻，因为这将影响
政府所做的一切努力。”

他呼吁居民们，一同展现团结精神，
携手阻断病毒链，让槟城战胜疫情。

三语促居民给予配合
当晚，首长也利用扩音器，用国语、

华语及英语向居民喊话及给予鼓励，并
希望居民给予配合，从今晚开始，除非
必要行程，所以居民都不被允许出外，
待在家中就是最好的防疫措施。

“ 一 个 家 庭 只 允 许 一 人 外 出 购 买 食
材 ， 区 内 的 斯 里 阿 曼 巴 刹 也 会 营 业 3
天，让居民购买日常用品及食材。”

他说，希望这14天的强化行管令很
快就过去，大家携手配合，停止疫情扩
散。
苏菲安:出动250名前线人员

槟州东北线警区主任苏菲安说，，为

曹观友（中）与右起：杨顺兴、苏菲安、阿都拉萨及尤端祥为红区居民打气。      

确保居民遵守标准作业程序（SOP），
将出动250名前线人员，包括警方、武
装部队（ATM）、民防部队（APM）
和志愿警卫团（RELA）。

他说，Flat Paya Terubong将会派
员150人，而执法单位将在该区2个地
点设置路障以及设6个驻守点（check-
point)。受影响地区大约涉及1万名居
民。

另外，他续说，Desa Bistari组屋则
将会在1个地点设置路障以及设6个驻
守点，大约有2000名居民受影响。

他强调，警方也会持续加强执法，
并与相关单位配合，确保居民没有随
意离开所规定的范围。

“虽然其他CMCO地区没有设置路
障，但警方还是会持续监督，确保餐
厅以及民众所进行的活动符合标准作
业程序。”

与会者包括垄尾区州议员杨顺兴、
首长政治秘书郑来兴、槟岛市长拿督
尤端祥，槟州秘书阿都拉萨等人。

强管令前夕为居民打气            
首长吁各方配合齐度难关

前线人员严正以待，协助维持强管区秩序。
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槟州立法议会大厦终完成修复，槟州公共工程局
（JKR）日前正式进行移交仪式，料明年4月举行立法
会议。

槟州议长拿督刘子健表示，槟州立法议会大厦的修
复工程并不容易，因为这是一座古迹遗产，修复工作
方面需要依据指定的标准作业程序、指南来进行。

“甚至是修复工程所使用的材料选择、质量等，都
需要耗时进行。”

他是在出席槟州立法议会大厦移交仪式时，如是表
示。

他指出，上述修复工程是于2017年建议，而修复工
程进行期间，他也百分百信任槟州公共工程局，以及
所委托的承包商，而这些单位亦给予充分的配合。

他说，尽管修复期间受到行动管制令的影响，但最
终这项修复终完成，也因此今日的移交仪式显得更有
意义。

刘子健：良好环境可提升议员表现
他继说，在修复工程进行期间，槟州立法议会前后

4次移师到槟州大会堂进行。他冀望明年4月，槟州立
法议会能够回到这大厦进行。

他强调，上述修复工程的进行，主要是确保槟州立
法议会大厦的架构安全，且在重新修复后，呈现出另
一新面貌，议会内的氛围也截然不同。

他表示，虽然议员们所辩论的议题内容更为重要，
但是若在良好的议会环境下，相信能够提高议员们的
表现。

阿末里扎：修复工程耗时近2年
槟州副州秘书阿末里扎表示，槟州秘书署是于2017

年委托槟州公共工程局，成为是项修复项目的执行机
构。

代表槟州秘书拿督阿都拉扎致词的他说，这项计划
前后耗时近2年，工程費大约360万令吉。

他希望经过修复及提升后的议会大厦，能够带来全
新的面貌，也冀望明年的州议会能够顺利在这大厦里
进行。

罗斯兰依斯迈：带来完善舒适设备
槟州公共工程局总监罗斯兰依斯迈表示，随着槟州

立法议会大厦的修复完成，将为来届的议会带来更完
善及舒适的设备。

他指出，槟州立法议会大厦是于2019年3月13日，
展开大型修复工程，并于今年9月竣工。

他说，有关提升及修复工程是通过公开招标，由承
包商 Fajar Eratimur 有限公司负责。

他感谢槟州政府的信任，让槟州公共工程局肩负重
任，执行上述的修复工程项目。

仪式上，槟州副州秘书阿末里扎、槟州公共工程局
总监罗斯兰伊斯迈进行移交模拟锁匙仪式，并在槟州
议长拿督刘子健三敲小木槌（Gavel）后，象征完成
大厦移交仪式。

而整个移交过程，亦由槟州公共工程局在官方面子
书直播。

槟州议会大厦完成修复
明年4月料原址开会

槟州议长拿督刘子健、槟州副州秘书阿末里扎、槟州公共工程局总监罗斯兰依斯迈等人，在槟州议会
大厦外合影。

修复及提升后的议会厅，显得格外明亮。

罗斯兰伊斯迈（右）移交模拟锁匙予阿末里扎（左），由刘子
健见证。
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升旗山机构荣获马来西亚职业安全及
健康协会（MSOSH）所颁发的公共部门
与法定类别的职业安全与卫生第一级金奖
（OSH Gold Class 1 Award）。

该奖项是由马来西亚职业安全及健康协
会主办，旨在表扬在一些公司或机构，在日
常营运中提倡安全和健康计划，并有着卓越
的表现。

这项工业安全奖项是颁发给每年都能通
过严格文件和现场验证审核的机构，审核委
员会是由多个单位组成，分别有职业安全与
健康部、社险机构、国家职业安全与健康研
究所、马来西亚制造商联合会、马来西亚标
准与工业研究公司、马来西亚雇主联合会、
马来西亚职业安全及健康协会，以及跨国机
构或私人公司。

基于新冠肺炎大流行及有条件管制令延
长至12月6日，因此马来西亚职业安全及健
康协会在11月26日，以视讯方式举办2019年
马来西亚职业安全与健康协会的职业安全与
卫生奖颁奖典礼。
石礼兴：坚持维持安全及健康

升旗山机构总经理拿督石礼兴认为，获
得此奖项证明了该机构在日常工作中，坚持
维持安全及健康的决定是正确的。

“我们感谢所有的支持者、相关业者和本
机构团队的配合及支持，才能获得此项殊
荣。赢得这项殊荣是对本机构的一个肯定，
我相信这将促使本机构会更加努力地管理安
全和健康计划。”

拿督石礼兴也说，该奖项也带出主要的
讯息，即该机构所重视及提供符合标准的职
业安全与健康培训，包括为紧急应变计划做
好准备。

他补充，该机构也获得 ISO9001 和 
ISO45001 的认证，而且近期也获得州政府
所颁发出防疫标准作业程序认证。升旗山机
构是州内其中一个获得认证的旅游景点，因
为该机构严谨地遵守旅游业的严格标准操作
程序所制定的卫生和安全标准。

“我们会继续提高现有的安全标准，因为
本机构最注重的就是安全和健康。”

槟体育理事会最佳男女教练        
纳希尔与莎玛妮当选

槟州体育理事会首次主办年度最佳教练颁奖礼，
法式滚球的纳希尔与射箭的莎玛妮分别荣膺最佳男女
教练，从槟州青年体育委员会主席孙意志行政议员手
中，接过表扬状及1000令吉现金。

槟州体育理事会首先选出14名表现优异的各项目教
练，再从中遴选最佳男女教练。这是该会首次主办类
似颁奖礼，以表扬教练们的付出。
孙意志感激教练付出

孙意志表示，尽管今年面对新冠肺炎肆虐，导致体
育活动面对严峻考验，不过教练们依然坚守岗位，克
服困难，不屈不饶为槟州体育做出贡献。

“槟州体育理事会旗下有134名全职或兼职教练，他
们分别负责备战大马运动会以及提拔幼苗的长远发展
工作。”

“为了提升教练的水平及增广见闻，我们去年派遣5
名教练前往日本东京参加第12届国际教练大会。今年
因疫情关系而无法出国考察，我希望明年可以再度成
行。”
纳希尔当选手“家长”

另一方面，纳希尔受访时分享他身为教练的感受。
他把自己当着选手的“家长”，照顾及了解选手的一切，
大家一起经历，一起成长。

纳希尔是从2011年开始当槟州法式滚球教练，之前
是军人，也是拆弹专家，从吉兰丹哥打峇鲁来槟发展
已20年，他曾经在2015年带领国家队参加新加坡东运
会，其“徒弟”哈菲兹夺得男子个人金牌。
莎玛妮：教练需顾及全面

此外，曾经代表国家射箭队的莎玛妮受访时说，当

教练的挑战是需要看得更全面，也要不断提升知识，
以前当选手时则只需要做好本份就行。

“比如我们部份选手是学生，我得顾及他们的教育问
题，让他们在运动与教育之间取得平衡点。”

莎玛妮在运动生涯的杰出成就包括：曾经在2004年
取得美国纽约举行的世界射箭锦标赛参赛资格，以及
2003年越南东运会70米项目夺得银牌。

槟州体育理事会14名获得表扬的教练如下：

纳希尔（法式滚球）、莫哈末哈菲兹（草地滚球）
、阿兹恩（跳水）、冯国胜（体操）、佐尼卡希兰（
拳击）、阿迪哥夫（田径）、欧丽丝雅（田径）、苏
海里（马来武术）、威尼斯华兰（田径）、张铭辉（
武术）、涂智薏（空手道套拳）、莫哈末法兹尔（藤
球）及莎玛妮（射箭）。

出席者颁奖礼者包括州议员魏子森、古玛历山、槟
州体育理事会总监蔡华兴等。

升旗山机构荣获
职业安全与卫生第一级金奖

石礼兴：继续提高现有的安全标准 。 

孙意志（中）与最佳男女教练纳希尔（右）及莎玛妮分享喜悦。    
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我国首个创意经济电子商务
直播活动—“艺术之旅–为艺术
撑一把伞”（The Journey of Art: 
A shelter for Artist），将在12月
2日开始至2021年1月3日，线上
开跑！

槟州旅游、创意经济委员会
主席杨顺兴表示，上述活动的
进行有助于刺激槟城创意经济
领域，帮助本地艺术人才有更
多的曝光机会。尤其是新常态
之下，本地艺术家需迈向数字
化，从实体方式转型为数字平
台。

他是于日前召开记者会时，
如是指出。

他说，活动参与者或艺术家
会以各种形式进行，包括线上

展示、表演、产品、宣传、幸
运抽奖等等。而每一周都会有
特定的主题来进行，即手工艺
术品（12月12日至13日）、绘
画(12月19日至20日)、表演（12
月26日至27日）及乔治市制造
(2021年1月2日至3日）。活动将
在下午2时至6时进行。

他 提 及 ， 过 去 数 个 月
来 ， 槟 州 旅 游 与 创 意 经 济
（PETACE）与州内艺术与文
化工作者并肩作战。同时也确
定各方案，推动各项目及实施
各策略，以帮助他们勇敢应对
这挑战时期。

他也指出，槟州政府近期也
与菲律宾 泰晤士国际商学院合
作，开展为期两个月的“创新与

创意企业课程”。
他相信，随着这一系列项目

的进行，创意经济领域具有强
大的潜力，转变为州内的经济
枢纽。

他也感谢上述活动获得桥格
集团（Quinton Group）的赞
助，槟城音乐之家场地赞助、
以及槟城艺术专区、春天制作
及艺术教室的鼎力支持。

他 表 示 ， 有 意 参 与 上 述 活
动的艺术家，可到槟城艺术专
区面子书，到 https://tinyurl.
com/TheJourneyofArt 链接进
行报名。欲知更多详情，可联
络槟城艺术专区 04-261 6161， 
或电邮 info@penangartdistrict.
com。

当天记者会出席者包括：桥
格集团总经理林欣仪博士、平
台发展部总监黄永健、国际企
业发展部总监林喜盛、 春天制

作及艺术教室首席执行员陈春
好。

“ 一带一路研究中心”开幕
首长：乐观展望两国合作

槟州首席部长曹观友表示，马来西
亚和中国自1974年建交以来，在经贸、
文 化 、 教 育 、 旅 游 等 各 领 域 中 ， 不 断
扩展两国之间的合作。他乐观展望两国
将在“一带一路”的倡议中相互合作及受
惠。

他是在出席“马来西亚一带一路研究
中心”新会所主持开幕，同时也为《一
带 一 路 》 丛 书 主 持 推 介 礼 时 ， 如 是 指
出。

他说，顺应经济全球化快速发展的
趋势，中国改革开放后也投入了经济发
展的快车道，以全新的面貌在世界经济
版图中，发挥重要的影响，创造经济奇
迹。

“中国在过去数十年来所取得的发展
成就是有目共睹的，尤其是在2010年以
来成为了世界第二大经济体，并随着近
年提出的“一带一路”倡议，致力于打造
现代“丝绸之路”，为改善世界经济圈做
出重要贡献。”

他相信，中国政府在规划一带一路时
的考量是全方位的，并以合作共赢的方
式，与周边各国共享成功果实。

东铁计划属重要环节
“其中，包括了已经开始动工的东铁计

划，这项马中双边合作的工程，也被归

纳为一带一路的重要环节。”
他指出，虽然有关规划有经过一些修

改，但最终双方还是达成协议，造价也
从原本的655亿令吉，降低至440亿令吉。

“其实，东铁计划的重要性是不言而
喻的，因为马来西亚正处在南中国海和
马六甲海峡的中央地带，只有马来西亚
处于有利的位置，把马六甲海峡和南中
国海通过铁道连成一线，将对东海岸人
民的生活有大改善。”

此外，他亦赞扬《一带一路》丛书内

容十分广泛，也收集了专题研究报告，
是了解一带一路的好书。
鲁世巍：一带一路建设仍蓬勃

中国驻槟总领事鲁世巍表示，今年
新冠肺炎暴发s，给全球经济带来严重
冲击，但“一带一路”建设仍呈现蓬勃生
机。

他说，中国东盟经济合作稳步推进，
今年以来，双方经贸投资逆势上扬，东
盟首次成为中国最大贸易伙伴。

他表示，马来西亚作为东盟重要国
家，是最早支持、参与“一带一路”建设
的国家之一，近年来，中马共建“一带
一路”势头良好，成果丰硕。

他继说，中国连续11年成为马来西
亚最大贸易伙伴，连续4年成为马制造
业最大的投资国。在新冠肺炎疫情下，
中马两国互相扶持、共克时艰，携手抗
疫、恢复经济。

另一方面，他也提及，今年1月至8
月，中马贸易额达到800.6亿美元，上半
年中国对马投资额达到4.5亿美元，东海
岸铁路项目预计也能如期竣工。
谢诗坚：对倡议作出各方探讨

马来西亚一带一路研究中心主席拿督
谢诗坚表示，这研究中心的成立，主要
是针对“一带一路”的倡议作出各方面的
探讨。

他说，尽管此项倡议提出已有8年，
但尚有很多人对此没有整体概念，亦不
了解这倡议对自身的好处。

他希望这衷心的成立，能够让更多的
人了解“一带一路”倡议。

他也提及，《一带一路》丛书共有
300页，并以三种语文收录其中。

出席者包括：马来西亚一带一路研究
中心名誉理事谢嘉平。

12月线上启动 “艺术之旅”
杨顺兴: 助艺术领域数字化

曹观友(左三)、谢诗坚(中)、鲁世巍(右三)、谢嘉平(左二)等分享一带一路丛书。

“艺术之旅”系列活动将在12月12日至明年1月3日线上进行。

杨顺兴（中）推介“艺术之旅”系列活动，左起为黄永健、林喜盛、林欣仪及陈春好。
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“槟城湾（Penang Bay）概念竞赛”反应热烈，目前
阶段已遴选36份入围作品，欢迎民众参与线上投选。

有关竞赛是公开予全球建筑师、景观设计师和城市
规划师参与，从中遴选出最佳的概念，以促成令人瞩
目的槟城湾项目。
佳日星：接获79份参赛作品

槟州地方政府委员会主席佳日星说，这项竞赛获得
来自全球20个国家的参赛者参与，主办方共接获79份
参赛作品，反应相当热烈。

他表示，对于竞赛获得如此正面的反应而感到感
动，这些参赛者包括来自美国、英国、澳洲、新加
坡、阿根廷、印度等等，”

他是在召开记者会时，欣喜宣布这项消息，同时也
透露将在明年1月宣布成绩。

他指出，这项竞赛达到了逾5000次的竞赛摘要下载
量，这是出于主办方的意料之外，这也显示国外参赛
者对槟城政府及槟城的项目有信心。

上述竞赛届时将遴选出冠亚季军作品，得奖者将分
别获得奖金2万美金、8000美金以及4000美金。另有5
项安慰奖则可获得1000美金。
投选期至12月杪

有 意 进 行 投 选 的 民 众 可 到 槟 城 湾 网 站  
https://penangbaycompetition.com.my/进行，投选期
从即日起至12月31日。

每人可在36份入围作品中，投选出3个属意的作
品。获得最高票选的作品，将可获得“最受欢迎作品”
奖项，以及作品获得展出。

记 者 会 出 席 者 包 括 ： 槟 州 政 府 副 秘 书 （ 发 展 事
务）拿督阿兹哈、首长机构（CMI）副总经理峇拉
蒂、Think City执行董事韩丹阿都马吉。

巴当哥打区JPWK推2计划 
援助商家及B40群体  

疫情当前，巴当哥打区妇女及家庭发展委员会（JPWK）
透过“B40群体援助计划”以及“中小型工业（IKS）振兴经济
计划，向本地13个商家购买物资，并分发给受惠的63户家
庭，减轻商家与人民的负担。
首长冀达抛砖引玉效果

槟州首席部长曹观友表示，很多商家业者在疫情期间，
都面对挑战及困难，借此进行上述2项援助计划，帮助商家
的同时，也帮助收入受疫情影响的B40群体。

也是巴当哥打区州议员的曹观友是在出席上述活动时，
如是说。

“槟州政府希望该委员会的善举，能够达到抛砖引玉的
效果，成为其他妇女及家庭发展委员会、非政府组织的典
范。”

他表示，共有63户家庭在这次的“B40群体援助计划”中受
惠，分别获得派发日常用品，如白米、食油、白糖、饼干
等等。

每户受惠家庭获得每份价值55令吉的物资，而活动共派
发了总额3465令吉的物资。

惟，基于遵守有条件行管令，仅通知10人代表出席接
领。巴当哥打区乡管会（MPKK）较后将派发物资到各别
的受惠家庭。

当天出席者包括：巴当哥打区妇女与家庭发展委员会主
席杨碧碹、槟州首席部长特别事务官刘敬亿。

槟城湾概念竞赛反应佳 
欢迎民众投选入围作品  

佳日星呼吁民众踊跃线上投选入围作品，左起为韩丹阿都马吉、峇拉蒂以及阿兹哈。

槟首长曹观友（后排左4）移交物资予受惠的B40群体。
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槟州线上学习电脑计划日前送出复新电脑于14名州
内清贫家庭在籍大学生。

该项目主席章瑛行政议员章瑛指出，这些学生是在
网上回应一项调查时，表示在这行管制令期间极需要
一部电脑以便可以在家网上学习及交功课。

章瑛在简单的仪式上表示，槟州政府非常注重教
育，因为槟州天然资源不多，所以更加需要注重人才
栽培，以加强工商业竞争力，吸引外资投资，制造工
作机会。

她说，槟州政府时常拨款给各源流学校，每年通过
微型奖学金援助中小学贫寒生，借此鼓励SPM和STPM
及统考优秀生并且设立未来基金援助优秀生修读大学
课程。

章瑛表示，所有扶助都不分种族宗教，以学生需求
和课业成绩为准则。

亚依淡区州议员黄顺祥日前派发405份校服礼
券，给予区内家境贫寒的学生，以协助他们减轻
家庭负担。

他在侨南小学出席亚依淡区“清寒学生校服计
划”礼券颁发仪式时说，这项计划从2018年开始，
每一年协助的学生人数都在增加。

“ 去 年 总 共 协 助 了 2 7 0 位 学 生 ， 而 今 年 则 是
4 0 5 份 ， 当 中 2 0 0 份 是 由 武 及 牛 汝 莪 国 会 选 区 拨
款，105由亚依淡选区拨款，以及100分则是由伊
斯兰善款（zakat)拨出。”

10间学校受惠
黄 顺 祥 说 ， 1 0 间 受 惠 的 学 校 分 别 为 侨 南 华 小

（20份）、斯里阿曼国小（21份）、亚依淡国小
（22份）、新江华小（20份）、中华A校（20份）
、中华B校（17份）、公民总校（13份）、公民一
校（27份）、斯里英达国小（20份）以及峇都兰
樟国小（20份）。

“每一份礼券都包括了一件校服、一条裤子、一
双鞋子和袜子，价值大约77令吉，受惠者只需到
中路相关的校服店出示礼券即可。”

他说，受惠者是交由学校进行遴选，因此希望
校服能选出真正有需要的学生，给予协助。

黄顺祥派校服礼券 
减轻贫寒家庭负担

黄顺祥日前派发405份校服礼券予贫寒生，以协助他们减轻家庭负担。

公民二校计划改建校内6处空间，作为学生教
室。

6处空间分别是3间储藏室和3间会议室，该校已
在2021年度槟州政府制度化拨款计划下，申请15万
5000令吉，作为相关工程资金。

垄尾区州议员杨顺兴日前到公民二校巡视并会
见校方代表，了解有关该拨款申请的用途与计划后
表示，他将会尽力为公民二校争取拨款额。

“该校去年申请2020年度槟州政府制度化拨款，
来维修校内厕所和体育场所，包括提升无障碍厕所
设施，对于校方有规划地使用所获得拨款提升校园
基设，值得赞许，我也会尽力去为校方申请明年度
的拨款，让学生有更舒适环境上课。”

另外，杨顺兴也移交80份校服礼券给予该校来
自清寒家庭的学生，及30套科学实验教育工具箱予
校方，以帮助学生更好地理解课程，培养学生对于
科学的兴趣。

移交复新电脑予清寒学生
章瑛 ：槟政府注重教育加强竞争力

2021年度州政府制度化拨款申请
公民二校计划改建校园6空间为教室

章瑛（左）移交
复新电脑于清贫
家庭在籍大学生
后合影。    

垄尾区州议员杨顺兴到公民二校巡视并会见校方代表后合影。  
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疫情不阻民众迎接圣诞，槟州各领域另辟蹊径，炒
热圣诞节气氛。

2020年可说是充满挑战的一年，新冠疫情的突然来
袭，让全球各地的人民，生活作息全面改变，在防疫
的大前提下，人们必须牺牲以往的生活方式，更必须
适应新常态，以全新的方式面对生活。

其中，各项的娱乐、节庆等可能聚集许多人潮，增
加疫情风险的活动，都被迫取消或者展延，以免因为
一时疏忽而造成不可挽回的后果。

线上倒数与民互动
无论如何，在经过多个月的磨合后，各领域都寻找

了自己的一套方法，其中，在圣诞节期间，就有许多
业者包括商场和酒店，都以线上庆祝圣诞节方式来与
市民互动，共同欢庆如此特别的一年。

据知，东家集团（The E&O Group）就是其中之
一，他们将首次把圣诞树亮灯仪式，安排在线上倒数
进行，和世界各国的嘉宾一起欢度2020圣诞节。

“为了不然客户们失望，我们还是会在线上庆祝圣诞
节，这棵6公尺高的圣诞树将在届时亮相，通过社交平
台如面子书和instagram进行亮灯直播。”

佳节送暖显珍贵
此外，一些商家在这充满祝福

的月份中，则发挥圣诞节精神，带
领团队为区内弱势群体送暖，在疫
情各行各业都面对严峻挑战的情况
下，商家的送暖行为更显珍贵。

今 年 欢 庆 2 0 周 年 的 高 峰 集 团
（M Summit Group），在圣诞月
期间，组织其员工装饰圣诞“新装”
之余，也不忘社会慈善，配合抗疫
捐出防疫口罩、书本、衣物、日常
用品及学生用品，予受疫情影响的
家庭和组织，履行企业社会责任。

而在11月就已开始圣诞布置的
玮力（Ivory）产业集团，也表明不会举办实体活
动，改以在圣诞期间捐助本地慈善团体。

推特色商品振兴经济
同时，趁着圣诞佳节，许多行业业者也推出各项

优惠，更有业者觎准商机，推出圣诞口罩等特色商
品，以求在经济因疫情影响陷入低潮之际，能够借
着佳节的“加持”，为州内经济打上强心剂。

在圣诞装饰方面，今年各大商场也陆续开始布置

圣诞

东家集团准备把圣诞节庆移
师到线上举行，和普罗大众
一起共度佳节。  

M Summit 欢庆20周年，在公司外布置环保圣诞树欢
庆佳节。  

在疫情期间，圣诞
装置的SOP必不可
少。  

商家巧思庆
“疫”起应对迎曙光

上主题不一的装潢，有充满梦幻童趣的、也
有欧式风格十足的，更有传统的圣诞树、糖
果、铃铛与麋鹿绝佳搭配的圣诞装置，为州
内的圣诞节庆气息增色不少。

2020年已经进入尾声，希望圣诞节庆能
够冲淡疫情带来的紧张，并为大家带来新希
望，在圣诞过后能够渐入佳境，脱离疫情威
胁。  

商家觎准商机，推出的圣诞口罩受到热捧。  

Ivory早在11月
就开始筹备圣
诞装置。  



9要闻 92020年12月16日—31日

文化古迹水上活动皆有 
威南旅游多姿多彩

杨顺兴（右二）与吴俊益实地考察
养殖场。

石龙山风景优美，是登山好去处，
不过目前暂时关闭。

葛东岛上留有英治时期的弹头仓库。

“梦幻秋千”是平安岛打卡热点。

报导黄国伟
摄影Noor Siti Nabilah Noorazis

文化古迹、跳岛游、水上活动到游山玩水应有尽
有，威南地区多种旅游元素合而为一，旅游资源丰富不
输国外旅游景点。

在威南，更不难看到现代城市与自然的完美结合，
现代化卫星市上的著名商场、美丽岛屿和潜藏着的百年
文化古迹，古镇上的美味佳肴与新鲜海鲜，旅者更能攀
山涉水寻幽探秘，而这也是来到这里旅游的迷人之处。

杨顺兴与吴俊益实地考察
槟州旅游及创意经济事务的槟州行政议员杨顺兴与

武吉淡汶区州议员吴俊益，是于日前前往威南进行实地
考察，从三座岛屿的跳岛游、寻访当地历史古迹；登陆
红色伞石了解当地的民间传说，再走入海上养殖与业者
讨论传统养殖与旅游结合的可能性。

同时，他们也前往以新鲜海鲜闻名的武吉淡汶，并
在最后一站前往龙石山探访爆红的千年巨石，亲自体验
威南一带的旅游潜藏景点。

较后，杨顺兴指出，威南的旅游产品很多样化，这
里的资源能够和槟岛互相配合，为整个槟州的旅游业做
出重大贡献。

他 也 点 名 当 地 的 岛 屿 景 点 ， 如 平 安 岛 （ P u l a u 
Aman）、红岩伞石（Batu Payung）和葛东岛（Pulau 
G e d u n g ） ， 希 望 能 够 把 这 些 岛 屿 包 装 成 “ 跳 岛 游 ”
（Island Hopping）。

“这些岛屿各有特色，一点都不输给国外的跳岛游，
如平安岛上的文化历史古迹和唯美景点；葛东岛上留
有英治时期的弹头仓库，伞石更有极富传奇的民间故
事。”

极力推广及维护古迹
因此，他将和相关单位做出研究，如何把这些地点

做为旅游产品，推广给旅客前来拜访，并探讨如何更好
的维护这些历史古迹，以更好的传承下去。

此外，威南也是我国其中一个最大的海上养殖基
地，他也将和掌管农业及农基工业的槟州行政议员诺蕾
拉讨论，探讨为这项行业加入旅游元素为行业增值。

吴俊益表示，威南区的旅游集水上活动、生态旅
游、美食与文化古迹等元素于一体，适合做为一个短期
旅行的旅游产品推广出去。

他说，如今正值新冠疫情期间，不仅国内旅客出不
去，国外的游客也难以进来，旅游业非常依赖本地旅游
来继续生存，因此，如今正是推广国内旅游的好时机。

“除了传统的旅游景点之外，槟州也需要更多的旅游
新产品，来吸引更多旅客加入本土旅游，协助本地的旅
游业者生存下去。”

此外，他也说，趁着这个时机，当局也应该致力于
提升州内的旅游业硬体设施，并对现有的旅游资源做出
规划，制定策略来推广州内的新旅游产品。

海上养殖是卖点
“如这里的海上养殖能够推广给旅客，这对许多人都

是难得的体验；红树林的丰富生态，威南海域的垂钓热
点；甚至是今年爆红的石龙山，其内的嶙峋怪石更是打
卡热门，这些都能够成为威南的卖点之一。”

他也希望趁着疫情期间，安排其区内的旅游潜能地
点进行硬体提升，以备未来的需求。

“我已经申请了在一系列提升计划，如在岛屿的码
头、太阳能充电站和协助渔民提升船只等。”
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为了配合国庆日以及马来西亚日，同时激发民众
的创意思维，《珍珠快讯》一连举办了3场比赛，包
括“Bakat Si Cilik填色比赛”、国庆日家居装饰比赛，以
及主题为“槟城持续绿意，槟城应对新冠肺炎”海报设
计比赛。

填色比赛冠军得主许洁妮说，本身喜欢在空闲时候
画画和填色，是兴趣爱好之一，这也成为了她参加比
赛的动力。

“我在画画和填色过程时，是感到非常开心，我在作
品中尝试运用了丰富多彩的颜色，当时候也没想到会
获得第一名，我在得知或奖后，感到非常兴奋。”

填色比赛第一名可获得250令吉现金奖。

许洁妮洁敏分获填色比赛冠亚军  
填色比赛第二名许洁敏对于获奖同样感到高兴，她

说，很开心可以获奖，而填色比赛是展现才华的一个
平台。

“在我的作品中，你可以看到我非常的爱我的国家，
我在所有种族包括华裔、巫裔以及印裔的服装上，都
选择马来西亚国旗的图案与颜色。”

她也希望，《珍珠快讯》可以持续举办填色比赛，
让更多人参与。她赢走了150令吉的现金奖。

第三名得主则是周钰淇，她可获得100令吉现金奖。

 林欣颖希望疫情好转  
另外，在“槟城持续绿意，槟城应对新冠肺炎”海报

设计比赛中，林欣颍作品在众多参赛者作品中脱颖而

出，成为唯一一个得奖者，并赢取了300令吉现金奖。
在林欣颖设计的海报作品中描绘了目前疫情的情

况，作品有一个拿着放大镜的人，显示他在近距离观
察正在前线对抗病毒的前线人员。

“前线人员仍然在尽一切努力，去与这场流行病搏
斗，尝试制病情蔓延，因此我想透过我的作品来说明
这一点，以此表示对所有前行人员的感谢与钦佩。”

她说，除了海报设计获胜外，我也透过海报设计显
示对于民众卫生健康的关心，真心希望疫情会有所好
转。”

在 国 庆 日 家 居 装 饰 比 赛 环 节 中 ， N o r m a l a 
Omar、Chee Choo Yon和Alina Baharudin分别获得第
一名（500令吉现金奖），第二名（300令吉现金奖）
和第三名（200令吉现金奖）。

办3比赛
学生展创意令人激赏

许洁妮填色作品运用了五彩缤纷的颜色。

许洁敏在不同种族的人像中，绘上国旗图案，显示爱国精神。 第三名得主周钰淇的作品

林欣颖透过海报设计描绘了目前疫情的情况。
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மரபியல்

பகுதி ்நர ்ைாகா 
பயிறறுவிபபா்ளரான ஆர். ெலி்தா  
்காவிட்-19 ச்தாறறு்நாய் 
காரைமாக அ்ரது ் ைாகா ் குபபுகள 
ந்டத்த கட்டுபபடுத்தபபட்்ட்பாது, 
ஆ்ராக்கிைமான உைவு உண்ணும் 
்ாழ்க்றக முறைறை ்லியுறுததும் 
்றகயில் ெறமைல் கறெயில் க்ளம் 
இைங்கியுள்ளார்.

2015-ஆம் ஆண்டு  அறமக்கபபட்்ட 
ைாதரா ்ைாகா ஸ்டுடி்ைாவில் 
சுமார் 50 பங்்கறபா்ளர்கள 
பதிவு செய்ைபபட்டுள்ளனர். அ்தன் 
உறுபபினர்கள ஆறு ்ைது சிறு்ர் 
மு்தல் 80 ்ைது முதி்ைார் ்றர 
பங்்கறகின்ைனர்.

இந்த ்ைாகா றமைம் சுங்றக 
நி்பாங்கில் உள்ள ோொன் 
சுல்்தான் அஸ்ொன் ்ஷா, � நி்பாங் 
்்ளாகததில் அறமநதுள்ளது.

ெகெகொ ்ல்ெ்ர் என்ை 
சொறசைா்டருக்கு ெலி்தா மிகவும் 
சபாருத்தமான்ர். ஏசனனில், அ்ர் 
ஒரு ்ைாகா பயிறறுவிபபா்ளர் மறறும் 
ெறமைல்காரராக மட்டும் ்ெம் 
்ராமல் 12 ஆண்டுகளுக்கும் ் மொக 
பினாங்கில் பன்னாட்டு நிறு்னததில் 
முழு்நர திட்்ட ்மொ்ளராக 
பணிைாறறுகிைார்.

பகுதி ்நரமாக ஏன் 
்ைாகாவில் இைங்கினீர்கள என்று 
்கட்்ட்தறகு, ோர்ச்டவுனில் 
அறமநதுள்ள தி ச்டம்பிள ஒப 
ஃறபன் ஆர்ட்ஸ்       (டி.எஃப.ஏ)  
மாை்ராக பர்தநாட்டிைம் பயின்று 
்ந்த காெததில்்தான் ்ைாகாவின் 

மீது நாட்்டம் ஏறபட்்ட்தாக ெலி்தா 
கூறினார்.

டி.எஃப.ஏ என்பது இநதிை 
ெமூகததின் இநதிை கறெகளின் 
செழுறமறை ெமூகததிறகு 
்ழங்கு்்தறகான ஒரு ்த்ளமாகும். 
இங்கு இறெ, ந்டனம் மறறும் 
ெறமைல் கறெகள ்பான்ை 
இநதிை நுண்கறெகற்ள 
்மம்படுதது்்தறகாக இம்றமைம் 
பினாங்கில் செைல்படுகின்ைது.

"ஐநது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
எனது சொந்த றமைதற்தத 
ச்தா்டங்கு்்தறகும், அம்றமைம் 
பெருக்கு பெனளிக்கும் ்றகயில் 
திகழ்்்தறகு  டி.எஃப.ஏ-க்கு நன்றி 
சொல்ெ க்டறமபபட்டுள்்ளன், 
என்ைார்.

"ஆனால் இந்த ஆண்டு மார்ச 
மா்தம் விதிக்கபபட்்ட ந்டமாட்்டக் 
கட்டுபபாட்டு ஆறை (எம்.சி.ஓ) 

அமொக்கதற்தத ச்தா்டர்நது, 
எனக்கு மிகவும் பரிசெைமான  
இந்த ெறமைல் கறெயில் க்ளம் 
இைங்கி்னன்.

"நான் ஒரு முழு்நர றெ் 
உைவு உண்ப்ர் என்ப்தால் றெ் 
அடிபபற்டயிொன உைவுகற்ள 
மட்டு்ம ெறமதது விறபறன 
செய்கி்ைன்.

எனது ஆர்்தற்த 
அடிபபற்டைாகக் சகாண்்்ட, 
இந்த  ்ைாகா ்குபபுகள 
்ழிந்டதது்தல் மறறும் ெறமைல் 
கறெ ஈடுபாடு இ்டம்சபறுகிைது.  
இது ஆ்ராக்கிைமான ்ாழ்க்றக 
முறைறை ஊக்குவிக்கிைது," என 
முததுச செய்திகள நாளி்தழ் 
்மறசகாண்்ட ்நர்க்காைலில் 
இவ்்ாறு குறிபபிட்்டார்.

்தனிதது்மான பாரம்பரிை 
இநதிை றெ் உைவு ்றகக்ளான 

கரு்்பபிறெ குழம்பு, 
உருற்ளக்கிழங்கு மொொ, ் காங்குரா 
வித பூெணி மொொ, ்ாறழபபூ 
்பாரிைல் மறறும் பெ்றறை 
ெறமபபதில் நிபுைதது்ம் சபறை்ர்.

்தற்பாது ்்றெ பழு மறறும் 
்ைாகா ்குபபுகள ்ழிந்டதது்்தால் 
ஒரு நாற்ளக்கு அ்ர்  10 ்பருக்கு 
மட்டு்ம உைவுகற்ள ெறமதது 
விநி்ைாகம் செய்கிைார்.

ெலி்தா ்தனது மாை்ர்களுக்கு 
நிர்ையிக்கபபட்டுள்ள நிர்்ாக 
நற்டமுறை (எஸ்.ஓ.பி) பின்பறறி 
்ைாகா ்குபபுகற்ள ந்டததுகிைார்.

"இப்பாது நிபந்தறனக்கு 
உட்பட்்ட ந்டமாட்்டக் கட்டுபபாட்டு 
ஆறையின்்பாது (சி.எம்.சி.ஓ), 
ஸ்டுடி்ைாவில் ்நருக்கு ்நர் 
்குபபுகளில் ஒ்ர ்நரததில் 
10 பங்்கறபா்ளர்கள மட்டு்ம 
அனுமதிக்கபபடுகிைார்கள.

"்தற்பாது எதிர்சகாளளும் 
சூழ்நிறெ  காரைமாக 
பங்்கறபா்ளர்களின் எண்ணிக்றகறை 
குறைக்க ்்ண்டியுள்ளது. எனது 
மாை்ர்களின் பாதுகாபறப உறுதி 
செய்்து எனது க்டறமைாகும்," 
என்று ெலி்தா ்மலும் கூறினார். 

ஒ்ர ்நரததில் 10 
பங்்கறபா்ளர்கள மட்டு்ம 
ஸ்டுடி்ைாவில் அனுமதிக்கபபடும் 
்்ற்ளயில், ச்பபநிறெ 
பரி்ொ்தறன, றக சுததிகரிபபு 
பைன்பாடு, சபாது்ாக 
பைன்படுத்தபபடும் இ்டங்கற்ள 
கிருமிநாெனி ச்தளித்தல் ்பான்ை 

ந்ட்டிக்றககள ச்தா்டர்நது 
்மறசகாள்ளபபடுகிைது.

்தனது எதிர்காெத 
திட்்டங்கற்ளப பறறி ்கட்்ட்பாது, 
ெலி்தா ்தனது ெறமைல் திைறன 
்மலும் ்மம்படுதது்்தறகாக 
ஆ்ராக்கிைமான உைவுகற்ளத 
்தைாரிக்கும் ஓர் இெக்றக 
சகாண்டுள்ளார்.

"என்், ்ைாகா பயிறசி 
்மறசகாண்டு ஆ்ராக்கிைமான 
உைற் ொபபி்ட ்்ண்டும், என 
அறன்றரயும் ்லியுறுததினார். 
இது நீண்்ட காெம் மட்டுமல்ொமல் 
ஆ்ராக்கிைமாகவும் ்ாழ 
்ழி்குக்கும்,” என்று அ்ர் ்மலும் 
கூறினார்.

்ைாகா ்குபபுகள மறறும் 
பிை ச்தா்டர்புற்டை  கூடு்தல் 
்தக்ல்களுக்கு, 016-4112378 என்ை 
எண்ணில் ெலி்தாற் அறழக்கவும்.

பிைாங்கு மாநில சட்டமன்றக கட்டிட மமமொட்டுப் ெணிகள் 
நிம்றவுப்பெற்றது

பா்டாங் ்காத்தா - பினாங்கு மாநிெ 

ெட்்டமன்ை கட்டி்டம் முழுறமைாக 

புதுபபிக்கபபட்டு  ்தற்பாது பினாங்கு 

மாநிெ சபாதுபபணித துறை       

(்ே.்க.ஆர்) மாநிெ செைெகததி்டம்  

மீண்டும் ஒபபற்டததுள்ளது.

பாரம்பரிை கட்டி்டததின் 

ெட்்டமன்ை கூட்்டதச்தா்டர் 

அரங்கததில் பினாங்கு மாநிெ 

ெட்்டமன்ை ெபாநாைகர், ்டத்்தா 

ொவ் சூ கிைாங் அ்ரால் 

'gavel' அடிக்கபபட்டு இவ்விழா 

ச்தா்டங்கபபட்்டது. 

ெட்்டமன்ை கட்டி்டதற்த 

ெமர்பபிக்கும் ஒபபந்த ஆ்ைததில் 

றகசைழுததிடும் விழாவில் பினாங்கு 

்ே.்க.ஆர்  இைக்குநர் ்ராஸ்ொன் 

இஸ்மாயில் மறறும் மாநிெ துறை 

செைொ்ளர் (்மொண்றம), அஹமத 

ரிொல் சமாஹமட் ஹனபிைா  

ஆகி்ைார் கெநது சகாண்டு 

றகசைழுததிட்்டனர்.

இ்தறகிற்டயில், சூ கிைாங் 

ெநதித்த்பாது, மாநிெ ெட்்டெறப 

கட்டி்டதற்த பழுதுபார்க்கும் 

்மம்பாட்டுத திட்்டம் 2017-இல் 

திட்்டமி்டபபட்டு அ்தன் ்மம்பாட்டுப 

பயடா்கடா ேயிற்றுநர் ெலிதடா ்வழி்கடாட்லில மடாை்வர்்கள் பயடா்கடா 
ேயிற்சியில ஈடுேட்னர்.

பயடா்கடா ேயிற்சியில ேங்குலேறும் 80 
்வயது மூதடாடடி

்யாோ ஆ்ராக்கியமான ்ாழ்க்்ேக்கு வித்திடும்.

பினடாங்கு மடாநிெ பெ.ப்க.ஆர் இயக்குநர் லரடாஸ்ெடான் இஸ்மடாயில, துணை 
மடாநிெ லசயெடாளர் (பமெடாணணம), அஹமத் ரிசடால லமடாஹமட ஹனபியடாவி்ம் 

மடாதிரி சடாவிணய ்வழங்கினடார். (உ்ன் பினடாங்கு மடாநிெ சட்மன்்ற 
சேடாநடாய்கர், ்த்பதடா ெடாவ் சூ கியடாங்)

“்மலும், இந்தக் கட்டி்டம் 

ோர்ச்டவுனின் யுசனஸ்்கா உெக 

பாரம்பரிை ்த்ளததின் மு்தல் பிரிவில் 

இருபப்தால் இங்கு ்மம்பாட்டுப 

பணிகள ்மறசகாள்து எளி்தான 

காரிைமல்ெ, " என்ைார். 

இக்கட்டி்டம் ஒரு பாரம்பரிை 

கட்டி்டமாகக் கரு்தபபடு்்தால், 

்மம்பாட்டுப பணிகள பாரம்பரிை 

்றகக்கு ஏறபவும் கடுறமைான 

நிர்ையிக்கபபட்்ட நிர்்ாக 

நற்டமுறைகள (எஸ்.ஓ.பி) 

பின்பறறியும் ்ழிந்டத்தபபட்்டன.

“்மம்பாட்டுப பணிகளுக்கான 

சபாருட்கள ்்தர்வு மறறும் 

பைன்படுத்தபபடும் கட்டுமானப 

சபாருட்களின் ்தரம் ஆகிைற் 

கருததில் சகாண்டு  இததிட்்டம் 

நிறைவுபசபை காெத்தாம்தம் 

ஏறபட்்ட்தாக ச்தரிவிக்கபபட்்டது.

“இந்த ்மம்பாட்டுப பணிகள 

நிறை்ற்டந்தற்த முன்னிட்டு, 

மாநிெ ெட்்டமன்ை உறுபபினர்கள 

இனி்மல் கூடு்தல் உறொகதது்டன் 

்தங்கள வி்ா்ததற்த முன்ற்பபர்  

என நம்பிக்றக ச்தரிவித்தார். 

“இந்த கட்டி்டததின் பாதுகாபபுக்கு 

முக்கிைதது்ம் ்ழங்கி 

இததிட்்ட ்மம்பாட்டுப பணிகள 

நிறை்ற்டயும் ்றர முழு க்னம் 

செலுத்தபபட்டுள்ளது.

“பாதுகாபபு அம்ெதற்தத 

்தவிர, ெட்்டமன்ை கூட்்டதச்தா்டர் 

நற்டசபறும் இ்டததிறகும் க்னம் 

செலுத்தபபட்்டது. இந்த வி்ா்த 

அரங்கம்    மிக அழகாகவும் புதிை 

சபாலிவு்டனும் காை முடிகிைது. 

இததிட்்டதற்த சிைபபாக 

நிறைவுசசெய்்த  பினாங்கு மாநிெ 

சபாதுபபணி துறைக்கு ்தனது 

பாராட்டுகற்ளத ச்தரிவித்தார்.

இ்தறகிற்டயில், அஹமத 

ரிொல் செய்திைா்ளர் ெநதிபபில்  

உறரைாறறிை்பாது, இந்த 

்மம்பாட்டுப பணி ்மறசகாள்ள  

ரிம3.67 மில்லிைன் செெ்ாகியுள்ள்தாக  

ச்தரிவித்தார்.

“்மம்பாட்டுப பணிகள இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்குள ச்றறிகரமாக 

முடிக்கபபட்்டன. அடுத்தாண்டு 

2021, ஏபரல்  மா்தததில் ெட்்டமன்ை 

கூட்்டம் இங்கு     நற்டசபறும் 

என்று எதிர்பார்க்கபபடுகிைது,” 

என்ைார்.

பணிகள  க்டந்த 2019, மார்ச 

மா்தம் ச்தா்டங்கிைது. “ந்டமாட்்டக் 

கட்டுபபாட்டு ஆறை (பி.்க.பி) 

அமொக்கதற்த எதிர்சகாண்்ட 

்பாதிலும் ்மம்பாட்டுப பணிகள 

முடி்ற்டயும் ்றர ்ே.்க.ஆர் 

துறையின் மீது மாநிெ அரசு முழு 

நம்பிக்றக அளிததுள்ளது.



6 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்

இப்பாட்டியில் பெ நாடுகற்ளச 

்ெர்ந்த 1,034 விற்ளைாட்டு வீரர்கள கெநது 

சகாண்்டனர். இருபபினும் நமது அணியினர் 

10 மு்தன்றம இ்டதற்த ்கிதது சபருறமச 

்ெர்த்தனர். 

 2016 ெர்ாக் சுக்மா  ்பாட்டியில் 

அம்பு எய்தும் ்பாட்டியில் ்்தசிை ொ்தறனப 

பற்டத்த வீரர் கம்்பஸ்்ரன், சிைந்த 

பயிறசிைா்ளருக்கான விருற்தப சபறை ்தனது 

மரிைாற்தக்குரிை பயிறசிைா்ளர் ்ஷாமினிக்கு 

்ாழ்ததுகள ச்தரிவித்தார்.

"இ்ர்  ஆறைல் மிக்க பயிறசிைா்ளர். 

அம்பு எய்்தல் ்பாட்டியில் ச்றறி மகு்டம் சூ்ட 

்்ண்டும் என்ை ்நாக்கததில்  விற்ளைாட்டு 

வீரர்களுக்கு பயிறசிகள அளிபப்்தாடு 

விற்ளைாட்டு நுணுக்கங்கள ்பாதிபபதில் 

திைன் மிக்க்ர். ்தனது விற்ளைாட்டுத 

துறையின் ச்றறிக்கும் ்்தசிை ொ்தறனக்கும் 

பயிறசிைா்ளர் ்ஷாமினியின்  பங்கு அ்ளபபரிைது 

என ம்ெசிை அறிவிைல் பல்கறெக்கழகததில் 

மு்தொம் ஆண்டு பயிலும் கம்்பஸ்்ரன் 

ச்தரிவித்தார். 

5

ோர்ச்டவுன் - சபாது்ாக்், ்த்டக்ளம், 

கால்பநது, பூபபநது, ஸ்கு்ாஷ், செபாக் 

்தக்ரா மறறும் நீசெல் ்பான்ை பிரபெமான 

விற்ளைாட்டுகளுக்்க அதிகமான விற்ளைாட்டுப 

்பாட்டிகள ஏறறு ந்டத்தபபடுகின்ைன. எனினும், 

பிரபெமறை அல்ெது ்்தர்வு பட்டிைலில் 

இ்டம்சபைா்த  விற்ளைாட்டு ்பாட்டிகளும் 

்தற்பாது ்தனிதது நின்று ப்தக்கம் ச்ல்ெ ்ழி 

்கிக்கிைது என்ைால் மிறகைாகாது. 

அவ்்றகயில், பினாங்கு அம்பு எய்்தல் 

அணியின் பயிறசிைா்ளரான, க.்ஷாமினி 

எந்தச்ாரு விற்ளைாட்டுப ்பாட்டிகளில் 

பங்்கறகவும், சிைந்த ஆட்்டதற்த 

ச்ளிபபடுத்தவும்  ்தைங்கிைதில்றெ.

அண்றமயில், விற்ளைாட்்டா்ளர்களின் 

மு்தன்றம ்்தர்வுபபட்டிைலில் இ்டம்சபைா்த 

அம்பு ஏய்்தல் அணியின் பயிறசிைா்ளர் க.்ஷாமினி 

மறறும் சபட்்டான்க் அணி பயிறசிைா்ளர், 

நாசிர் சமாஹட் ஆகிை இரு்ருக்கும் 

பினாங்கு விற்ளைாட்டு கவுன்சில் (எம்.எஸ்.என்) 

'சிைந்த பயிறறுனருக்கான விருற்த'  ்ழங்கி 

சகா்ளரவித்தது. 

"அம்பு எய்்தல் விற்ளைாட்டுப ்பாட்டியும் 

பிை விற்ளைாட்டுக்கு ஈடு சகாடுக்கும் ்ல்ெறம 

சகாண்்டது. இப்பாட்டி ஒழுக்கம் மறறும் 

்ானிறெயு்டன் சநருங்கிை ச்தா்டர்புக் 

சகாண்்டது. 

"சபாது்ாக்், இந்தப ்பாட்டிக்கு 

பயிறசி எடுக்கும் ்பாது கூ்டாரம் 

அறமக்கபபட்டிருக்கும். இருபபினும், ்பாட்டி 

நா்ளன்று திைந்த ச்ளியில் மிக சூ்டான 

சூழலில் இப்பாட்டி நற்டசபறும். மின்னறெ 

்தவிர்தது மறழபசபய்யும் ்பாதும்  இப்பாட்டி 

ச்தா்டர்நது ந்டத்தபபடும். 

"என்், சபற்ைார்கள ்தங்கள பிளற்ளகள 

ச்யிலிலும் மறழயிலும்  ்பாட்டியில் கெநது 

சகாள்ற்தக் காணும் ்பாது   ்தங்கள 

பிளற்ளகற்ள மீண்டும் ்பாட்டியில் பங்்கறக 

அனுமதிக்க மாட்்டார்கள. 

"உ்தாரைததிறகு குததுச ெண்ற்ட 

்பாட்டியில் ்தங்கள பிளற்ளகள 

அடி்ாங்கு்தும் உற்தக்கபபடு்ற்தயும் 

காணும் ்பாதும் சபற்ைார்கள மறு ்ார்்  

்தங்கள பிளற்ளகற்ள ்பாட்டியில் இருநது 

அம்பு எய்தும் ்பாட்டியின் ்தசிய வீராங்ே்ன, இன்று சி்றநத 
பயிற்சியாளராே உருமாற்்றம் ோணகி்றார்

மீட்டுக்சகாள்ர்," என ்ஷமணி முததுச 

செய்திகள நாளி்தழுக்கு அளித்த ்பட்டியில் 

இவ்்ாறு கூறினார். 

சுக்மா, ் பராக் (2018) ொ்தறனறைப பறறி 

வினவிை ்பாது, அம்பு எய்்தல் ்பாட்டியில்  

ஒரு ்தங்கம், நான்கு ச்ளளி மறறும் இரண்டு 

விண்கெப ப்தக்கங்கற்ள   விற்ளைாட்டு 

வீரர்கள சகாண்டு ்ந்தனர்.   ்தங்கப 

ப்தக்கதற்த   கம்்பஸ்்ரன், றெைத இம்ரான் 

றெைத இபராஹிம் மறறும் முஹம்மது ஃபரிஸ் 

ேமாலுதீன் ஆகி்ைார் ச்ன்ைனர். 

்ானிறெ காரணிகள ்தவிர்தது,  ஒழுக்கமான 

விற்ளைாட்்டா்ளர்கற்ள அற்டைா்ளம் காண்பது 

எளி்தான காரிைம் அல்ெ. ஏசனனில், பயிறசி 

்நரம் சிெ ்நரங்களில் ஒரு நாற்ளக்கு 4 

மணி்நரததிறகும் நற்டசபறும். 

"அம்பு எய்்தல் ்பாட்டியில் 

விற்ளைாட்்ட்ளர்கற்ளத ்்தர்நச்தடுபபதில் 

றகயும் பிர்தான  கூைாகத திகழ்கிைது. றககள 

்நராக இல்றெ என்ைால் விற்ளைாட்்டா்ளர்கள 

மிக துல்லிைமாக அம்பு எய்்த முடிைாது," 

என்ைார்.

அம்பு எய்தும் அணியின் பயிறசிைா்ளராகத 

திகழும் ்ஷாமினி முன்னாள ்்தசிை விற்ளைாட்டு 

வீராங்கறன என்பது குறிபபி்டத்தக்கது. 

்தனது விற்ளைாட்டுத துறையில் அதிகமான 

ப்தக்கங்கற்ள நாட்டுக்கும் மாநிெததிறகும் 

சபருறம ்ெர்க்கும் ்றகயில் சபறறுள்ளார். 

2012-ஆம் ஆண்டு நற்டசபறை சீ விற்ளைாட்டுப 

்பாட்டியில் ச்ளளி ப்தக்கம் சபறைார் என்பது 

ொெச சிைந்தது. 

நிர்ையிக்கபபட்்ட ந்டமாட்்டக் 

கட்டுபபாட்டு ஆறை அமொக்கததின் 

்பாது பயிறசிகள ந்டதது்்தறகு மிகுந்த 

ெ்ாொக அறமந்தது. ஏசனனில் ஒரு பயிறசி 

்்ற்ளயில் 10 ்பாட்டிைா்ளர்கள மட்டு்ம 

அனுமதிக்கபபடுகிைார்கள. 

அம்பு எய்்தல் ்பாட்டி பளளி  மறறும் 

பினாங்கு மாநிெ பளளி அ்ளவிொன 

விற்ளைாட்டுப ்பாட்டி(எம்.எஸ்.எஸ்.என்) 

ரீதியிலும் ் பாட்டிகள நற்டசபைா்த்தால், இறெ 

மறை காைாக மறைநதிருக்கும் மாை்ர்களின் 

அம்பு எய்தும் திைறமறை ச்ளிபபடுத்த மிக 

கடினமாகவுள்ளது. அண்றமயில், அம்பு எய்தும் 

அம்பு ஏய்தல அணியின் ேயிற்சியடாளர் ்க.ஷடாமினி மற்றும் லேட்டான்க் அணி ேயிற்சியடாளர், நடாசிர் 
லமடாஹட ஆகிய இரு்வருக்கும் ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் சூன் லிப் சீ சி்றந்த ேயிற்றுனருக்்கடான 

விருணத ்வழங்கி ல்கடாளரவித்தடார். 

அம்பு எய்தும் பேடாடடி விணளயடாட்டாளர்்கள் ேயிற்சியில ஈடுப்ேடுகின்்றனர். 

அம்பு எய்தும் பேடாடடியில பதசிய சடாதணனப் 
ேண்த்த ்கம்பேஸ்்வரன் (சுக்மடா சர்வடாக் 2016)

அணியினர் இைங்கறெ ்ாயிொக நற்டசபறை 

்பாட்டியில் கெநது சகாண்்டனர். 
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ே்தப்பசும் ப்டங்ேள்

அணணமயில பினடாங்கு மடாநிெத்தில 6,100 அந்நிய லதடாழிெடாளர்்களுக்கு  ப்கடாவிட-19 திணரயி்ல 

ந்த்தப்ேட்து. 

பினடாங்கு அறிவியல ேல்கணெக்்கழ்கத்தில இளங்்கணெ ்கலவி லதடா்ங்்கவிருக்கும் உடிவியடா 
தர்ஷினி என்்ற மடாைவிக்கு பினடாங்கு மடாநிெ இரண்டாம் துணை முதல்வர் பேரடாசிரியர் 

ே.இரடாமசடாமி உதவித்லதடாண்க ்வழங்கினடார்.

ேத்து உேடான் சட்மன்்ற உறுப்பினர் குமபரசன் சுங்ண்க நிபேடாங் ்கடா்வலதுண்ற அதி்கடாரி்களுக்கு 

ண்கத்தூய்மி பேடான்்ற ேடாது்கடாப்பு உே்கரைங்்கள் எடுத்து ்வழங்கினடார்.

புக்கிட குளுப்கடார் நடா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர் ரடாம்்கர்ேடால சிங் 
2021-ஆம் ஆணடுக்்கடான நடாள்்கடாடடிணய லேடாதுமக்்களுக்கு 

்வழங்கினடார்.

புக்கிட லமர்தடாெடாம், தடாமடான் � ரம்ேடாயில இயற்ண்க அழகு்ன் 
கூடிய 'டிரடாக் ப்சடா திதி ேஞசடாங்' எனும் நண்ேடாணத 
லேடாதுமக்்களின் ேயன்ேடாடடிற்கு லதடா்ங்்கப்ேடடுள்ளது.

பினாங்கு மாநில அரசின் 
கிறிஸமஸ மற்றும் புத்ாண்டு 

வாழ்ததுகள்! 

புக்கிட குளுப்கடார் நடா்டாளுமன்்ற உறுப்பினர் ரடாம் ்கர்ேடால மற்றும் ஆயர் ஈத்தடாம் சட்மன்்ற 
உறுப்பினர் பெடாசப் எங் ்வசதிக் குண்றந்த மடாை்வர்்களுக்குப் ேள்ளிச்சீருண்்கள் ்வடாங்கு்வதற்்கடான 

ேற்றுச்சீடண் ்வழங்கினர்.
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893

SEKRETARIAT KERAJAAN  04-262 1957

NEGERI

KASTAM 04-262 2300

IMIGRESEN 04-250 3419

WCC (Women’s Centre for Change) 04-228 0342

Pusat Perkhidmatan Wanita (Seberang)04-398 8340

EPF 04-226 1000

SOCSO 04-238 9888

JPJ 04-656 4131
 04-398 8809
JABATAN PENDAFTARAN 04-226 5161

PENANG GLOBAL TOURISM (PGT)  04-263 1166
TOURISM MALAYSIA 04-261 0058
KERETAPI BUKIT BENDERA 04-828 8880
FERI (GEORGETOWN) 04-210 2363
        ( BUTTERWORTH) 04-310 2377
JAMBATAN PP 04-398 7419
STESEN KERETAPI BUTTERWORTH 04-261 0290

PERSATUAN PERLINDUNGAN  04-829 4046
KANAK-KANAK
CAP 04-829 9511
BEFRIENDERS PENANG 04-281 5161
 04-281 1108
PERPUSTAKAAN PP 04-229 8555

Talian Kecemasan & Perkhidmatan Awam

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS/OKU/IBU TUNGGAL/

PROGRAM ANAK EMAS/ PROGRAM RAKAN ANTI KEMISKINAN/ PROGRAM PELAJAR EMAS

POLIS, AMBULANS, BOMBA 999
& PENYELAMAT
DIREKTORI TELEFON 103
OPERATOR ANTARABANGSA 101
HOTLINE MBPP 04-263 7637 
ANGKATAN PERTAHANAN AWAM 04-228 9012

Kalendar Pelancongan

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks

N.26 PADANG KOTA
YAB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

(T) 04 - 226 0218
(F) 04 - 226 0218

N.03 PINANG TUNGGAL
YB Dato’ Ir. Ahmad Zakiyuddin Abdul 
Rahman

(T) 04 - 575 6526
(F) 04 - 575 6526

N.16 PERAI
YB Prof. Dr. P. Ramasamy
ramasamy@penang.gov.my

(T) 04 - 383 9131
(F) 04 - 383 9131

N.07 SUNGAI PUYU
YB Phee Boon Poh
pheeboonpoh@penang.gov.my;
pheeboonpoh@yahoo.com

(T)  04 - 262 0860
  012 - 480 5495 
(F)  04 - 261 8745

N.12 PENANTI
YB Dr. Norlela Ariffin
norlela.ariffin@gmail.com

(T) 04 - 538 2871
(F) 04 - 538 4871

N.15 PADANG LALANG
YB Chong Eng
chong.eng@penang.gov.my

(T) 04 - 530 3028
(F) 04 - 530 3028

N.29 DATO’ KERAMAT
YB Jagdeep Singh Deo
jagdeepsinghdeo@penang.gov.my

(T) 04 - 226 2464
(F) 04 - 227 2464

N.37 BATU MAUNG
YB Dato’ Haji Abdul Halim Hussain
pusatkhidmatn37@gmail.com

(T) 04 - 626 1442
(F) 04 - 626 1442 

N.08 BAGAN JERMAL
YB Soon Lip Chee (T) 04 - 331 0163

N.22 TANJONG BUNGA
YB Zairil Khir Johari (T) 04 - 890 3866

N.34 PAYA TERUBONG
YB Yeoh Soon Hin (T) 04 - 827 8868

(F) 04 - 827 8868

N.28 KOMTAR
YB Teh Lai Heng
komtar@dappg.org

(T) 04 - 227 7068
(F) 04 - 227 7068

N.06 TELOK AYER TAWAR
YB Mustafa Kamal
mustafakamal.mkba@gmail.com

(T) 04 - 351 1732

N.09 BAGAN DALAM
YB Satees A/L Muniandy  
n9.bagandalam@gmail.com

(T) 04 - 305 4962

N.11 PERMATANG PASIR
YB Muhammad Faiz Bin Fadzil
faizfadzilamanah@gmail.com

(T) 04 - 521 1106

N.13 BERAPIT
YB Heng Lee Lee
berapit@dappg.org

(T) 017 - 813 3509
(F)   04 - 540 0006

N.14 MACHANG BUBOK
YB Lee Khai Loon 
kllee78@gmail.com

(T) 013 - 399 0519
(F)   04 - 551 1442

N.17 BUKIT TENGAH
YB Gooi Hsiao-Leung
gooihsiaoleung@penang.gov.my

(T) 04 - 507 5001
(F) 04 - 507 5001

N.18 BUKIT TAMBUN
YB Goh Choon Aik (T) 04 - 502 5818 

(F) 04 - 506 2138

N.19 JAWI
YB H’ng Mooi Lye
jawi@dappg.org

(T) 04 - 594 1163
(F) 04 - 594 3163

N.20 SUNGAI BAKAP
YB Dr. Amar Pritpal Abdullah
ybadunsungaibakapn20@gmail.com

(T)

N.23 AIR PUTIH
YB Lim Guan Eng 
limguaneng@penang.gov.my

(T) 04 - 829 0614

N.24 KEBUN BUNGA
YB Jason Ong Khan Lee
kebunbunga24@gmail.com

(T) 04 - 826 5451
(F) 04 - 826 5451

N.25 PULAU TIKUS
YB Lee Chun Kit
pulautikus@dappg.org

(T) 04 - 228 5298
(F) 04 - 229 4294

N.27 PENGKALAN KOTA
YB Gooi Zi Sen
pengkalankota@dappg.org

(T) 04 - 250 1522
(F) 04 - 250 1523

N.30 SUNGAI PINANG
YB Lim Siew Khim 
limsiewkhim@penang.gov.my

(T) 04 - 657 6630
(F) 04 - 658 6630

N.31 BATU LANCANG
YB Ong Ah Teong
batulancang@dappg.org

(T) 04 - 280 4411
(F) 04 - 280 4422

N.32 SERI DELIMA
YB Syerleena Abdul Rashid
32seridelima@gmail.com

(T) 04 - 659 5611
(F) 04 - 659 5611

N.33 AIR ITAM
YB Joseph Ng Soon Siang
airitam@dappg.org

(T) 04 - 829 9143

N.35 BATU UBAN
YB Kumaresan A/L Aramugam
kumar.harapan35@gmail.com

(T) 04 - 668 1062
(F) 04 - 668 1062

N.36 PANTAI JEREJAK
YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail (T)

NAMA ADUN No Tel/ No Faks

N.38 BAYAN LEPAS
YB Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

(T) 04 - 649 3976
(F) 04 - 649 3976

N.39 PULAU BETONG
YB Haji Mohd. Tuah Ismail (T) 04 - 866 0214

DAP PENANG HQ
dappg@streamyx.com (T) 04 - 228 8482

(F) 04 - 228 8514 

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

-
(T)

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks

N.01 PENAGA
YB Ustaz Yusni Mat Piah (T)

N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

(T) 013 - 430 6400  
(P)   04 - 576 7606

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

(T) 04 - 390 5109
(F) 04 - 390 5109

N.21 SUNGAI ACHEH
YB Zulkifli Ibrahim 
n21adunsgacheh@gmail.com

(T)

N.40 TELUK BAHANG
YB Zolkifly Md. Lazim (T)

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks

N.01 PENAGA
Ramli Omar (T) 012 - 487 3070 

N.04 PERMATANG BERANGAN
Rosli Hasan (T) 010 - 468 5990   

N.05 SUNGAI DUA
Mohd. Taupek Abd. Rahman
hajifek@gmail.com

(T) 019 - 415 3850
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Story by Riadz Akmal

Pix by Ahmad Adil 

Muhamad and Yap Lee Ying   

A 
CHANCE encounter with a 

friend in Taiwan some 10 

years ago spiked Low Kheng 

Keat’s interest in stingrays.

Low, 37, was at that time sell-

ing arowana fish and his decision 

to shift to freshwater stingrays has 

proven to be a success today.

“When I saw he had one of 

those rays in his aquarium, I was 

fascinated by this unique and beau-

tiful creature.

“And since the market price of 

arowana fish had started to fall, I 

began to think of an alternative.

“At that time also, there was no 

one in Malaysia selling this type of 

stingrays. And I saw the potential 

that these rays have.

“When I asked my friend for ad-

vice, he suggested that I buy sting-

rays from Brazil. He said the best 

quality stingrays come from Brazil. 

So, the rest is history,” Low told 

Buletin Mutiara during a recent in-

terview at his shop.

He then began learning more 

about the freshwater stingrays, 

such as its life cycle, water require-

ments, behaviour and food.

Today Low has the distinction of 

being the only freshwater stingray 

breeder in Penang.

During normal times, before the 

movement control order was imple-

mented, his business was brisk. 

He then received a steady flow 

of customers for his unique sting-

rays at his shop in Sungai Bakap.

He said freshwater stingrays can 

be bred as an ornamental fish in an 

aquarium or a pond in the house 

just like the arowana fish. 

Freshwater stingrays are native 

to South America, with most spe-

cies coming from the Amazon River. 

They are also found in the river 

systems in Southeast Asia, Austra-

lia and Africa.

They are carnivorous and like to 

feed on small fish, worms, clams, 

oysters, snails and shrimp.

Low said it is not easy to take 

care of these stingrays because it 

requires many equipment and a lot 

of time to ensure that the water pa-

rameters are good in terms of pH 

value and fresh water.

“The life span of a stingray is 

about 30 years but if the person 

does not know how to take care of 

it, then it can die within a year. The 

stingrays are very sensitive to the 

pH value and fresh water.

“Usually, my customers are 

knowledgeable about this but if 

the buyer is a novice, then I will 

give tips on how to provide proper 

care,” he said.

Low said the prices for his sting-

rays range between RM2,000 and 

RM20,000 depending on the spe-

cies and the skin patterns. He also 

sells them on Facebook.

“The more beautiful and rare the 

skin patterns, the more expensive 

they are.

“Currently, my shop has more 

than 200 stingrays from five rare 

species.

“They are super white, super 

white hybrid, black diamond sting-

ray, marbled stingray and albino 

stingrays. 

“The most expensive species is 

super white stingray because of its 

beautiful skin patterns,” he added.

Some hobbyists buy the fresh-

water stingrays as pets and others 

for display at restaurants or com-

mercial centres.

Bukit Tambun assemblyman 

Goh Choon Aik, who was also pres-

ent during the interview session, 

urged the Penang government to 

help the breeders who are involved 

in this unique industry.

“As we know, Mr Low here is the 

only freshwater stingray breeder in 

the state. So, it will be good to help 

him expand his business. 

“This is part of creative econo-

my and I believe anyone who would 

like to venture into this field and 

need some financial help should 

be assisted,” he said.

Goh also felt Low’s freshwater 

stingray shop could be promoted 

as a tourist attraction.

“This will also help to make the 

place popular through showcas-

ing the beauty of freshwater sting-

rays,” said Goh.

For more details, visit https://

m.facebook.com/ornamentalfish-

penang/

Kind gesture from assemblyman 
IN light of the Covid-19 pandem-

ic, Batu Lancang assemblyman 

Ong Ah Teong has come out to 

donate two canopies, several 

fans and 100 chairs to the Jalan 

Perak Health Clinic.

He said the two canopies 

could provide shade for the 

people queuing up to have their 

swab tests taken.

“When they come to have 

their Covid-19 tests, they can 

at least have a proper place to 

seek shelter from the scorching 

hot sun and rain.

“I hope this contribution will as-

sist the clinic during this pandemic.

“Overall, the cost for the cano-

pies, fans and 100 chairs is about 

RM7,000,” Ong said after inspect-

ing the canopies at Jalan Perak 

Health Clinic.

Jelutong MP RSN Rayer, who 

was present, urged everyone to ad-

here to the standard operating pro-

cedures (SOPs) to break the chain 

of infection.

“I sincerely respect the sacri-

fices of the frontliners in carrying 

out their duty professionally and 

efficiently.

“This contribution is a timely 

boost for them and people coming 

to the clinic,” said Rayer.

Northeast district health officer 

Datin Dr Azizah Ab. Manan said she 

appreciated the effort and gener-

osity shown to the frontliners.

“I would like to reiterate that ev-

eryone should play their part and 

follow SOPs during this pandemic,” 

she said.

Hidden potential of 
freshwater stingrays 

Low giving the thumbs-up 

to a collection of stingrays 

species that he has.

Some of the beautiful 

stingrays in Low's 

collection.

Goh says stingray breeders 

should be assisted.
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THE Federation of Malaysian Man-

ufacturers (FMM) Penang, togeth-

er with OCBC Bank (Malaysia), has 

now raised more than RM1 million 

to help Penang-based charity or-

ganisations, welfare homes and 

those in need during this difficult 

period.

FMM Penang adviser Datuk 

Dr Ooi Eng Hock said a total of 

RM400,000 had been disbursed 

to 20 charity organisations and 

another RM100,000 was donated 

to the Penang Lawan Covid-19 

fund to support the operating ex-

penses.

“We plan to do more for the 

needy community, especially 

needy students, with the remain-

ing sum,” Ooi said when met at 

the OCBC Premier Banking Pen-

ang in Beach Street on Nov 21.

Ooi said FMM Penang and 

OCBC Bank (Malaysia) have pre-

pared some 50 photos to be given 

to the donors as a token of appre-

ciation.

“These photos contain portraits 

of leaders in the industry, civil so-

ciety and politics,” he said.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

was invited to pen his signature on 

the photos.

“I am happy to note the initia-

tive by FMM Penang and OCBC 

Bank.

“Many charity organisations 

are facing difficulty to raise funds 

to support their own operations in 

view of this challenging period.

“The initiative by FMM Penang 

and OCBC Bank will bring joy and 

relief to these organisations.

“The funds can be used to sup-

port their operations and help the 

community,” Chow said.

He added that FMM Penang and 

OCBC Bank had demonstrated the 

“Kita Jaga Kita” spirit by taking the 

initiative to help those in need.

Also present were FMM Penang 

chairman Datuk Jimmy Ong, OCBC 

Bank (Malaysia) Berhad senior 

manager (Penang branch) Chea 

Hak Tee and FMM Penang adviser 

Datuk Khoo Cheok Sin.

Story by Kevin Vimal

Pix courtesy of Christine Das   

P
ENANG-born Christine Das 

(pix) got her “art” calling rath-

er late in life - only when she 

turned 40!

But over the last 13 years, she 

has become a successful wildlife 

conservation artist, whose art-

works are created purely based on 

her personal connection with Moth-

er Earth.

Hailing from a state that has pro-

duced some remarkably successful 

individuals in various fields, Chris-

tine got her first major breakthrough 

in 2011 after being introduced into 

the contemporary art world.

She was then invited to be part 

of a national level group exhibition 

called 1Malaysia Contemporary 

Art Tourism 2011 (MCAT), an ef-

fort introduced by the then Tour-

ism, Arts and Culture Ministry.

Despite the relatively late call-

ing, Christine, 53, completed her 

Diploma in Graphic Designing af-

ter her schooling days, and went 

to work as one in a multidisci-

plinary arts centre for 18 years 

before taking the plunge to be-

come a full-time artist.

“At the age of 35, I went into 

a mid-life crisis and was thinking 

deeply about the purpose of my life. 

I thought of all kinds of possible 

ways of giving back something to 

the society I live in.

“Vibrant tigers, elephants and 

owls are my three most favourite 

wildlife creatures ever. Therefore, I 

decided to embark on this journey 

as an artist and ever since, I have 

always had a soft spot for these 

three animals in almost all of my 

artworks.

“I depict the beauty of nature 

in all my paintings. Whether they 

are Mother Earth, wildlife or trees 

series, I emphasise the ecstatic 

and the beauty of nature simply 

because these days, people are 

just so disconnected from one an-

other.

“We choose to embrace our gad-

gets so tightly to the extent we fail 

to embrace nature, a marvelous gift 

by God himself.

“The beauty of nature is the core 

message that I have portrayed and 

will always portray in my artworks,” 

Christine said during an interview 

with Buletin Mutiara.

Since joining the MCAT group 

exhibition, Christine has not looked 

back. She has gone on to the inter-

national stage, showcasing some 

of her best works in countries like 

Singapore, the United States, Ja-

pan, United Arab Emirates, France 

and England.

Moving forward, part of Chris-

tine’s plan is to reinforce and 

make advocacy for elephants and 

wildlife conservation even stron-

ger.

“Malayan tigers are going ex-

tinct, and I don’t want elephants 

to share a similar fate.

“Also, I have a plan for conser-

vation education, which I can’t re-

ally reveal much as it is still work-

in-progress,” she added.

For aspiring artists, Christine 

said as much as it is important to 

have goals in life, it is equally im-

portant to protect what you have 

first, which is your full-time job.

“Until and when you know for 

a fact that your art is able to 

sustain your life, you do the nec-

essary and pay full attention on 

building your base in the industry.

“As a wildlife conservation art-

ist, I stay true to myself and my 

purpose in life. My good fight is 

for the preservation of our natural 

heritage which is our wildlife and 

rainforests.

“Criticism is part of one’s suc-

cess. You can’t escape it; just 

learn to embrace it, and you will 

reach greater heights in life.

“Discipline and consistency 

are key elements to have as an 

artist. Don’t wait to paint only 

when you have the inspiration. Do 

it, and you will be inspired along 

the way,” Christine concluded.

Artist with a heart 
for wildlife, nature

Doing their bit for charity

This vibrant looking tiger 
is ready to roar at you.

Chow penning his signature on 

the photos. With him are (from 

right) Chea, Ong and Ooi.



N E W SN E W S December 16 – 31, 2020 BULETIN MUTIARA10

FOR Lim Shou Xian, being 

a florist went against some 

people’s preconceived ideas 

about occupations. 

They judge whether certain 

jobs are more suitable for men 

or women.

However, Lim is not both-

ered by such occupational 

stereotypes. Lim, 27, started 

to develop an interest in floral 

arrangement when he was very 

young.

“I learned a lot from my 

mother who arranged flowers 

for her customers.

“I worked and I took floral 

arrangement classes in Taiwan 

after I completed my Bach-

elor’s Degree in Hospitality 

there in 2016.

“Then I returned to Ma-

laysia and ventured into this 

business which also focuses 

on preserved flowers,” he told 

Buletin Mutiara during a recent 

interview at his shop.

Lim currently owns a flower 

shop in Taman Sintar Indah in 

Nibong Tebal.

“The most interesting part 

about preserved flowers is 

that they are able to maintain 

their original beauty and ap-

pearance for a long time after 

they undergo the preservation 

process.

“Unlike fresh flowers that can 

only last for a few days, pre-

served flowers can last between 

three and five years, or even lon-

ger, if they are kept properly.

“This is one of the reasons 

why many customers prefer pre-

served flowers for their floral 

decorations,” he added.

Lim said he imports his 

preserved flowers from Japan 

which is known to have the best 

quality of preserved flowers.

“Currently, my shop has a va-

riety of preserved flowers such 

as rose, lily, jasmine, Baby’s 

Breath, carnation or clove pink, 

as well as hydrangea.

“The bloom that gets the 

most attention is rose,” Lim 

said.

He receives a steady flow of 

orders from his customers al-

though his shop had just start-

ed operating last year.

“We do have customers who 

give brilliant ideas and we do 

what we can to come up with the 

floral arrangement.

“One of my floral decoration 

styles is to showcase the flow-

ers in glass domes. Presenting 

them in glass domes can en-

hance the beauty of the flow-

ers,” he said.

Lim said that each floral 

decoration could take up to five 

hours to complete, depending 

on its complexity.

Besides using preserved 

flowers, Lim also uses artificial 

or fresh flowers in his work (de-

pending on his customer’s re-

quest).

Story by K.H. Ong

Pix by Chan Kok Kuan

A
RCHERY coach Shamani 

Ganesen and petanque 

coach Nasir Mohd Noor re-

ceived a pleasant surprise recently 

when they were named the Coach 

Excellence Award winners for wom-

en and men respectively in Penang.

The duo received a certificate 

plus BSN Sijil Simpanan Premium 

worth RM1,000 each from state 

Youth and Sports Committee chair-

man Soon Lip Chee in a simple cer-

emony in Komtar on Nov 27.

They were also among 14 coach-

es who were selected by the Pen-

ang State Sports Council (PSSC) to 

receive an appreciation certificate 

each from Soon. 

In all, PSSC has 134 coaches 

working either part-time or full-time.

Shamani, 34, who is a full-time 

coach, said the award was unex-

pected.

“It is a boost for me to go to the 

next level. When I was an archer, 

I only thought of my event. But as 

a coach, I have to care more for 

my trainees, be very patient and 

humble, learn all their characters 

and also update my knowledge of 

the equipment every year.

“One of the challenges as 

a coach is to deal with the stu-

dents’ parents, especially when 

it comes to their children’s edu-

cation or tuition. It’s more about 

management,” she said.

Shamani’s high points as 

an archer were winning a silver 

medal (70m) for Malaysia in the 

2003 SEA Games in Vietnam 

and representing Malaysia in the 

2004 World Championships in 

New York. 

She then became a part-time 

coach with PSSC after the 2008 

Sukma in Terengganu and became 

full-time after two years.

Under her guidance, the Penang 

men’s compound team, compris-

ing M. Khambeswaran, Syed Imran 

Syed Ibrahim and Muhamad Faris 

Jamaludin, won the archery team 

gold in the 2018 Sukma in Perak.

Kelantan-born Nasir, who has 

lived in Penang for the past 20 

years, said he was shocked to re-

ceive the award.

“This is beyond my expecta-

tions. I thought we coaches were 

invited to come here for a ‘makan’.

“The award will inspire me to 

continue doing my best.

“To me, it is important to start 

coaching athletes from young and 

build a good rapport with them. If 

we can get them to start from Form 

One or UPSR (Year Six), all the bet-

ter. We should get some results 

when they are in Form Four,” said 

Nasir, who has been a full-time 

coach with PSSC since 2011.

When Nasir coached the nation-

al team, Hafizuddin Mat Daud won 

the men’s singles gold medal in the 

2015 SEA Games in Singapore.

Soon said the awards were to 

recognise the contributions of the 

coaches, who are responsible, ded-

icated and trustworthy.

“The awards are to also in-

spire other coaches to raise their 

standard. Coaches, like athletes, 

also need to improve themselves 

by learning new knowledge and 

skills,” Soon said in his speech.

PSSC director Harry Chai Heng 

Hua said the state coaches were 

picked on four main factors. 

These are the quality of training 

sessions they introduced, their in-

volvement in PSSC programmes, 

their personal qualities and the 

performance of their charges in 

tournaments.

Besides Nasir and Shamani, 

the other coaches who received 

appreciation certificates were Mu-

hammad Hafiz Zahari (lawn bowls), 

Azheem Bahari (diving), Foong Kok 

Seng (gymnastic), Tan Ai Ling (gym-

nastic), Jhonny Kasiran (boxing), 

Rifat Artikov (athletics), Olesya 

Gasparyan (athletics), Shuhairi 

Chin (pencak silat), Vicknesvaran 

Umapathy (athletics), Chong Min 

Fei (wushu), Thor Chee Yee (karate 

kata) and Mohamad Fazil Mohd 

Asri (speak takraw).

Among those present at the 

awards’ ceremony were Pengkalan 

Kota assemblyman Daniel Gooi, 

Batu Uban assemblyman A. Ku-

maresan, PSSC deputy chairman 2 

Cheah Ban Cheng, PSSC coaching 

committee chairman V. Jayanand-

han and PSSC management com-

mittee member Lim Lay Sim.

Lim showing a collection of decorations he made by using 

preserved flowers.

NEW ROAD OFFERS 
BETTER ACCESSIBILITY
THE newly-opened 240m road 
connecting Lebuhraya Thean Tek 
to Kampung Pisang offers an 
alternative route for motorists 
from Air Itam, Paya Terubong 
and Bandar Baru Air Itam. Air 
Itam assemblyman Joseph Ng 
said the new road will help to 
disperse traffic volume especially 
during peak hours. “The Air 
Itam and Paya Terubong state 
constituencies are huge and there 
is traffic congestion during peak 
hours,” Ng said before opening 
the road on Nov 13. On a separate 
matter, Ng said he has written to 
the Penang Island City Council 
(MBPP) after receiving feedback 
from the public pertaining to the 
number of traffic lights along 
Lebuhraya Thean Tek.

FMM: COVID-19 TASKFORCE 
IN MOST FACTORIES
THE Federation of Malaysian 
Manufacturers (FMM) Penang has 
welcomed the state’s decision 
that all companies and factories 
must set up a taskforce if Covid-19 
cases are detected among their 
workers. FMM Penang chairman 
Datuk Jimmy Ong said most of the 
factories in the state already have 
such a taskforce. “The taskforce 
should be ready even before 
any worker is infected as they 
(employers) also need to prepare 
the rules and regulations for 
contact tracing and quarantine,” 
he told Buletin Mutiara on Nov 16. 
On Nov 13, Chief Minister Chow 
Kon Yeow had announced that 
all companies and factories were 
required to set up an emergency 
response protocol taskforce if any 
of their workers  tested positive for 
Covid-19.

Shamani (left) and Nasir showing off their certificates as they 
pose with Soon at the coaches' award ceremony.

Blooming business for Penang florist

Shamani, Nasir 
clinch coach awards
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导翁懿娴
摄影Alissala Thian  

你是否试过在山林中，游走在热带
植物之间，欣赏着来自全球各地的艺术
作品？直落巴巷正好有这么一个地方，
将植物与艺术融为一体，却又毫无违和
感，让您有非一般的体验。这里就是低
调得来，又不平凡的旅游景点– Art and 
Garden。

亲手打造 Art and Garden的槟城著名
玻璃艺术家黄景宽（Fuan Wong），接
受《珍珠快讯》访问时指出，这占地2
英亩的艺术植物园地，就落在其家族的
7英亩榴梿园地里。

60岁的他透露，由于本身是个植物爱
好者，在收藏过多的热带植物又没地方
安置的情况下，就萌生了开辟这么一个
植物园地的念头。加上自己是艺术家，
其制作的玻璃艺术作品就顺里成章的摆
放在园地的各个角落，成了他作品的展
示平台，也形成了独特的艺术植物园
地。
植物收藏达逾千种

收集植物超过30年的他说，本身用
了3年的时间来打造这园地，并于2015
年正式对外开放。而园里的植物多达逾
千种，包括本地品种及外国所搜集回来
的，品种有山芋类、蕨类、凤梨科类植
物。因此在这里，你可看到特别又很独
特的热带植物。有趣的是，由于品种太
多，他笑言本身也不太记得它们的称

号。
他透露，

本身挺爱凤梨
科 植 物 ， 因 此

这 里 可 看 到 大 量
的属凤梨科的空气植

物（Air Plant），并栽种在他所设计的
各式各样花架中。值得一提的是，当你
游走在这花草间，出自不同艺术家的艺
术作品都会一一出现在眼帘，让你感到
惊喜。

这艺术植物园地原本只展示了黄景宽
的个人玻璃艺术作品，从他的玻璃艺术
作品中可见蕴藏着不少的植物元素，他
也坦言本身的作品，多是从大自然中获
取灵感而成。后来，黄景宽也陆续的邀
约艺术家朋友到来创作，让这艺术园地
更多元化，也碰撞出更多的艺术火花。

不局限艺术呈现形式
在植物园地内的艺术作品所呈现的方

式不一，他表示，到这里创作的空间是
相当自由的，也不会规定艺术作品的大
小。

本身曾在英国留学，拥有
园艺设计学识的他表示，
本身也没有特别规定要
制 作 什 么 样 的 作 品 ，
就用心去聆听大自然
的声音，再照着感觉
走，因此园地中你可
看到黄景宽的作品总
以 不 同 形 式 出 现 ，

甚 至
体 积
大 小 也
不 一 ， 最
大 体 积 的 作
品，就像是
真实树木那
般高大。

他认为，
艺术并不只
是 局 限 在
绘画，其实艺术也是生
活方式的一种，也反映
出我们对生活的态度。
因此，他将艺术和植物
融合在一起，这对他来
说，是美丽的结合。

汇集各艺术家作品
当询及园地里有多少

的艺术作品时，他笑言

没真正的去点算，尽显了他
随性的艺术家性格。

他说，艺术作品当中有的
出自于他的好友英国艺术家
Thomas Powell、本地水彩画
家Ester Geh、本地雕塑艺术
家Nizam Abdullah、本地艺术
家Bibi Chun等等。

值得一提的，这园地里所
展示的作品，除了有知名的
艺术家所创作之外，也有的
出自于行事低调的艺术家，
到来这里你或许会有意想不
到的收获与惊喜。

另一方面，黄景宽也在园
地的其中一个角落建起了艺
术廊，在逛完整个园地后，
您也可以选购您喜欢的艺术
品留念。
未来打造友善设施

他期许，未来能够在园地
内，打造对乐龄人士、残障

人士友善的设施。
他 坦 言 ， 目 前
的 园 地 地 形 并

不 适 合 乐 龄
人士、残障
人 士 前 来
参 观 ， 因
此他希望未来能够打
造更友善的设备，让
这些群体能在无后顾
之忧下，轻松参观整

个园地和艺术作品。
另一方面，由于目前

仍在条管令期间，Art and 
Garden 尚未能够对外开放，

他希望这段期间可让他好
好沉淀，再为园地带来新
的元素。

有兴趣参观的您们，
不妨在条管令结束后，到
此一游吧！入门 票 分 为

24令吉（本地游客）、30令吉（外国游
客），每日早上9时至6时开放，无休息
日。

一切详情，可上网浏览 https://www.
facebook.com/ArtandGardenbyFuanWong

杨顺兴：符合生态艺术旅游概念
槟州旅游、创意经济委员会主席杨顺

兴行政议员表示，Art and Garden 是州
内少有的旅游景点，且拥有独特的旅游

产品，将艺术及大自然融为一体。
他 指 出 ， 这 旅 游 景 点 同 时 也 符 合

了槟州政府所推崇的生态旅游（Eco 
T o u r i s m ） ， 以 及 艺 术 旅 游 （ A r t 
Tourism）的概念。

“尽管这植物园地融合了艺术作品，
但仍然保持着大自然原有的外貌，这是
相当难得的，也让游客带来不一样的体
验。”

他说，透过这里认识各式各样的花
卉植物，再从中欣赏各艺术家的创意
作品，对游客来说是个充满资讯性的旅
程，而这里也非常适合家庭旅游。
未来趋向小团体旅游形式

他指出，在新冠疫情之下，未来的旅
游趋势会趋向小团体的旅游形式，避免
涉及过多的人潮。

“同时，游客也会着重在较大自然的
景点观光。”

他透露，为了平衡岛内的旅游发展，
槟州政府未来也会多关注西南区的景
点，比如浮罗山背等极具潜能的旅游
景点，而不只是着重在乔治市的旅游景
点。

黄景宽。

结合植物与艺术的园地，有玻璃艺术、
画作、植物花卉，你看到了吗？

位于直落巴巷的 Art & Garden，其外观与其他旅游景点相
比，显得格外低调，内里却有丰富的艺术宝藏。

空气植物看似漂浮在空中，
别有一番风味。

杨顺兴赞扬，Art and 
Garden是州内少有的旅
游景点，符合了生态旅游
及艺术旅游的概念。  


