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I
T is a heavy responsibility but 

I understand and accept it 

humbly, said Penang’s eighth 

Governor Tun Ahmad Fuzi Abdul 

Razak at the handover of duty cer-

emony at the Governor’s official 

residence, Seri Mutiara, on May 1.

Ahmad Fuzi takes over from 

Tun Abdul Rahman Abbas.

“I hope that the state and 

federal governments can work 

together for the benefit of the 

state; and assist me in my du-

ties,” Ahmad Fuzi said in his 

speech.

The state’s new governor 

added he hopes to spur Penang 

to greater heights.

Ahmad Fuzi also thanked 

his predecessor, Abdul Rah-

man, for his 20 years of ser-

vice to Penang.

Abdul Rahman, in his speech, 

thanked the state government 

and those who had given him 

their fullest cooperation.

“I have served together with 

three chief ministers – Tan Sri 

Dr Koh Tsu Koon, Lim Guan Eng 

and Chow Kon Yeow. Thank you 

for the support and cooperation 

given to me throughout my ser-

vice,” he said.

Earlier, in what can be de-

scribed as a historic moment 

for Penang, Ahmad Fuzi took his 

oath of office at the swearing-in 

ceremony in Dewan Sri Pinang.

This marked the first change 

of the head of state in 20 years.

The ceremony began with 

the inspection of the guard-of-

honour mounted by the Second 

Battalion of the Royal Malay 

Regiment. 

The guard-of-honour com-

prised three officers and 103 

members of other ranks.

Ahmad Fuzi and his consort 

Toh Puan Khadijah Mohd Noor 

were then escorted into the hall.

The Governor’s appointment 

was announced by Penang 

State Secretary Datuk Abdul 

Razak Jaafar.

Ahmad Fuzi took and signed 

the oath of office before Penang 

High Court Judge Datuk Seri 

Tun Abdul Majid Tun Hamzah 

and Abdul Razak at the swear-

ing-in ceremony.

A ceremonial 17-cannon sa-

lute was fired when he took the 

oath of office. 

Ahmad Fuzi was also con-

ferred the Darjah Utama Pang-

kuan Negeri (DUPN), which car-

ries the title Datuk Seri Utama. 

The award was presented 

to him by Chief Minister Chow 

Kon Yeow.

Chow, representing the 

state, congratulated Ahmad 

Fuzi on his appointment and 

pledged his loyalty.

He urged the people to con-

tinue working together and sup-

port the state’s aspirations.

“Let us join hands and cre-

ate a conducive economic 

climate, increase competi-

tiveness and service effi-

ciency, boost investment, and 

strengthen political and socio-

economy of Penang,” he said.

Among those present were 

former deputy prime minister 

Tun Musa Hitam and his wife 

Toh Puan Zulaikha Sheardin, 

Youth and Sports Minister Da-

tuk Seri Reezal Merican Naina 

Merican, Deputy Chief Minister 

I Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul 

Rahman, Deputy Chief Minister 

II Prof Dr P. Ramasamy, Deputy 

State Speaker Datuk Dr Amar 

Pritpal Abdullah and other state 

executive council members.

Ahmad Fuzi was formerly sec-

retary-general of the Foreign Af-

fairs Ministry. 

He joined the Malaysian 

Diplomatic and Administrative 

Service in 1972 and served in 

various capacities in the Foreign 

Affairs Ministry until 2009.

He had also served at Ma-

laysian missions abroad in 

Moscow, The Hague, Canberra, 

Washington and Dhaka.
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Chow presenting a frame to Abdul Rahman (right) thanking him for 
his service at the Governor's official residence Seri Mutiara.

‘A heavy responsibility’

Penang Governor Tun Ahmad 
Fuzi Abdul Razak and his 
consort Toh Puan Khadijah 
Mohd Noor at the swearing-in 
ceremony.

New governor hopes to spur 
Penang to greater heights
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T
O quote the tagline from the 

popular TV and movie series: 

“Space, the final frontier.”

Moving in that direction, Digital 

Penang officially entered a tripartite 

agreement with Universiti Sains Ma-

laysia (USM) and Angkasa-X Innova-

tion Sdn Bhd to further promote tal-

ent development in space economy.

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

who was present at the ceremony, 

said Angkasa-X and USM would 

collaborate to offer a professional 

course in Satellite Engineering, 

while Digital Penang would market 

and promote this course to poten-

tial students from the manufactur-

ing field in Penang.

“Under this collaboration, USM 

will offer the required space and lab 

allocated for the equipment for sat-

ellite development and testing.

“For the past 50 years, our man-

ufacturing ecosystem has grown 

from strength to strength since the 

advent of semiconductors.

“Since then, we have continued 

to leverage our core competence 

in engineering and have extended 

into sectors such as medical de-

vices, automotive electronics, avi-

onics and other high technology-

intensive areas,” Chow said dur-

ing the MoU signing ceremony in 

Komtar on April 20. 

“Venturing into new areas is part 

of our state’s strategy to accelerate 

and stay relevant in this highly com-

petitive world.

“And today, we are reaching not 

only another milestone but heading 

towards a different frontier in the 

future of STEM (Science, Technol-

ogy, Engineering and Mathematics) 

in Penang.

“The Penang government is very 

delighted over the partnership be-

tween the two key players, which 

will enable Penang to spearhead 

and be the launchpad for the new 

space economy in Asean.”

Angkasa-X executive chairman 

Datuk Dr Sean Seah, in his speech, 

welcomed this partnership with Digi-

tal Penang and USM in realising their 

vision to build a technological-social 

inclusion company, that would focus 

on delivering several sustainable 

development goals (SDG) laid out by 

the United Nations.

“This partnership is just the early 

stage of something big that is to 

come soon.

“Our plan is to set up an Asean 

Space Tech Park in Malaysia to de-

velop talent in satellite research & 

development, including assembly-

integration-testing (AIT) as well as 

bridging global satellite technology 

collaborators with our team for tech-

nology transfer,” he said.

He added that another plan with-

in this partnership is to establish 

an Asean-link Low Earth Orbit (LEO) 

Constellation to realise Angkasa’s 

vision of providing internet connec-

tivity as a necessity to bring about 

social inclusion and digital econom-

ic transformation to the rural com-

munities within the Asean region.

Also present during the cer-

emony were Deputy Chief Minister 

II Prof Dr P. Ramasamy, state En-

trepreneurial Development, Trade 

and Industry Committee chairman 

Datuk Abdul Halim Hussain, state 

Transport and Infrastructure Com-

mittee chairman Zairil Khir Johari 

and USM vice-chancellor Prof Dr 

Faisal Rafiq Mahamd Adikan.

Vital to ensure livability of traditional villages
PENANG Local Government, 

Housing, Town and Countr y 

Planning Committee chairman 

Jagdeep Singh Deo has reaf-

firmed the government’s com-

mitment to preserving tradi-

tional villages in the state.

Jagdeep said thus far the 

state government has identi-

fied more than 600 tradition-

al villages across all the five 

districts in the state and was 

looking into ways of enhancing 

Chow (third from left) with Faisal (second from left), Seah (second from right), Chief Minister Incorporated 
(CMI) deputy general manager Bharathi Suppiah (third from right) and Digital Penang chief executive officer 
Tony Yeoh Choon Hock (fourth from right) during the MoU signing ceremony in Komtar.

MoU to promote space industry

the livability of these villages.

“Earlier, I had attended the 

state technical planning com-

mittee meeting in which we dis-

cussed matters on preserving 

our traditional villages.

“We are still finalising things 

per taining to this as we are 

now looking at the character-

istics of the villages identified 

for the preservation work.

“It is impor tant for us to 

retain our traditional villages 

in the midst of rapid develop-

ment. We will be also discuss-

ing the matter with the Federal 

Government,” said Jagdeep af-

ter launching the pocket park 

at Kampung Masjid Jamek 

Shaik Eusoff on April 20.

Also joining him during 

the launch were Jelutong MP 

R.S.N. Rayer and Datok Kera-

mat Village Community Man-

agement Council (MPKK) repre-

sentatives.

According to Jagdeep, the 

newly-opened pocket park 

(Kampung Masjid Jamek Shaik 

Eusoff) was par t of Penang 

Island City Council’s (MBPP) 

transformation project costing 

RM48,000 and it was borne by 

the council itself. .

“This site where the pocket 

park has been built was for-

merly a dumpsite which eventu-

ally became a breeding ground 

for pests, such as snakes.

“The transformation project 

took  half a year to be com-

pleted and I am glad that it has 

brought cheer to the children 

in the neighbourhood. It feels 

good to see the smiles on their 

faces.

“This is also in line with the 

state government’s vision in 

ensuring a greener, cleaner, 

safer and a healthier Penang,” 

added Jagdeep.

Meanwhile, Yusof Yaacob, 

chairman of Kampung Masjid 

Jamek Shaik Eusoff, hoped that 

more transformation projects 

would take place at villages to cre-

ate a quality living environment.

“This pocket park project 

might be something small to 

others but it is something sig-

nificant for the villagers here.

“Now, the children have a 

place for their leisure activi-

ties. Before this, they would 

only be playing within the com-

pound of the neighbourhood.

“On behalf of the villagers 

here, I would like to convey 

our hear tiest thanks to YB Jag-

deep,” said Yusof.

After the launching ceremony, 

Jagdeep, who is also the Datok 

Keramat assemblyman, contrib-

uted grocery items to a total of 

700 recipients in conjunction 

with the fasting month.

Jagdeep and Rayer ‘swinging’ along with the children in the park.
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TO help solve the issue of stray 

and abandoned dogs in the state, 

the Penang government had re-

cently announced a new shelter 

for dogs at Taman Inderawasih in 

Seberang Perai.

The initiative is a joint effort 

with the Seberang Perai City Coun-

cil (MBSP) and Mercy Prai Group.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

said the cost to build the shelter 

was RM180,000.

The Penang government spent 

RM93,000 while Deputy Chief 

Minister II Prof Dr P. Ramasamy’s 

office contributed RM33,000 

and MBSP councillors chanelled 

RM14,000 from their allocations.

The building works commenced 

on Nov 1 last year and was com-

pleted on March 31.

“It’s a great effort also by 

MBSP to allocate the land mea-

suring 0.17 acres to Mercy for 

this shelter to house stray and 

abandoned dogs around the Se-

berang Perai area.

“There are no shortcuts to 

solve this issue. We need holistic 

measures to address it.

“That is why having such shel-

ters is crucial until and when the 

dogs are able to find new homes.

“This is not a permanent solu-

tion; the volunteers at each shel-

ter will play their role and once the 

dogs are ready and in good shape, 

the act of adoption is largely en-

couraged.

“Ultimately, dog owners need 

to take heed of their responsibil-

ity when they first decide to own 

pets. These dogs are God cho-

sen too; they don’t deserve to 

be abandoned.

“Therefore, we encourage 

people to practise responsible 

pet ownership (RPO),” Chow 

said during the ceremony at Ta-

man Inderwasih in Seberang Pe-

rai on April 24.

Chow added as of now, there 

are some 50,000 stray and aban-

doned dogs in the state.

“In order the reduce the popu-

lation, MBSP has been working 

closely with related organisations 

such as Ipoh Society for the Pre-

vention of Cruelty to Animals (ISP-

CA) to carry out the trap, neuter, 

release and manage (TNR-M) strat-

egy,” he added.

It is learnt that the shelter cur-

rently has 200 dogs.

There are currently four dog 

shelters (including the one in Ta-

man Inderwasih) in the Seberang 

Perai area.

MBSP mayor Datuk Rozali Mo-

hamud said the city council had al-

ways been committed to address-

ing the issue of stray and aban-

doned dogs due to the increasing 

number of complaints by residents 

around the Seberang Perai area.

Also present during the ceremo-

ny was Ramasamy, who is Prai as-

semblyman.

THE Penang government is 

aiming to have 500,000 trees 

planted across the state over 

the next 10 years.

 State Local Government, 

Housing, Town and Country 

Planning Committee chairman 

Jagdeep Singh Deo said this 

was important to preserve the 

state’s forest areas and also to 

battle climate change.

“From 2018 until 2021, both 

local councils, namely Penang 

Island City Council (MBPP) and 

Seberang Perai City Council 

(MBSP), have planted 40,012 

trees and 30,222 trees re-

spectively.

“So, in total, we have plant-

ed 70,234 trees in the state. 

Hopefully by 2023, we can plant 

200,000 trees and reach our 

target of 500,000 by 2030.

“After all, tree planting can 

help to restore greenery and 

beautify our state. Thus, I urge 

Penangites to also participate in 

this initiative and plant trees in 

whatever way they can.

“They can plant the trees in 

their own yard or farms. This is 

because the more people par-

ticipate, the faster we can reach 

our goal,” Jagdeep said in his 

speech before he officiated the 

tree-planting programme at MB-

SP Eco Corridor, Bandar Perda 

in Bukit Mertajam on April 22.

Also present was MBSP may-

or Datuk Rozali Mohamud.

The tree-planting activity was 

organised by MBSP in conjunc-

tion with Earth Day that falls on 

April 22 every year.

Some 50 Tecoma saplings 

were planted during the launch.

According to Rozali, MBSP 

plans to plant more trees in vari-

ous locations that have open 

spaces in Seberang Perai to cre-

ate more forest parks that can 

benefit the community.

“The city council will also 

plant more fruit trees on the 

mainland with the hope that it 

can be turned into a food bank 

later,” he added.

Rozali also reminded the 

public about the importance of 

maintaining greenery.

“The reforestation efforts are 

actually a joint responsibility of 

everyone and not the sole re-

sponsibility of the state govern-

ment only.

“After all, reforestation helps 

to expand forest resources and 

prevent soil erosion. It also has 

a significant influence on air 

quality and the landscape’s vi-

sual appeal.

“Thus, each one of us should 

do our best to plant more trees 

for our benefit,” he said.

New shelter for stray and abandoned dogs 

Rozali (right) pointing to a board on news of abandoned and stray dogs in Seberang Perai as Chow, 
Ramasamy (front row, left) and Bagan Dalam assemblyman M. Satees (back row, right) look on.

MBSP staff doing their part towards a green environment.

Penang to plant 
500,000 trees by 2030

I
T was another accolade for 

Penang when it was listed 

among the top 15 best islands 

in the world to retire in 2021 by 

International Living Magazine.

“This is not the first time Pen-

ang has been picked as a place 

for retirement and other recogni-

tion,” Chief Minister Chow Kon 

Yeow said in response to a ques-

tion by a reporter who wanted to 

know his reaction on the selection 

of Penang as one of the favourite 

retirement destinations. 

“We’re aware that Penang has 

many attractions such as food, cul-

ture, quality lifestyle, good medical 

services and happy people.

“The cost of living is still af-

fordable compared to other cit-

ies. Besides lifestyle, activities, 

food and amenities, weather 

sometimes is among the other 

factors.

“We’re proud of that recogni-

tion. For us, it’s a long-term pro-

cess to keep Penang as a place 

for sustainable living, lifestyle, 

arts and culture, and sports.”

The magazine, which has been 

covering overseas retirement 

trends for more than 40 years, 

released its latest picks based 

on criteria such as the ability to 

live a simpler, more peaceful life 

– without breaking the bank.

It ranks Penang third among 

the top 15 best islands to retire, 

behind first-placed Malta and sec-

ond-placed Mallorca (Spain).

Only three other Asean loca-

tions made it to the list - Bali in 

Indonesia, Phu Quoc (Vietnam) 

and Koh Samui, Thailand.

Penang 
top for 
retirement

FULL LIST BY International 
Living Magazine
1.  Malta

2.  Mallorca (Spain)

3.  PENANG
4.  Ambergris Caye (Belize)
5.  Ireland
6.  Roatan (Honduras)
7.  Isla Mujeres (Mexico)
8.  Isla Colon (Panama)
9.  Bali (Indonesia)
10.  Koh Samui (Thailand)
11.  Las Terrenas 
 (Dominican Republic)
12.  Crete (Greece)
13.  Cozumel (Mexico)
14.  Caye Caulker (Belize) 

15.  Phu Quoc (Vietnam).
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T
O mark the joyous occa-

sion of Hari Raya Aidilfitri, 

M Summit 191 Executive 

Hotel Suites organised a two-day 

breaking fast event for 45 needy 

children from an orphanage and 

a religious school.

The two-day event, which took 

place on April 30 and May 1, saw 

all the children receiving goodie 

bags worth over RM50 each from 

the hotel.

Twenty-five of them, aged 

between four and 17, who had 

attended the breaking fast 

event on April 30, were from 

the Rumah Anak Kesayangan 

Kepala Batas; while 20 others, 

aged 11 to 18, on the second 

day were from Madrasah Tahfiz 

Darul Ukasha in Sungai Ara.

Among the items they received 

were Raya motif face masks, 

school bags, stationery items, 

lunch boxes, fancy cups, toys and 

cookies.

The hotel is a part of M Summit 

Group, a renowned property devel-

oper here.

Its founder and managing direc-

tor Datuk Albert Moh, who was 

present at the event, said while 

the country is still heavily involved 

in multiple efforts to fight the Co-

vid-19 pandemic, people can still 

celebrate during this Raya, provid-

ed they do not let their guard down 

and abide by the standard operat-

ing procedures (SOPs).

“Let us keep our celebratory 

mood going, but always remember 

to stay safe and follow all the strict 

health and safety measures.

“Amidst these challenging 

times, it is even more important 

to help those in need of a help-

ing hand.

“It is amazing to see so many 

wonderful kids here with us today.

“Let us take this time and make 

it count. These are among the 

many good things that we should 

learn to cherish in life,” said Al-

bert during his speech at the “Jom 

Beriftar Sambil Beramal” breaking 

fast event at M Summit 191 Execu-

tive Hotel Suites on April 30.

The children, along with the ho-

tel representatives and a group of 

reporters, were treated to a mouth-

watering buffet feast at The Skye 

Event Space.

Separately, besides the good-

ies, both the orphanage and 

school also received RM2,000 

each from the hotel.

Also present during the 

event were the hotel’s general 

manager Moh Wei Ken, M Sum-

mit Group purchasing direc-

tor Datin Jennifer Ong, who is 

Alber t's wife, and the hotel’s 

corporate communications 

manager Ng Su-Ann.

THE  children at Rumah Charis in 

Relau had much reason to smile 

when they received food and 

school supplies on April 12.

The aid initiative was under-

taken by Penang Convention and 

Exhibition Bureau (PCEB) through 

close collaboration with the Pen-

ang government and Courtyard 

by Marriott Penang.

State Tourism and Creative 

Economy Committee chairman 

Yeoh Soon Hin said the initiative 

would help alleviate the financial 

burden of the welfare organisa-

tion during this trying period. 

Yeoh also vowed to continue 

assisting more of such non-gov-

ernmental organisations (NGOs).

“I would like to personally 

thank PCEB and Courtyard by 

Marriott for putting smiles on 

the faces of all the children 

here today.

“This is the kind of contribu-

tion that may seem small, but ex-

tremely meaningful for the home 

and the children.

“I would like to encourage oth-

er organisations to come forward 

and assist such NGOs. Simple 

yet meaningful contributions will 

make their day,” Yeoh told report-

ers during a brief press confer-

ence after the event.

The food distribution included 

packets of fried rice, cakes and 

mineral water bottles.

During the brief handover cer-

emony, Courtyard by Marriott 

general manager Subash Basrur 

said it was part of the hotel’s 

core values through their corpo-

rate social responsibility (CSR) 

programme to give back to the 

community.

“This is just a small token 

from us to all the beautiful chil-

dren here. While PCEB focuses 

on preparing food, we want to 

give things that the children can 

carry, such as school bags and 

other relevant supplies.

“It is always a great feeling to 

be able to serve the vulnerable 

groups in the community, and we 

will continue with our efforts,” 

Subash said.

He also commended Yeoh’s 

of fice and the Penang govern-

ment for always showing care 

and compassion for the needy 

and affected groups in the 

community.

PCEB chief executive officer 

Ashwin Gunasekeran applauded 

his own staff for making this ef-

fort a success.

“My people contributed 

through our own internal fundrais-

ing initiatives, and it is right that 

I thank all of them for delighting 

the kids today,” he said.

Food, school supplies for Rumah Charis 

Albert and his wife Ong presenting goodie bags to the children.

Yeoh distributing a packet of fried rice to a student from the home. Looking on are Subash (right) 
and Ashwin (back row, right). 

M Summit brings early 
Raya joy to needy children
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Towards a walkable city in Bayan Baru?

THE Penang Christian Centre (PCC) 

recently donated 61,550 face 

shields to Penang Hospital in the 

battle against Covid-19.

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

who was deeply moved by the no-

ble initiative, thanked PCC for being 

kind and compassionate.

“Our frontliners have been work-

ing very hard since the beginning of 

the pandemic last year to curb the 

spread of the coronavirus.

“The frontliners need the per-

sonal protective equipment (PPE) 

to protect themselves from the 

coronavirus. The face shield plays 

an integral part in providing that ex-

tra protection for all our healthcare 

workers,” Chow said in his speech 

at the event at PCC in George Town 

on April 17.

It is learnt that the face shields 

are worth RM30,000.

“Any kind of help to ease the 

burden of our frontliners is very 

much appreciated,” Chow added.

PCC senior pastor Rev Isaac 

Chan said it took the volunteers 

three months to produce the face 

shields (from January till March).

“We received support from 109 

volunteers and they were all guided 

by five supervisors.

“Thank you for making this initia-

tive a huge success.

“We also thank Penang Hospi-

tal pharmacy logistics head of unit 

Shirley Lim for gathering her mem-

bers and teaching us how to pro-

duce the face shields,” Chan said 

in his speech.

He said Penang Hospital con-

tributed the necessary materials to 

produce the face shields.

Also present were Pulau Tikus 

assemblyman Chris Lee Chun Kit, 

Penang Hospital deputy director 

Wong Cheng Yew and its senior as-

sistant director Wong Khar Ming.

60,000 face shields for Penang Hospital

N
ON-PROFIT or-

ganisation One 

Hope Char-

ity & Welfare has again 

stepped forward to offer 

its help to assist frontlin-

ers in the state.

Its chairman Chua Sui 

Hau (pix) said this was 

the third time the organ-

isation had responded 

to the call for assistance from the 

Penang Health Department.

“We are donating a total of 508 

medical items, worth RM360,000 

to assist the state Health Depart-

ment in its effort to provide Cov-

id-19 vaccines to the people.

“This aid is to ensure the suc-

cess of the National Covid-19 Im-

munisation Programme,” he said 

when met in Komtar on April 22.

Among the items the organisa-

tion had pledge to donate were 30 

units of vaccine transport boxes, 

20 units of vital sign monitors, 58 

units of medical carts, 20 units of 

ward screens, 12 units of oxygen 

cylinders, 14 units of drip poles, 

four units of oxygen regulators, 20 

boxes of laryngeal mask airway, 

six units of phlegm suction ma-

chines, 40 units of stethoscopes, 

84 units of digital blood pressure 

monitors, 50 units of non-con-

tacted infrared thermometers, 50 

units of forehead in-

frared thermometers 

and 50 units of wheel-

chairs.

Chua said the or-

ganisation had con-

tributed some RM3.6 

million last year to 

help fight the deadly 

Covid-19.

Penang Health 

Department director Datuk Dr As-

mayani Khalib, its deputy director 

(public health) Dr Rafidah Md Noor 

and senior chief assistant director 

Dr Farzaana Adam symbolically re-

ceived the medical items from Ch-

ua and One Hope Charity & Welfare 

adviser Datuk Seri R. Arunasalam.

Chief Minister Chow Kon Yeow, 

who witnessed the handover cer-

emony, lauded One Hope Charity & 

Welfare for being one of the most 

active and efficient organisations 

in providing help to the needy.

“In November last year, the or-

ganisation played an important 

role in setting up the low-risk Co-

vid-19 centre at the Balik Pulau 

Sports Complex. Hundreds of vol-

unteers were gathered to help set 

up 450 beds at the centre.

“The organisation does not 

hesitate to step forward and 

help those who are in need,” 

Chow said.

Medical 
items worth 
RM360,000 to 
aid frontliners Chan (front row, right) presenting a symbolic mock cheque to Cheng Yew 

(front row, left) while Lee (back row, right), Chow (back row, second from 
right) and Khar Ming (back row, second from left) look on.

IF Bayan Baru MP Sim Tze Tzin has 

his way, Bayan Baru may turn out 

to be our version of Paris.

Located in the southwest dis-

trict on the Penang Island, Bayan 

Baru can be transformed into a 

“15-minute Walkable City” in the 

future, Sim said.

He added Bayan Baru, with 

its industrial, commercial and 

residential areas, could emulate 

Paris as one of the walkable cit-

ies in the world.

He said the area is currently 

choked with traffic gridlock, espe-

cially during peak hours.

“If this initiative materialises, 

it will be a boon for Penangites 

staying in the area.

“They can practise a healthy 

lifestyle as well as reduce the 

number of vehicles on the streets 

and subsequently reduce traffic 

congestion.

“I hope the people can have a 

15-minute walk to schools, shop-

ping complexes, entertainment 

venues, clinics and any accessible 

outlets nearby.

“With such an environment, I 

believe everyone will get to walk 

more often to stay healthy,” he 

said during a press conference 

which was also attended by state 

Local Government, Housing, 

Town and Country Planning Com-

mittee chairman Jagdeep Singh 

Deo at the Mahsuri Apartment in 

Bayan Baru. 

Jagdeep said the state had ac-

tually taken the initiative seriously 

as similar efforts had been imple-

mented in George Town.

“We will study the proposal 

made by Sim and I will bring up 

this suggestion to the attention of 

Penang Island City Council (MBPP) 

mayor Datuk Yew Tung Seang.

“I believe Yew will be supportive 

of this effort as well,” he said.

On a separate matter, Jagdeep 

urged the Communications and 

Multimedia Minister Datuk Saifud-

din Abdullah to prioritise the front-

liners, especially journalists, in 

terms of vaccinations.

“Journalists should be the prior-

ity group to be vaccinated as well. I 

have received my vaccines but the 

media have not got their jabs."
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கடிதத்தில் ககயெழுத்திட்டார். 
மடாநில முதல்்வர் மமதகு சடாவ் 

யகடான் ெடாவ் '்த்மதடா � உத்தடாமடா' 
எனும் உெரிெ விருது எனும் ்ர்்டா 
உத்தடாமடா பங்கு்வடான் யெகிரி 
(D.U.P.N) விருகத அஹமத் ஃபுஸி 
்வழங்கினடார். 

மடாநில முதல்்வர் தனது 
்வடாழ்த்துகககையும் உறுதியமடாழியும் 
துன் அஹமத் ஃபுஸி மற்றும் அ்வரது 
துகைவிெடார் முன்னிகலயில் 
கூறினடார். 

முதல்்வர், மடாநில அரசின் 
அகனத்து துகைகள் மற்றும்  யபடாது 
மககளின் பிரதிநிதிெடாக புதிெ 
ஆளுெருககு யதடா்ர்ந்து ஆதரவு 
மற்றும் விசு்வடாசம் யகடாடுபபதடாக 
கூறினடார்.  

முதல்்வர் தனது உகரயில், 
மடாநில அரசு, மடாநில மற்றும் மத்திெ 
அரசு ஊழிெர்கள், சட் ரீதிெடான 
அகமபபுகள், தனிெடார் துகை 
மற்றும் யபடாது மககள் மடாநிலத்தின் 
யசெல்படாடுகளுககு ஆதரிபபதில் 
ஒன்றிகைந்து யசெல்ப் ம்வண்டும் 
என்று மகடாரிககக விடுத்தடார்.

"இது ஒரு சிைந்த யபடாருைடாதடார 
சூழகல உரு்வடாககவும்; யபடாது 
மசக்வகள் மற்றும் மககளின்  
யசெல்திைகன அதிகரிககவும்; 
முதலீடக் அதிகரிககவும்; 
மடாநிலத்தின் சமூக யபடாருைடாதடார 
மற்றும் அரசிெல் ்வலுபபடுத்தவும் 
உதவுகிைது.

"ெடானும் தற்மபடாகதெ மடாநில 
அரசடாங்கத்தின் உெர் தகலகமயும் 
எபமபடாதும் ஒன்றிகைந்து 

பினாங்கின் எட்ாவது ஆளுநராக துன் அஹ்மத் ஃபுஸி பதவி பிர்மாணம்

பினாங்கு  ஊராடசி ்மன்்ற பணியாளரகளுக்கு  தடுப்பூசி 

யசெல்ப்  தெடாரடாக இருககிமைடாம்.
மககளுககும் மடாநிலத்திற்கும் சிைந்த 
மசக்வகெ ்வழங்கு்வதில் முன்னுரிகம 
்வழங்கும்வடாம்," என்று அ்வர் கூறினடார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னடாள் 
துகைப பிரதமர் துன் மூசடா ஹித்தடாம் 
மற்றும் துகைவிெடார் மதடா பு்வடான் 
சுகலககடா பிபி ஷிெடார்டின்; இகைஞர் 
மற்றும் விகைெடாடடுத்துகை அகமச்சர் 
்த்மதடா � ரீசல் யமரிககன் கெனடா 
யமரிககன்; மடாநில சட்மன்ைத்தின் 
துகை சபடாெடாெகர் ்த்மதடா ்டாக்ர் 
அமர் பிரித்திபடால் அபதுல்லடா; மடாநில 
முதலடாம் துகை முதல்்வர் ்த்மதடா 
அஹமத் ்டாககியுதீன் அபதுல் 
ரஹமடான்; இரண்்டாம் துகை 
முதல்்வர், மபரடாசிரிெர் ப. இரடாமசடாமி 
மற்றும் மடாநில ஆடசிககுழு 
உறுபபினர்கள் கலந்து யகடாண்்னர். 

அஹமத் ஃபுஸி ய்வளியுைவு 
அகமச்சகத்தின் முன்னடாள் யபடாதுச் 
யசெலடாைரடாக பணிெடாற்றி உள்ைடார். 
இ்வர் 1972-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த 
அகமச்சில் பணிெடாற்றினடார் என்பது 
குறிபபி்த்தககது. 

பினடாங்கு, சுங்கக பககடாபகப 

ஜார்ச்டவுன் - பினடாங்கு மடாநிலத்தின் 
எட்டா்வது ஆளுெரடாக துன் அஹமத் 
ஃபுஸி அபதுல் ரசடாக  � பினடாங்கு 
அரங்கத்தில் அதிகடாரபபூர்்வமடாக 
பதவிமெற்ைடார் .இந்நிகழ்ச்சியில், 
அஹமத் ஃபுஸி தனது மகனவி 
மதடா பு்வடான் கதீ்டா யமடாஹமட நீர் 
அ்வர்களு்ன்  கலந்து யகடாண்்டார். 

இந்த பதவிமெற்பு ச்ங்கு அரசு 
இரடாணு்வப பக்யின் மரிெடாகதயு்ன் 
யதடா்ங்கபபட்து. 

இந்த பதவிமெற்பு நிகழ்ச்சி 
பின்னர் மடாநில யசெலடாைர் ்த்மதடா 
அபதுல் ரசடாக ்டாபர் நிெமனம் 
அறிவிபபு்ன்  யதடா்ங்கபபட்து. 

பினடாங்கு மடாநில எட்டா்வது 
ஆளுெரின் அதிகடாரபபூர்்வ 
நிெமனத்தின் அக்ெடாைமடாக 
பீரங்கியின் 17 குண்டுகள் 
முழங்கபபட்து. இது இந்த 
விழடாவின் சிைபபு அம்சமடாகும். 
பின்னர், அஹமத் ஃபுஸி பினடாங்கு 
உெர்நீதிமன்ை நீதிபதி  ்த்மதடா � 
துன் அபதுல் மஜிட ்த்மதடா � துன் 
ஹம்சடா  மற்றும் மடாநில யசெலடாைர் 
முன்னிகலயில் பதவிப பிரமடாைம் 

பூர்வீகமடாகக யகடாண்் 
இ்வர், தற்மபடாது உலக 
இஸலடாமிெ யபடாருைடாதடார மன்ை 
அைககட்கையின் (WIEF) யபடாதுச் 
யசெலடாைரடாகவும், உள்ெடாடடு மற்றும் 
ய்வளிெடாடடில்  உள்ை பல்ம்வறு 
அகமபபுகளில் பல பதவிககை 
்வகித்து ்வருகிைடார்.

மபரரசர் அல்-சுல்தடான் அபதுல்லடா 
ரிெடாதுதீன் அல்-முஸதபடா பில்லடா ஷடா  
பினடாங்கு மடாநிலத்தின் எட்டா்வது 
ஆளுெர்  நிெமன கடிதத்கத  
அரண்மகனயில் அஹமத் ஃபுஸிககு 
்வழங்கினடார்.

மபரரசர் அல்-சுல்தடான் அபதுல்லடா 
துன் என்ை உெரிெ பட்த்கத 
அஹமத் ஃபுஸிககு ்வழங்கி 
யகைரவித்தடார். 

க்ந்த 20 ஆண்டுகைடாக பினடாங்கு 
ஆளுெரடாக பணிெடாற்றிெ துன் 
்டாக்ர் அபதுல் ரஹமடான் அ்வர்களின் 
பதவிககடாலம் க்ந்த ஏபரல்,30-ஆம் 
ெடாள் நிகைவு யபற்ைகத முன்னிடடு  
புதிெ ஆளுெரடாக அஹமத் ஃபுஸி 
பதவிமெற்ைடார். 

1
மாநில ஆளுநர் துன் அஹமத் ஃபுஸி 
பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமமாழி 

எடுத்துக் ம�ாண்ார்.

2
மாநில முதல்வர் மமதகு சாவ் ம�ான் 
யாவ் ஆளுநர் முன்னிலலயில முன்்ாள் 
ஆளுநர் ்ாக்்ர் துன் அப்துல ரஹமான் 

அ்வர்�ளுக்கு நில்வுச்சின்்ம் 
்வழங்கி்ார்.

3 
பி்ாங்கு மாநில புதிய ஆளுநருக்கு அரசு 
இராணு்வப் பல் மரியாலத மசலுத்தி 

ம�ௌரவித்த்ர். 

4
அதி�ாரப்பூர்்வ ஆளுநர் பதவிப் பிரமாண 
விழாவிற்கு பின் மாநில ஆளுநர் மற்றும் 
முதல்வர் அரங்ல� விட்டு ம்வளிமயறி்ர்.   
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பிறை - யசபரடாங் பிகை மடாெகர் 
கழகம்(எம்.பி.எஸ.பி) ஏற்படாடடில் 
சட்விமரடாதமடாக குபகபகள் 
வீசபபடும் யபருநிலத்தின் பிரதடான 
இ்ங்களில்  யமடாத்தம் 150 
பதடாகககள் யபடாருத்தபபடும்.

எம்.பி.எஸ.பி கவுன்சிலர் ம்விட 
மடார்ஷல் கூறுககயில், இந்த ‘சிைபபு 
பதடாககயில்’ சட்விமரடாதமடாக 
குபகப வீசு்வகத நிறுத்த அபபகுதியில் 
உள்ை மககளுககு கல்வி கற்பிககும் 
ஒமர மெடாககத்து்ன் இதில் ்வலு்வடான 
யசய்தியு்ன் அச்சி்பபடடுள்ைது.

 "இந்த ெ்்வடிககக யசபரடாங் 
பிகை பகுதியில் சட்விமரடாதமடாக 
குபகப வீசுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
மடாசுபடாடக் குகைபபதற்கடான 
மடாெகர் கழகத்தின் முெற்சியின் ஒரு 
சடாரமடாக திகழ்கிைது.

"ஒவ்ய்வடாரு பதடாககயில் 
மலடாய் யமடாழி, சீன யமடாழி 
மற்றும் தமிழ் யமடாழியில் ்வடாசகம் 
அச்சி்பபடடுள்ைது 

"இந்த பதடாகககளில் 
'முட்டாள்கள் தடான் கண்் 
இ்ங்களில் குபகப வீசு்வடார்கள்' 
என்ை ்வடாசகம் இ்ம்யபறுகிைது.

 “இது்வகர,  144 பதடாகககள் 
அச்சி்பபடடுள்ைன, மீதமுள்ைக்வ 
விகரவில் அச்சி்பபடும். அடுத்த 
்வடாரத்திற்குள் அகனத்து பதடாகககளும்  
அக்ெடாைம் கடாைபபடடுள்ை 
இ்ங்களில் யபடாருத்தபபடும் என்று 

எதிர்படார்ககிமைடாம்,” என்று மடார்ஷல்  
பிகை, தடாமடான் இந்திரடா்வடாசியில் 
உள்ை ்டாலடான் கிகிக-ல் ஒரு 
பதடாகககெ யபடாருத்திெ பின்னர் 
யசய்திெடாைர்களி்ம் இவ்்வடாறு 
கூறினடார்.

இந்த யசய்திெடாைர் கூட்த்தில் 
எம்.பி.எஸ.பி கவுன்சிலர் ய்சன் ரடாஜ் 
கலந்து யகடாண்்டார்.

இந்த பதடாகககள் 
யபடாருத்து்வதன் மூலம் யசபரடாங் 
பிகையில் சட்விமரடாதமடாக 
குபகபகள் வீசும் தரபபினர் இக்மெ 
விழிபபுைர்வு ஏற்படுத்தும் என 
ெம்பிககக யகடாள்்வதடாக ம்விட 
யதரிவித்தடார். 

"சட்விமரடாதமடாக குபகபகள் 
வீசு்வகத நிறுத்து்வமத இத்திட்த்தின் 
முதன்கம மெடாககமடாக திகழ்கிைது.

"எம்.பி.எஸ.பி சட்விமரடாதமடாக 
குபகப வீசும் தரபபினர் மீது 
கடுகமெடான ெ்்வடிககக எடுகக 
தெங்கடாது, குறிபபடாக  ரிம2,000 
அபரடாதம் விதிககபபடும். 

“யபடாதுமககள் சமூகத்திற்கு 
பென் தரும் பழகக ்வழககங்ககை 
கக்பபிடிகக ம்வண்டும் என 
்வலியுறுத்தினடார். 

யசபரடாங் பிகை மடாெகர்  
சுத்தமடாகவும், படாதுகடாபபடாகவும், 
ஆமரடாககிெமடாகவும் இருபபகத 
உறுதி யசய்ெ விரும்புகிமைடாம்," 
என்று கூறினடார்.  

ஜார்ச்டவுன் - இது்வகர 1,384 
பினடாங்கு  மடாெகர் கழகம்          
(எம்.பி.பி.பி) மற்றும் யசபரடாங் 
பிகை மடாெகர் கழகம் (எம்.பி.எஸ.
பி) யதடாழிலடாைர்கள் தங்கைது முதல் 
ம்டாஸ மகடாவிட-19 தடுபபூசிகள்  
யபற்றுள்ைனர்.

மடாநில உள்ளூரடாடசி, வீடடு்வசதி, 
ெகர்பபுை மற்றும் கிரடாமபபுை மமம்படாடு 
திட்மி்ல் ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
ய்கடிப சிங் டிமெடா, இரு மடாெகர் 
கழக அதிகடாரிகளுககு  இரண்டு 
்வடாரங்களுககு முன்பு தடுபபூசி 
மபடா்பபடடுள்ைது.

“இந்த தடுபபூசி திட்த்தில் 993 
யதடாழிலடாைர்கள் எம்.பி.பி.பி-யும்,        
மீதமுள்ை   யதடாழிலடாைர்கள்             
எம்.பி.எஸ.பி-யும்           மசர்ந்த்வர்கள் 
ஆ்வர். 

“தற்மபடாது  அமலடாககக 
குழு மற்றும் யபடாது இ்ங்களில்  

பினாங்கு  ஊராடசி ்மன்்ற பணியாளரகளுக்கு  தடுப்பூசி 

பணிபுரிப்வர்களுககு முன்னுரிகம 
்வழங்கபபடுகிைது.

“இது மதசிெ மகடாவிட-19 
மெடாய் தடுபபூசி திட்த்தின் கீழ் 
யசெல்படுத்தபபடுகிைது.  மமலும் 
மடாெகர் கழக ஊழிெர்கள் தங்கைது 
முதல் சுற்று தடுபபூசிககை 
முடித்துவிட்கத எண்ணி  
மகிழ்ச்சிக்கிமைன்.

“அ்வர்கள் மம மடாத 
யதடா்ககத்தில் தங்கள் இரண்்டா்வது 
ம்டாஸ தடுபபூசி  யபறு்வடார்கள். 
இதனிக்மெ, எஞ்சி இருககும் 
இரண்டு மடாெகர் கழக ஊழிெர்களும்  
விகரவில் தடுபபூசிகெப யபறு்வர்.

“எனம்வ,கூடுதல் மெடாய் எதிர்பபு 
சகதிகெ யபை அகன்வரும் தடுபபூசி 
திட்த்திற்கு தங்ககை பதிவு யசய்து 
யகடாள்்வது மிக அ்வசிெம்.

“இத்தடுபபூசி திட்த்தில் 
குகைந்தது 70 விழுககடாடு 
மககள்   தடுபபூசி மபடாடு்வடார்கள்,” 
என எதிர்பபடார்பபதடாக படா்டாங் 
மகடாத்தடாவில் இரு ஊரடாடசி மன்ை 
1000 முன்்வரிகச பணிெடாைர்களுககும் 
மளிகக யபடாருடகளுககடான 
பரிசுககூக்கெ எடுத்து ்வழங்கிெ 
பின்னர் ய்கடிப யசய்திெடாைர் 
கூட்த்தில் இவ்்வடாறு கூறினடார்.

ஊ்க ஊழிெர்களுககு தடுபபூசி 

மசய்தியாளர் சந்திப்பு கூட்்த்தில 
�லந்து ம�ாண் எம்.பி.எஸ்.பி 
�வுன்சிலர் ம்விட் மார்்ஷல. 

மபடா் ம்வண்டும் என்ை தனது 
ம்வண்டுமகடாகை ய்கடிப மீண்டும் 
்வலியுறுத்தினடார்.

“மதசிெ தடுபபூசித் திட்த்தில் 
எம்.பி.பி.பி மற்றும் எம்.பி.எஸ.பி 
பணிெடாைர்ககை மபடான்று ஊ்க 
ஊழிெர்களுககும் முன்னுரிகம 
அளிககபப் ம்வண்டும்,” 
்த்மதடா யகரடாமடாட சட்மன்ை 
உறுபபினருமடான ய்கடிப 
்வலியுறுத்தினடார்.

க்ந்த  யசவ்்வடாய் கிழகமென்று 
மபரடாக சடாகலயில் 53 ்வெதடான ஒரு்வர் 
மீது மகழ கடாரைமடாக  மரம் ம்வமரடாடு 
சடாய்ந்து  மரைம் ஏய்த வி்வகடாரத்தில் 
விசடாரகை மமற்யகடாள்ைபபடும் என்று 
ய்கடிப கூறினடார்.

உண்கமயில், அம்மரம்  
சடான்ைளிககபபட் ‘ஆர்பரிஸட்டால்’ 
ெ்பபடடுள்ைது.

“இைந்த்வரின் குடும்பத்தடார் உரிெ 
ெ்்வடிககக எடுகக உரிகம உண்டு.

“எங்கள் தரபபில், அந்த 
வி்வகடாரம் யதடா்ர்படாக சிைந்த 
முகையில் ககெடாைபபடும், எல்லடா 
மரங்களும் படாதுகடாபபடாக இருபபகத 
உறுதி யசய்ெ எம்.பி.பி.பி மற்றும் 
எம்.பி.எஸ.பி அதிகடாரிகளுககு 
அறிவுறுத்தபபட்து,” என ய்கடிப 
சூளுகரத்தடார்.

ஆட்சிக்குழு உறுப்பி்ர் மெக்டிப் சிங் டிமயா ஊராட்சி மன்்ற பணியாளர்�ளுக்கு பரிசுக்கூல் எடுத்து ்வழங்கி்ார் 
(உ்ன் எம்.பி.எஸ்.பி மமயர் ்த்மதா மராசாலி மமாஹமட் மற்றும் எம்.பி.பி.பி மசயலாளர் ்த்மதா அட்்ான்).

சட்்விமராத குப்லப�ள் வீசு்வலத 
தடுக்� சி்றப்பு பதால�லய 

�ாணபிக்கின்்ற்ர் எம்.பி.எஸ்.பி 
�வுன்சிலர்�ள் மெசன் ராஜ் மற்றும் 
ம்விட் மார்்ஷல (்வலமிருந்து இ்ம்).

சட்விரராத குப்்பகள் வீசுவ்த தடுக்க ‘சி்றப்பு பதா்ககள்’ 
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புக்கிட் மெர்ாஜாம் - யசபரடாங் பிகை மடாெகர் 
கழகம் (எம்.பி.எஸ.பி) இந்த ஆண்டு ஏபரல்,28 
- ்ுன்,15 ்வகர ‘ஒரு முகை பென்படுத்தபபடும் 
யெகிழிபகப’ என்ை தகலபபில் யபடாது 
மககளிக்மெ விழிபபுைர்வு மமமலடாங்கச் 
யசய்ெ   குறு கடாயைடாளி மபடாடடிகெ ஏற்படாடு 
யசய்துள்ைது.

எம்.பி.எஸ.பி மமெர் ்த்மதடா மரடாசடாலி 
யமடாஹமட, இபமபடாடடி யசபரடாங் பிகை 
்வட்டாரத்தில் இருககும்  இக்நிகலபபள்ளி 
மடாை்வர்கள் (படி்வம் ஒன்று முதல் ஆறு ்வகர) 
மடடும் பங்மகற்கலடாம், என்ைடார்.

"இந்த மபடாடடி இகைஞர்களிக்மெ 
விழிபபுைர்வு மமமலடாங்க யசய்ெவும் யெகிழிப 
பென்படாடக் குறிபபடாக உைவுப யபடாட்லம் 
மடிகக பென்படுத்தபபடும் யெகிழிபகப; யெகிழி 
நீர் மபடாத்தல்கள், யெகிழிப படாத்திரங்கள் மற்றும் 
ஒரு முகை பென்படுத்தபபடும் யெகிழிககை 
பெனுள்ை ்வழிகளில் குகைபபதற்கடான 
சிந்தகனத் திைகன தங்கள் பக்பபுகள் 
்வடாயிலடாக சமூகத்திற்கு யகடாண்டு மசர்ககவும் 
ெ்த்தபபடுகிைது. இது இபமபடாடடியின் 
முதன்கம மெடாககமடாக திகழ்கிைது.

"தெடாரிககபபடும் கடாயைடாளி மூன்று 
நிமி்ங்களுககும் குகை்வடாக இருகக ம்வண்டும் 
மற்றும் அதிகபடச கடாயைடாளி மகடாபபு அைவு 
500MB ஆக இருகக ம்வண்டும்.

"இது ெடா்கம் முதல் ெககச்சுக்வ ்வகர 

ஜார்ச்டவுன் - அண்கமயில், உ்ற்கல்வி 
ஆசிரிெர் கூறிெ ‘கற்பழிபபு ெககச்சுக்வகள்’ 
குறித்து  பினடாங்கில் உள்ை பல மடாநில 
பிரதிநிதிகள் மற்றும் மகளிர் தகல்வர்கள்  17 
்வெது பள்ளி மடாைவி ஐன் ஹுஸனிசடாவுககு 
தங்கள் ஆதரக்வ யதரிவிகக முன்்வந்துள்ைனர்.

மமலும், சம்பந்தபபட் ஆசிரிெர் படாலிெல் 
பலடாத்கடாரம் குறித்து ெககச்சுக்வெடாக 
மபசு்வதற்கு அந்த பள்ளி மடாைவிகெ 
அகழத்ததற்கும், படாலிெல் பலடாத்கடாரம் 
யசய்்வதடாக அச்சுறுத்திெதற்கடாக சக ்வகுபபு 
மதடாழருககு எதிரடாக கடா்வல்துகையில் புகடார் 
அளிககபபடடுள்ைது

இஸலடாமிெ அல்லடாத மத வி்வகடாரங்கள் 
மற்றும் சமூக மமம்படாடடுககடான மடாநில 
ஆடசிககுழு  உறுபபினர் மசடாங் எங், படாலிெல் 
பலடாத்கடாரம் என்பது மகலி யசய்ெ ம்வண்டிெ 
விஷெம் அல்ல, மடாைடாக அது ஒரு குற்ைம் 
என்று எடுத்துகரத்தடார்.

“கற்பழிபபு பற்றி ெககச்சுக்வெடாக மபசிெ 
ஆசிரிெகரத் தவிர, பள்ளி யெறிவுகரஞரும் 
இந்த விஷெத்கத ெககச்சுக்வெடாக கருதி 
அகத யபரிதடாக எடுத்துக யகடாள்ைவில்கல.

“இதில் க்வகலககுரிெ  விஷெம் 
என்னய்வன்ைடால், அந்த மடாைவி தனது சக 
்வகுபபு ெண்பனடால் கற்பழிபபு அச்சுறுத்தலுககு 
ஆைடானடார்.

“கற்பழிபபு ஒரு ெககச்சுக்வ அல்ல, 
ஆனடால் குற்ைம்,” என்று மசடாங் எங்  
யகடாம்தடாரில் ெக்யபற்ை யசய்திெடாைர் 
சந்திபபு கூட்த்தில் கூறினடார்.

 ஐன் ஹுஸனிசடா இந்த பிரச்சிகனகெ 
அகன்வரின் க்வனத்திற்கு யகடாண்டு ்வந்ததற்கு  
அம்மடாைவியின் கதரிெத்கத  மசடாங் எங் 
படாரடாடடினடார்.

“ஐன், ெடாங்கள் உங்களுககு 

கறபழிப்பு ந்கச்சு்வ அல்ல, அது  குற்றச்்சயல - ரசாங் எங்

ஆதர்வடாக நிற்கிமைடாம் என்பகத 
அறிந்து யகடாள்ளுங்கள். இதுமபடான்ை 
சம்ப்வங்களுககு குரல் யகடாடுபபதன் மூலம் 
மற்ை படாதிககபபட்்வர்களுககு நீங்கள் ஒரு 
முன்மடாதிரிெடாக இருககிைடார்கள்,” என்று 
மசடாங் எங் கூறினடார்.

அகனத்து நிகலகளிலும், குறிபபடாக 
பணியி்ங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் படாலின 
சமத்து்வம் குறித்த விழிபபுைர்வு அதிகரிகக 
ம்வண்டும் என்று மசடாங் எங் கூறினடார்.

 “கல்விெடாைர்கள் படாலின சமத்து்வம் 
மற்றும் உைர்வு திைகன    கட்டாெம் 

பின்பற்ை ம்வண்டும். ஏயனனில், அ்வர்கள் 
இந்த சமூகத்தின் மிகவும் மரிெடாகதககுரிெ 
உறுபபினர்கைடாக இருககிைடார்கள், அகத 
படாதுகடாகக  விரும்புகிமைடாம்.

இந்த சந்திபபுக கூட்த்தில் 
பினடாங்கு மகளிர் மமம்படாடடுக கழகத்தின்                    
(பி.்பிள்யூ.டி.சி) தகலகம நிர்்வடாக அதிகடாரி, 
ஓங் பீ யலங் மற்றும் பி.்பிள்யூ.டி.சி ்வடாரிெ 
உறுபபினர், ்த்மதடா மரடாஹனடா அபதுல் கடானி 
கலந்து யகடாண்்னர். 

எனம்வ, மமலசிெடாவின் கல்வி அகமச்சகம் 
அகனத்து பள்ளி மடாை்வர்களுககும் பயிற்சி 

பட்கைகள் மற்றும் யபடாருத்தமடான 
படா்த்திட்ங்ககை திட்மிடு்வதன்  மூலம் 
படாலின சமத்து்வம் குறித்த விழிபபுைர்க்வ 
மமமலடாங்க முடியும் என்று மசடாங் எங் 
பரிந்துகரத்தடார்.

இதற்கிக்யில், ெடாடடில் படாலிெல் 
துன்புறுத்தல் எங்கும், எந்த மெரத்திலும் 
ெ்ககும் என்று பீ யலங் கூறினடார்.

“பல ஆண்டுகைடாக, படாலின சமத்து்வம் 
குறித்து யபடாதுமககளிக்மெ விழிபபுைர்வு 
ஏற்படுத்த பி.்பிள்யூ.டி.சி எபமபடாதும் படாடுபடடு 
்வருகிைது.

அல்லது ஆ்வைபப்ம் என எந்த ்வககயிலும் 
தெடாரிககலடாம்.

"பங்மகற்படாைர்கள் தனிெபர் அல்லது 
ஐந்து ெபர்களுககுள் குழு முகையில் கலந்து 
யகடாள்ைலடாம். மமலும், கடாயைடாளி மலடாய் 
மற்றும் ஆங்கில யமடாழியில் மடடுமம தெடாரிகக 
ம்வண்டும். 

பாலியல் வன்மகாடுறெ வவண்டாம் என்ை ப்ாறகறய நான்கு பிர்ான மொழிகளிலும் 
காணபிக்கின்ைனர ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர வ�ாங் எங்,  பி.்டபிள்யூ.டி.சி ்றைறெ 

நிரவாக அதிகாரி, ஓங் பீ மைங் (நடுவில்) ெற்றும் பிரமுகரகள்.

மசய்தியாளர் சந்திப்பில மபசிய ஆட்சிக்குழு 
உறுப்பி்ர் மசாங் எங். 

்நகிழிப் பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணரவு 
ர்மர்லாங்க கா்ணாளி ரபாடடி

இபமபடாடடியில் பங்மகற்க 

ஆர்்வமுள்ை்வர்கள்

 எம்.பி.எஸ.பி ஊழிெர் 

(ம�வ் எங் ம�ங்)

 012-4779330 

என்ை யதடாகலமபசி எண் அல்லது 

eschew@mbsp.gov.my 

என்ை மின்னஞ்சல் முக்வரியில்

யதடா்ர்பு யகடாள்ைலடாம்.

மசபராங் பில்ற மாந�ர் �ழ� தலல்வர் மமயர் ்த்மதா மராசாலி மமாஹமட் மசய்தியாளர் 
சந்திப்பில மபசி்ார்.

"இம்மடாதிரிெடான மபடாடடி 
மடாை்வர்களிக்மெ ஒரு முகை 
பென்படுத்தபபடும் யெகிழிப பென்படாடடிகன 
புைககணிகக ஊககுவிபபமதடாடு கூடுதல் 
விழிபபுைர்க்வ ஏற்படுத்தும் என்று ெம்பிககக 
யகடாள்்வதடாக,” மரடாசடாலி எம்.பி.எஸ.பி கவுன்சில் 
கூட்த்திற்கு தகலகம தடாங்கிெ பின்னர் 

யசய்திெடாைர் கூட்த்தில் இவ்்வடாறு கூறினடார்.
பினடாங்கு2030 யகடாள்ககயின் கீழ் பசுகமெடான 

மடாநிலமடாக பிரக்னபபடுத்தவும் குகைந்த கடார்பன் 
அற்ை யசபரடாங் பிகை மடாெகரமடாக யமய்பபிககும் 
திட்ங்களில் ஒன்ைடாக இபமபடாடடி திகழும். 
மமலும், இகைெ சமூகத்தினரிக்மெ  மறுசுழற்சி 
பற்றிெ விழிபபுைர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல், 
இெற்கக ்வைங்களின் படாதுகடாபபு யதடா்ர்படான 
கல்வி திட்ங்ககை உரு்வடாககு்வதில் யசபரடாங் 
பிகை மடாெகர் கழகம் எபயபடாழுதும் முன்மனடாடிெடாக 
திகழும் என்பது ய்வள்ளிக்மகல.

கடாயைடாளி பக்பபுககைச் சமர்பபிகக 
இறுதி ெடாள் ்ூன்,15 ஆகும்.

இபமபடாடடியின் ய்வற்றிெடாைர் ரிம600 
யரடாககபபைம் மற்றும்  சடான்றிதகழ ய்வல்்வர்.

இரண்்டா்வது மற்றும் மூன்ைடாம் பரிசு 
ய்வல்ப்வர்கள் முகைமெ ரிம400 மற்றும் ரிம300 
யபறு்வடார்கள். இரு நிகல ய்வற்றிெடாைர்களுககு  
சடான்றிதழ் ்வழங்கபபடும்.

இரண்டு ஆறுதல் பரிசு ்வழங்கபபடும். 
ஒவ்ய்வடாரு ஆறுதல் பரிசு ய்வற்றிெடாைர்கள்  
சடான்றிதழு்ன் ரிம100 யரடாககபபைம் யபறு்வர்.
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敦阿末弗兹于5月1日宣誓就职第八
任槟州元首一职。

敦 阿 末 弗 兹 是 于 当 天 上 午 9 时 4 0
分，偕夫人卡迪嘉抵达槟州大会堂
进行宣誓就职。这也意味着自2001年
开始担任槟州元首的敦阿杜拉曼阿巴
斯，卸下了州元首职位。

新任元首在步入大会堂前，检阅
由3名士官带队，并由103名皇家马来
兵团组成的队伍。阅兵仪式时也响起
17声枪响敬礼，向新任元首致敬。

较后，新任元首在槟州首长曹观
友及夫人陈莲枝陪同下，步入会场进
行接下来的元首宣誓就职仪式。

仪式中，阿末弗兹也在槟州高庭
法官拿督斯里阿都玛吉，及槟州政府
秘书拿督阿都拉萨见证下签署宣誓
书。

签署宣誓书仪式后，首长曹观友
致词，并代表槟州人民及州政府各部
门宣誓效忠。

致 词 中 ， 曹 观 友 呼 吁 政 府 各 部
门、公务员、私人界、官联机构及
人民，全面支持槟州的发展
方针。

“ 通 过 全 民 携 手 发 展 槟
州 ， 能 够 打 造 一 个 亲 商 环
境，进而提升我们的竞争
力 ， 同 时 也 能 在 公 共 领 域

敦阿末弗兹上任槟州元首
首长矢把最好的献给槟民 

新任州元首敦阿末弗兹（左三）与卸任州元首敦阿杜拉曼阿巴斯（左四），与槟州政府领导团队合影，前排左起为拉玛沙
米、曹观友；右起为阿都拉萨及扎基尤丁。

曹观友移交感谢状予
敦阿都拉曼阿巴斯，

中为阿末弗兹。

更有效率地服务人民，兼顾经济及社区发
展。”

他强调，槟州领导团队将共同努力，把
最好的呈现给槟州人民，让人民能够在槟
州感受到州政府在强调杰出服务方面所带
来的果实。

在完成所有宣誓程序后，敦阿末弗兹于
上午11时05分离开槟州大会堂，并前往槟
州元首府，进行接下来的职权交接仪式。

出席者也包括前副首相敦慕沙希淡、青
体部部长理查马力肯、槟州副议长阿

玛比利巴、槟州第一副首长扎基尤
丁及槟州第二副首长拉玛沙米。

敦阿末弗兹自1972开始在外交
部任职，曾担任该部门秘书长一
职。

来自双溪峇甲的他，也是世界伊
斯兰经济论坛（WIFE）秘书长，

也在国内外数个非政府组织中担任
要职。

敦阿末弗兹熟悉国际交流程序，曾
多次带领政府团队出席各种国际、区

域及双边会议。同时，也涉及从事管理
数个峰会，如不结盟运动（NAM）、
伊斯兰教合作组织峰会（OIC）及东盟
峰会。

此前，他在国家皇宫接领由国家元首
苏丹阿都拉陛下颁发的委任状，同时，
陛下颁发敦勋衔予阿末弗兹。
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槟州首席部长曹观友有信心，槟城有能力从全
球供应链重组中抓住机会，并凭借着人民的坚韧决
心、承诺和协作，巩固槟州作为可持续投资地点的
地位。

他是在出席由投资槟城机构（Invest Penang）
主办的 “槟城：永续投资之地” 线上对话会时，如
是指出。线上对话会参与者包括: 投资槟城机构首
席执行员拿督吕丽莲，以及大使馆贸易专员及顾
问。

他 表 示 ， 根 据 2 0 2 0 年 世 界 经 济 论 坛 的 报 告 显
示，采用工业革命4.0的技术，将能够加速70%达
到可持续发展目标 (SDGs) 。而槟州政府拥有超过
70个倡议，以引领槟州迈向精明城市，打造精明
的政府、网络、环境、经济与社区。

他说，部分的倡议在经过与私人业界的合作下
顺利完成，而他相当热衷于这种协作方式，因为能
为可持续发展带来许多的创意。

首长表示，在工业领域当中，大家都见证了越
来越多的制造公司，将可持续性概念融入其建筑体
系结构。他深信，拥有可持续制造，不论在经济和
环境方面，都会预示着良好的发展。

惟，他也指出，经济增长不仅限于金融回报，
它同时也必须能够在社区提供资源，以便能够更好
地发展社区，同时保护环境。

致力保护公共卫生及改善经济
他表示，自去年开始，全国及全球都面对了新

冠肺炎疫情的冲击，而槟州政府明白，这艰难时刻
需要迅速做出反应，并且致力于保护公共卫生，以
及改善州内的经济状况。

他说，州政府拨款超过1亿7000万令吉，推行槟
州人民援助配套，以协助受影响的人民及企业。

“此外，还成立了槟城社会经济复苏咨询委员会
（PSERCC），以负责制定短期和中期策略，以刺

激经济、吸引国内外投资，以确保行动管制令后的
可持续社会经济发展。”

李家全：槟属外来投资额高的州属
槟首长特别投资顾问拿督斯里李家全表示，槟

州在2019年至2020年期间，成为国内首5个卓越的
州属之一，即达到了310亿令吉的制造业外来直接
投资（FDI）。而主要的外来投资国家则是美国、
欧洲、新加坡及日本。

他指出，尽管去年至今都面对着疫情的冲击，
但槟州在制造业、电子电气方面仍然扮演重要角
色，而目前有不少外国投资商入驻槟州设厂，这
包括了泛林集团（LAM research）、美国德康医
疗（Dexcom）、美国美光科技有限公司(Micron 
Technology, Inc)等等。

他冀望这些外国品牌的设厂工程能够顺利在今
年杪竣工及投入运作，让槟城制造业迈向更高峰。

槟州首席部长曹观友透露，槟城南
部填海计划中占地2300英亩的A岛屿
中,有约700英亩将打造为绿色科技园
（Green Tech Park），以迎合槟州工
业领域需求。

他是在出席“槟城：永续投资之地” 
线上对话会，进行问答环节时如是透
露。

他 表 示 ， 槟 州 政 府 将 与 S R S 
Consortium 签署协议，以及私人融资
计划（PFI）下的协议委任Gamuda 
Engineering 进行A岛屿首阶段填海工
程，该填海工程所涉及的范围约1200
英亩。

他说，通过合资方案，所有A岛填
海工程将由州政府与SRS共同成立的
合资公司进行。而槟城基础设施有限
公司（PISCB）将代表槟州政府。

研究“利基上游价值链”活动
他表示，目前州政府正研究“利基

上游价值链”（Niche upstream value 
chain）活动，包括产品研究、绿色科
技园的设计和开发投资。

”这些投资将重点投放在创造一流的
工作环境上，从而吸引更多的人才到

来。”
他指出，一旦A岛屿绿色科技园建

成后，槟城将成为一个更完善的区域
工业中心。

“两岸三通一槟城”进展
他也在线上对话会中表示，“两岸三

通一槟城”计划的第二配套（亚依淡至
敦林大道）工程，已在今年2月动工，
预计可在2025年首季竣工。而目前正
在处理土地征用事宜。

“至于第一配套（丹绒武雅至直落巴
巷）的详细设计最终定案，预计可在
今年年中完成。”

他表示，由于第三配套（新关仔角
至敦林大道）在三条主要大道中，优
先度较低，因此将再敲定这项计划的
前进方向。

他说，第四配套，也就是新关仔角
至峇眼亚占的海底隧道项目的可行性
研究报告，已在去年完成。

“州技术工作委员会正在审查该研
究，并将其提交至槟州行政议会，以
采取进一步决定。而海底隧道项目的
详 细 设 计 定 稿 ， 有 望 在 今 年 年 中 完
成。”

槟州有信心巩固可持续投资地位
首长:  拥逾70倡议迈向精明城市

槟南部A岛屿打造绿色科技园
首长: 迎合州内工业领域需求

槟城南部填海计划中占地2300英亩的A岛屿,有约700英亩将打造为绿色科技园。  

图为槟城南部填海计划中的各项发展概念图。

一旦A岛屿绿色科技园建成后，槟城将成为一个更完善的区域工业中心。
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槟城心灵辅助协会（Befrienders）
希望能与槟州政府携手合作，一同提
高民众的心理健康素质，以及关注青
年心理压力问题。

大马心灵辅助协会理事会主席莎拉
瓦蒂说，目前的疫情导致使人们容易
受到消极情绪的影响，而这最终可能
导致焦虑，压力，失眠甚至自杀的念
头。

“一些面对此问题的人甚至不愿意寻
求帮助，因为这被普遍大众和社会认
为是一种耻辱，而这一点是我们正在
努力改变的现象，为此我们需要州政
府的支持，向公众传播适当的信息，
停止忽略心理健康问题。”

她说，目前槟州心灵扶助协会中心
的服务时间为下午3时至凌晨3时，希
望可以招募20至30名义工，以便能延
长服务时间，即从中午12时至凌晨12
时。

“目前仅有吉隆坡的服务中心提供24
小时服务，但他们必须承担起全国各
地的求助，工作量甚至出现超出负荷
的现象。”

她 希 望 槟 城 的 服 务 中 心 可 以 2 4 小
时运作，以减轻吉隆坡服务中心的负
担，同时可以更有效率的提供心理辅
导协助给予求助者。

她是与槟州第2副首长拉玛沙米召开
记者会时，这么指出。

李阮东：2020年青年求助案例增
槟州心灵扶助协会主席李阮东说，

该会在2020年所接获的青年求助，增

加了15至20%，因此对于青年的心理
压力问题，社会必须给予更加多的关
注。

“如今的青年比较愿意与他人分享心
事，但却不愿意向熟悉的人或老师亲
苏，这些青年的投诉问题大多数都是

关于家庭、课业、人际关系、网络霸
凌和财务问题。“

他也强调，若有民众遇到任何需要
倾诉管道，可致电于该会或其他辅导
组织倾诉。

拉玛沙米：辅导组织扮要角
槟城第二副首长拉玛沙米说，大马

心灵辅助协会，以及其他辅导相关的
组织，在防止人们企图自杀时，发挥
着非常关键作用。

“Befr ienders组织已经提供多年服
务，我相信他们的服务和专业知识，
对于社区即民众建设心理健康，以及
提高人们对于心理健康的关注至关重
要。”

他说，Befrienders在一些人的“最后
时刻”进行交谈时，会导致他们改变主
意，因为在这些时刻，倾听他们的声
音是非常重要的。

【 槟 州 心 灵 扶 助 协 会
（Befrienders Penang】

服务时间：下午3时至午夜1时
热线号码：04-2815161/2811108
Whatapps：011-5670626
电邮：pat@befpen.org

全槟175个地点的闭路电视和播报系
统 ， 被 当 局 用 来 监 控 人 潮 密 集 区 ， 并
在 必 要 时 发 出 警 报 ， 以 敦 促 人 民 遵 守
标准作业程序。

掌管地方政府事务的槟州行政议员
佳 日 星 表 示 ， 科 技 的 使 用 能 够 对 控 制
新冠疫情起到积极作用，其中1243个
闭路电视，就能够监视各区的实况。

上述闭路电视中的175个，在疫情爆
发 之 初 就 已 被 赋 予 新 使 命 ， 既 原 本 只
是 用 来 播 报 违 规 事 件 的 播 报 系 统 ， 被
用来提醒民众别违反SOP和群聚。

“我们每天都会定时播报提醒人们遵
守SOP，或每当人潮太多时，我们都会
通 过 播 报 系 统 做 出 警 告 ， 如 果 屡 劝 不
听，我们将会出动执法组到现场。”

他是前往位于光大的槟州地方政府
闭 路 电 视 监 控 室 巡 视 后 ， 向 记 者 如 是
表示。

他补充，槟州的精明城市计划在抗
疫 之 中 扮 演 重 要 角 色 ， 其 中 ， 州 政 府
一 直 以 来 所 推 行 的 无 现 金 城 市 计 划 ，
对减少人与人接触起着关键作用。

无论如何，他强调，除了州政府的
各 项 努 力 之 外 ， 民 众 对 标 准 作 业 程 序
的 遵 守 程 度 ， 才 是 战 胜 这 场 疫 情 的 关
键。

因 此 ， 他 呼 吁 民 众 继 续 遵 守 当 局
所 设 下 来 的 规 范 ， 并 继 续 遵 守 这 些 规
则，直至疫情过去为止。

研究是否启用无人机
针对是否会考虑使用无人机来进行

监控和执法，佳日星透露，其实市政厅
一直都有在其他领域使用无人机工作，
如监察山坡非法开垦和非法垃圾厂等。

他说，当局也有考虑把无人飞行器
纳 入 科 技 抗 疫 大 队 里 ， 当 成 其 中 一 个
控 管 机 制 ， 唯 ， 由 于 这 项 做 法 在 大 马

还是比较少见。
因此，该部门需要更多相关资料，

来决定是否尝试这项计划。

科技监控疫情 
175电眼警报人民守SOP

科技的使用能够对控制新冠疫情起积极作用。  

心灵辅助协会盼与槟政府合作
关注青年心理压力问题

大马心灵扶助协会呼吁社会关注青年心理压力问题。（左3起）莎拉瓦蒂、
拉玛沙米及李阮东。
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威中第四渠道治水计划已竣工，槟州基本设施及交通委员会主席再里尔表示，
通过该计划，当地水患范围预料可减少约97.85%。

他指出，该计划耗资约1600万令吉，于2018年3月16日动工，于今年3月31日完
工，并已近日投入运作，为槟州政府8项大型治水计划之一。

“随着该计划投入操作，在视情况下，将有助减少当地水患范围97.85％，即从
5.22平方公里减至0.11平方公里。”

他前往巡视时说，进行该计划是为降低第四渠道沿岸4.7公里住宅区、工商区
水患风险，并协助减轻长达4.3公里的柔府河Borrow Pit承载量。

他续说，该计划将惠及的地区为蒂沙达迈花园、黎明园、蜜桃园、信誉园、甘
榜Dok、Tok Keramat、武吉丁雅一带的工业及商业区。

出席者尚有武吉丁雅区州议员魏晓隆、槟州水利灌溉局主任再努丁等。  

益华小学20年的迁校梦终于实现，位
于新港的新校舍动土仪式在槟州首席部
长曹观友及学校董事见证下圆满举行，
象征益华小学迁校的梦想迈进一大步，
而耗资2200万令吉的新校舍在工程进展
顺利下，预计2023年启用。

曹观友说，他和益华的渊源深厚，从
他1999年当丹绒国会议员开始，这所学
校一直都是他选区里的华小，20多年来
学生人数从高峰期的400人，后因市区
的人口外移而逐渐减少成为微型小学。

“当时董事会开始计划迁校，但因找
不到合适地点以及其他因素，而暂时搁
置。”

他是在新港为益华小学新校舍主持动
土仪式时，致词如此表示。

首长：持有教无类精神办校
他说，为了保持一定的学生人数，董

事会开始接收特殊学生，包括一些学习
障碍的学生，秉持着有教无类的精神继
续办校。

“ 基 于 现 有 的 学 校 占 地 仅 只 有 0 . 2 英
亩，在这有限的空间局限了学生们，尤

其是特殊学生的活动范围，因此校方于
2011年正式向州政府提出申请校地。”

他透露，做为当地议员，他本身也尽
力协助和跟进学校的土地转让事宜，最
后在时任槟州首长林冠英的宣布下，州
政府在2016年移交4. 3英亩的学校发展
保留地给校方。

“解决校地之后，庞大的建校基金让
董 事 会 烦 恼 不 已 ， 而 州 政 府 于 分 别 于
2018年及2021年通过会议议决将汇华集
团（HUNZA）及宏升集团(IDEAL)分别
缴给州政府的1070万令吉和500万令吉
的学校发展献金转拨予益华学校，以充
当新校舍工程和礼堂的建校经费。”

他认为，西南区目前发展蓬勃，人口
也密集，希望这所响应“槟城2030愿景”
的绿色智能新校舍能如期落成，为州内
学生提供良好求学环境。

会上，他也预祝益华学校新校舍工程
圆满成功。

祝友明：感谢州政府协助
益华小学董事长拿督祝友明说，若建

校工程若进展顺利，学校预计将于2023

年初可启用。
他说，20年前槟城乔治市市区开始

面临年轻人口外流的问题，面对学生来
源的问题，因此校董事会就有了迁校的
念头，但无奈过程中面对许多困难及挑
战。

“幸好当时我们并没有放弃，而直到
2008年槟州换了政府后，新政府对我们
的 迁 校 计 划 非 常 注 重 ， 并 在 短 时 间 内
争 取 到 校 地 ， 解 决 了 迁 校 最 基 本 的 难
题。”

所以，他非常感谢槟州政府，在对
方的帮助下，无论是筹款或是校地，才
得以让益华小学迁校计划走到今天这一
步。

他希望，18个月后，该校兴建工程能
够顺利完工，并把梦想变成现实。

可容纳1200学生
祝友明表示，新校舍兴建费用工程共

耗资2200万令吉，但不包括校内其他设
备，如绿色及高科技设备等等，校内设
备预计需耗300万令吉，为了达到筹募
目标，也是海南会馆主席他将会成立教
育基金。

“4层楼的新校舍可容纳1200名学生，
同时也会收纳原本的特殊学生，而学生
将在新校舍体验绿色及高科技设备，这
也响应槟州首长的槟城2030愿景，即将
槟州打造成绿色及高科技的精明州。”

询及槟州出现多个工地感染群，是否
担心疫情影响工程进展？他回答说，承
包商将会确保工地严守标准作业程序，
若真的因疫情而拖延工程进度，董事会
将会与承包商做进一步的洽谈。

与会者包括槟州政府华校事务协调委
员会主席章瑛、光大区州议员郑来兴、
槟州教育局华校督学涂健溪、宏昇集团
执 行 长 丹 斯 里 黄 继 樑 贤 伉 俪 以 及 董 事
会、校友会和家协代表。

益华小学新校舍动土 
预计2023年启用

再里尔（左2起）、魏晓隆、再努丁等巡视
威中第四渠道治水计划工程。

威中第四渠道治水计划竣工 
再里尔：水患范围料减97.85%

曹观友（左6）为益华小学新校舍进行兴土仪式。（左3起）黄继樑、王寿苔、
林秋雅、祝友明、章瑛、郑来兴及涂健溪。

益华小学新校舍外观。
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槟供水机构支持环境及水务部（KASA），
以提议成立“慕达河流域管理局”（MRBA）。

槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼发文
告表明，支持及呼吁设立“乌鲁慕达流域管理
局“，以策划和实施 “乌鲁慕达流域计划”，
让居住在玻璃市、吉打和槟城的420万人民受
惠。

文告指出，2021年4月30日的《星报》新闻
报导引述环境及水务部秘书长拿督斯里再尼
乌江的谈话指，建立慕达河流域管理局将解
决吉打和槟城之间对慕达河的争执。

他表示，从概念上说，槟州提议的“乌鲁
慕达流域管理局”与环境及水务部提议的“ 慕
达河流域管理局”之间的区别在于，槟城的提
议是保护慕达、柏鲁和安宁水坝的集水区；
而环境及水务部的提议仅限于保护慕达河流
域。

“通过这方式，槟州的建议是保护北部经济
走廊特区（NCER）的集水区，而慕达河流域
管理局仅限于保护吉打州南部流域。”

“在这里，“集水区”指的是水坝之前的雨林
和支流，而流域指的是水坝之后的支流集水
区。因此，我们需要保护形成流域起点的集
水区。”

他表示，流经慕达河的水实际上是雨水，
这些雨水是从乌鲁慕达的雨林和慕达水坝之
后的慕达河流域的支流中“收集”而来。

维护慕达河旱季产量
“因此，乌鲁慕达必须（在法律上，全面和

永续地）作为北部经济走廊特区最重要的原
水资源得到保护和养护。这是为了维持慕达
河在旱季的产量。”

文告中也提及，乌鲁慕达收集了玻璃市所
需的70％原水和吉打所需的96％原水。槟城每
天从慕达河提取80％以上的原水。因此，北
部经济走廊特区3个州属的健康与福祉，和乌
鲁慕达雨林的健康与福祉，是直接相关的。

优先保护乌鲁慕达
他表示，乌鲁慕达是慕达、柏鲁和安宁水

坝的原水资源。因此，在建立慕达河流域管
理局之前，环境及水务部仍应采取措施保护
和养护乌鲁慕达。

他重申，槟州对于环境及水务部和联邦政
府应采取的紧急措施的建议如下：

1. 即刻全面禁止在乌鲁慕达的所有伐木活
动。砍伐数千棵树木将影响乌鲁慕达作为慕
达河水域或集水区之一部分的性能。

2. 防止在乌鲁慕达开展任何潜在的采矿活
动，尤其是探索开采稀土元素。只要涉及供
水，就必须不惜一切代价避免水土污染的风
险。

3. 在16万3000公顷的雨林根据《1984年国家
森林法》被刊登宪报、保护并归类为不可触
碰的“集水林”后，用联邦资金公平地补偿吉
打。如果吉打致力于保护和养护作为北部经
济走廊特区原水的乌鲁慕达，槟州将全力支
持支付吉打州联邦赔偿。

“简而言之，槟城和槟州供水机构感激环境
及水务部认真考虑建立流域管理局来管理慕
达河，因为慕达河目前是槟城唯一的主要原
水资源。”

他说，槟州政府和槟州供水机构提议建立
乌鲁慕达流域管理局，以解决槟城与吉打的
原水争议，同时也为北部经济走廊特区保护
和养护乌鲁慕达集水区。

他指出，拟议的乌鲁慕达流域管理局可参
照墨累-达令流域管理局（MDBA），该局为
澳大利亚联邦政府和5个州，即昆士兰州、新
南威尔士州，澳大利亚首都领地、维多利亚
州和南澳大利亚州，管理墨累-达令流域。

“无论如何，环境及水务部必须着眼于“整体
情况”，并优先考虑对乌鲁慕达进行适当的保
护和永续的养护。”

“它可说是慕达河流域最重要的组成部分，
并且正受到威胁。”

甲抛峇底美丽路（Jalan Rupawan）道路加宽工程
已竣工，不过，为更好地应对交通问题，槟州首长
曹观友促请威省市政厅探讨提升该道路标准，以保
障道路使用者安全。

该道路为柏淡一带通往打昔牛汝莪的要道，交通
繁忙，为此槟州政府耗资约8万9000令吉进行加宽工
程，从原本2.5公尺加宽至6公尺，涉及长约400米路
段，工程已于约2周前竣工。

首长日前亲临视察后说，尽管该路段已加宽，
但若要彻底解决问题，当局建议将该道路从甘榜路
（Jalan Kampung）标准提升至市政厅道路（Jalan 
Bandaraya）标准。

不过，他说，由于加宽该道路会涉及到附近私人
地段，因此该道路早前进行的工程，只能加宽至相
关地段边界，若要提升至市政厅道路标准，将需征
用土地。

无论如何，他希望市厅可探讨加宽道路的建议，
包括道路线形、土地征用、法律问题等，设法为民
带来便利。

威省市长拿督罗查里表示，他将向有关单位了解
情况，并探讨土地问题等事宜。按照市政厅道路标
准，道路宽度为至少40尺，而目前该道路仅宽约20
尺。

出席者尚有槟州行政议员杨顺兴、槟州首长特别
协调官赖国平、威北助理县长哈菲祖丁等。

槟供水机构支持环境水务部
提议设“慕达河流域管理局”

槟州贸易与工业及企业发展事务委员会主席拿督阿都哈林到访
PKT物流集团位于峇都加湾的仓库“The 12 Waves”，以了解物流业发
展概况。

阿都哈林是于日前到访时获得该集团首席执行员兼董事经理拿督
赵文耀等迎接，也向其介绍该集团的发展概念。

阿都哈林感谢相关人员的接待，并指出，此次实地探访主要是
想聆听物流从业员的想法及意见，从中更了解如今物流业的发展情
况。

阿都哈林也在赵文耀等的带领下，参观该集团旗下，以巨型游艇
为设计概念的标志性建筑The Ship Campus。

出席者尚有PKT物流有限公司槟州营运总监林家兴、槟州贸易与
工业及企业发展事务委员会主席战略顾问赖德发等。  

阿都哈林访PKT集团仓库
了解物流业发展概况

拿督阿都哈林（右4）到访PKT物流集团，获首席执行员拿督赵文耀
（左4）等人迎接。

甲抛峇底美丽路加宽竣工
首长促市厅探讨提升道路标准

甲抛峇底美丽路（Jalan Rupawan）
道路加宽工程已竣工。
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疫情封锁世界，而马来西亚旅游业去年游客量更大
减83.4%，槟州首长曹观友希望随着槟州旅游大蓝图启
动，调整后的蓝图方针能够为槟州旅游业注入强心针。

首长表示，槟州旅游业是州内经济龙头之一，占了
州内生产总值（kdnk）49%，疫情来袭对槟州的经济冲
击非常大。

因此，州政府必须尽快带领旅游业进行改革转型，
以符合时下的形势，为有关领域赢得喘息之机。

“我认为旅游大蓝图在此时推出非常符合时宜，而槟
州也是首个推出大蓝图，来有计划性和有序地推动旅游
发展的州属。”

他是在槟州旅游大蓝图推展礼上，致词时这么表示。
他补充，有关大蓝图不仅除考量时下需求，而且纳入

多项详细和具有可行性的方案，来恢复在疫情下受创的
旅游业。

他说，州政府也会把有关大蓝图做为主要参考要素，
并致力于吸引更多国外投资者，入驻槟州旅游领域。

无论如何，他坦承，疫情让旅游领域充满不确定
性，不过可以预见的是，疫情将导致整个行业的游戏规
则出现重大转变，一些变化是截至目前为止还不能预测
的。

他希望通过大蓝图所做的各项努力和准备，能够解除
旅游业困境，在后疫情时代带领业者冲出困境，以不负
推出大蓝图的初衷。

杨顺兴：提高竞争力迈向国际
掌管旅游事务的槟州行政议员杨顺兴说，槟州旅游

大蓝图涵盖4大主要核心，11项附属核心和84项和旅游
领域有关的倡议，以提高槟州旅游业的竞争力，带领前
者成为国际知名旅游目的地。

“这些倡议包含实体计划、活动、项目、方案及其他
方面，并将根据实际情况做出调整，以在瞬息万变的情
况下推动大蓝图。”

他也期望有关大蓝图能够拓展槟州旅游影响力，以
涵盖传统旅游区以外的地点，如威省和浮罗山背等拥有
潜能的景点。

他透露，其实旅游蓝图在2019年已经开始策划，原本
预订在2020年配合体验槟城2020推出，唯因疫情关系，
大蓝图计划和其他多项推动旅游发展的计划，都被迫展
延。

无论如何，当局也以正视的心态看待疫情，并在一

切按下暂停键的疫情期间，重新构思、规划、包装和重
启，配合时下需求来改进和巩固大蓝图，最终才完成是
项蓝图，给予槟州旅游业未来发展一个具有参考价值的
发展方向。

他希望这个集政府各部门、私人界及其他相关组织
及个人努力的大蓝图，能够让各造产生归属感，进而共
同努力迈向大蓝图设下的目标，把槟州的旅游业推向另
一里程碑。

槟州旅游大蓝图推展
首长冀为旅游业注入强心针

乔治市紧急救护队成立脚车队,  随时候命为乔治市古迹区提供急救服务。

乔治市紧急救护队成立脚车队,为民
众提供更完善救护服务,配合槟城2030
愿景,为打造安全及宜居城市献出一份
力量。

乔治市紧急救护队脚车队更获得著
名古迹龙山堂邱公司惠借场地，成为
队员基地及存放脚车及摩托车,让他们
随时候命,为乔治市古迹区提供急救服
务。

槟州首席部长曹观友日前在该脚车
队成立仪式上,有感而发的说，过去两
周，他出席数项有关公共安全的活动，
发现许多非政府组织热心参与社区公共
安全服务，而且大部份参与者是自愿性
质，让他感受到民间团体的力量，除了
造福社区，让人民的安全更有保障，也
成为州政府与人民之间的沟通桥梁，一
起为迈向槟城2030愿景的“重家庭”及“宜
居城市”而努力。

他赞扬乔治市紧急救护队成立脚车
队为民服务。“脚车队成员受过训练，
设备也齐全，我有信心他们可以提供良
好服务。”

首长也感谢提供协助的各医护及急
救单位，龙山堂邱公司惠借场地的举
动，更成为社团为民间救护团体提供援
助的典范。

王瑞仁：8脚车及6摩托候命
另一方面，乔治市紧急救护队主席

王瑞仁介绍说，他们目前备有8辆脚
车及6辆摩托车，随时候命提供急救服
务。

他指出，一旦游客在疫情后重返乔
治市，脚车将在交通出现拥挤时扮演重
要角色，轻便的脚车在拥挤的交通中占
优势，可在救伤车抵达前施援手，毕竟
救护工作分秒必争。

“我们的队员都是自愿性质，提供的
服务也是免费，这有赖于各造给予的协
助，让我们从2015年成立之处只有7位
队员，发展至今日的80位队员规模。”

彭文宝及杨顺兴赞精神可嘉
槟州环境、福利及爱心社会委员会

主席彭文宝行政议员，以及槟州旅游及
创意经济委员会主席杨顺兴行政议员，
也在仪式上致词，他们皆赞扬乔治市紧
急救护队在疫情期间，依然奋不顾身，
为民众安全而努力，精神可嘉。

出席者包括光大区州议员郑来兴、
亚依淡区州议员黄顺祥、彭加兰哥打
区州议员魏子森、东北县警区主任苏菲
安、乔治市紧急救护队顾问李东超医
生、龙山堂邱公司代表邱武扬等。

乔治市紧急救护队成立脚车队 
首长：齐心打造安全及宜居城市

槟首长曹观友希望槟州旅游大蓝图推展后， 能为旅游业注入强心针。
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威省市长拿督罗查里指出，随着市厅举行“
缴商业执照费幸运抽奖优惠活动”，为该厅带
来1518万令吉的执照收入，比2019年收取到
的1101万令吉，提高37.9％。

他说，此次是市厅首次为执照费领域设置
幸运抽奖优惠活动，共有1万296名缴付执照
费者符合资格，有机会赢取20份现金奖。

不过，他坦言，仍有约4728个商业执照还
未更新，并已于2018年到期，因此他促请相
关人等尽快更新执照，以免遭到当局采取行
动。

他是出席威省市政厅例常会议后，在“2021
年缴商业执照费幸运抽奖优惠活动”上，如是
表示。

他补充，市厅将通过电话、电邮或书信，
联系幸运儿，以便透过电子转账汇入现金奖
品，而民众也可到市厅官网或脸书专页查询
获奖者名单。

“一次性塑料”视频比赛欢迎中学
生参加

配合国际无塑料袋日，威省市政厅举行“一
次性塑料”（Plastik Sekali Guna）视频制作比
赛，欢迎威省中学生踊跃参加。

罗查理指出，举办此项比赛旨在鼓励学生
对一次性塑料袋无节制使用，进行批判性思
考，探讨人们在此事上可扮演的角色，提高
学生对环境保护的醒觉意识。

他说，学生可以个人或组合（不超过5人）
的形式参赛，制作不超过3分钟的视频，档案
大小为500MB，可使用马来文及英文，并于
今年6月15日前提交视频。

他指出，此项比赛冠军得主将带走600令吉
奖金、亚军400令吉、季军300令吉、安慰奖
（2份）100令吉，获奖者皆可获得奖状。

有意参赛者，可致电联系负责人（012-
4779330）或电邮（eschew@mbsp.gov.my）。

为表扬优秀女性，并鼓励更多女性追
求自我价值，吉隆坡女人心世界举办“第4
届女人行表扬会”，欢迎各界女性报名参
与。

槟州社会发展及非伊斯兰事务委员会
主席章瑛认为，此项活动旨在为女性提供
平台及机会，鼓励更多女性从幕后走到台
前，打破老旧思维，凸显女性不平凡的“
她力量”。

她指出，女性在参与经济活动扮演重要
角色，因为槟州男女比率相近，但数据显
示，女性劳动力参与只占槟州总女性人口
的54.1％，意味着若女性无法工作，槟州
人力资源将减少。

她在新闻发布会上说，槟州政府致力推
动性别平等，采用性别包容政策，以避免
单一性别的垄断，并提高女性在决策层的
参与度，呈现男女平等的力量。

她续说，为发掘更多女性领导，槟州政
府举办全马首个槟州女性议会，让更多女

性有机会发挥才华，并了解州议会运作及
女性在决策时扮演的角色，也减少政治上
的性别差距。

林秀琴：女性应勇敢追梦
双溪槟榔区州议员林秀琴指出，该活

动给予女性鼓励及肯定，激励女性勇敢追
梦，同时借此让大家了解女性的付出及贡
献，打造更富有同理心的社会。

该表扬会将于8月8日下午4时云端连
线，实体表扬会暂定槟城表演艺术中心
（Penang PAC），表扬领域分为家庭组、
社会贡献组、女青年影响力组、女创业家
组、女商人。

提名截至日期为5月30日，申请链接为
www.womenglamouraward.com。欲知更多
详情者，可致电联系（017-3298603），或
电邮（jshiwangtai@gmail.com）。

出席者尚有女人行表扬会创办人莫秀
笠、表扬大使庄雪欣等。

槟州足球俱乐部（Penang FC）球衣即日起在光大2楼Active 
Sports正式发售,槟州首席部长曹观友与青年体育委员会主席孙意志
等一行人,亲临店铺打气,并呼吁球迷踊跃支持！

曹观友在参观店铺后，对《珍珠快讯》表示，他很高兴看到今年
升上大马超级联赛作战的槟城队，士气高昂，成绩不俗，他有信心
在球迷给力支持下，可完成定下的前6名目标。

Active Sports是唯一售卖槟州足球俱乐部正版球衣的商店，位于
光大2楼，即槟榔律浩昌西药行对面楼梯直上，或新南风咖啡店旁直
走运动用品店区即可看到，营业时间是早上11点至晚上7点，公共假
期休息。

目前推出的是蓝色的主场球衣和白色的客场球衣，制作精美，欢
迎球迷选购。

在场者包括Active Sports东主姆鲁、州财政司拿督法拉兹、州法
律顾问拿督拉兹米、首长机构副总经理峇拉蒂等。

光大2楼Active Sports发售槟州足球俱乐部正版球衣。  

槟足球队球衣发售        
首长吁球迷踊跃支持

缴执照费幸运抽奖优惠活动奏效 

威省市厅收入增37.9％

罗查理为“缴商业执照费幸运抽奖优惠活动”主持抽奖。

第4届女人行表扬会接受提名 
章瑛鼓励女性勇敢走到台前

“女人行表扬会”记者会，左起：薛佩清、庄雪欣、 莫秀笠、章瑛、林秀琴及朱安
妮。
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双溪槟榔区州议员林秀琴日前与霹雳路消拯局
配合，为其社区义务消防队及救援队举办救火解说
会，提高部队的救火技巧。

她表示，这已是其服务中心所安排的第二次防火
解说会，上周参与的对象则是SURI计划的40名家庭
主妇。

她指出，不只是救援队伍，民众亦需要有基本的
防火及救火知识，才能保护自己和家人。

“因此，我们会不断举办这类的活动，提高大家的
防火意识。”

“防火知识是相当重要的，也应时刻学习这方面的
知识，这不会亏本，因为能够保护自己，也帮助别
人。”

她鼓励大家同时也可把本身会的防火知识，教导
身边的人。

她表示，出席救火解说会的出席者包括：双溪槟
榔民防紧急反应部队（CDERT)20人、霹雳冷义务消
防队16人、柴埕义务消防队11人。

她指出，这些出席者都是前线人员，希望大家
都学以致用，并感谢这些自愿部队为社区服务的精
神。

林秀琴较后也宣布将捐赠一部流动播音器予霹雳
路消防局，并配合5月4日世界消防日，提早为该消
防局的消防员们庆祝，进行切蛋糕仪式，感谢消防
员对社区的贡献。

出席者包括：日落洞村长阿斯里。

法基尔吁民爱惜消防栓
霹雳路消拯局副局长法基尔在防火解说会上，

分享了各项防火知识，以及现场展示救火技巧，同
时也呼吁民众爱惜消防栓，勿破坏这重要的公共设
施。

他说，消防栓是确保在火灾时，提供足够水源来
救灾，若遭破坏，救灾行动就会受阻，甚至酿成更
严重伤亡。

威 省 市 政 厅 与 北 赖 善 待 动 物 组 织
（MERCY）携手合作，设立可容纳200
流浪狗的收容所，以缓解流浪狗问题。

槟州首席部长曹观友说，在流浪动物
的课题上，槟州政府听取民意并采用“不
杀政策”（No Killing Policy），给予它
们再一次的生存机会，并仔细探讨执行
此政府的方案。

他 是 在 威 省 凤 凰 花 园 （ T a m a n 
Inderawasih）出席流浪狗收容所开幕仪
式上说。

他说，在此之前，市政厅是采取捕杀
及“眼不见为净”的解决方案，但在非政
府组织的诉求下，槟州政府听取民意，
采取更人道的方式解决问题。

“目前，市政厅采取的其中方案是“捕
捉、结扎、放养和管理”（TNR-M），
再捕抓它们后会给予治疗和食物，而只
有 在 不 得 已 ， 包 括 流 浪 狗 病 危 等 情 况
下，才会结束它们的性命。”

他强调，由于流浪动物繁殖速度非常
快，因此政府实施的TNR-M政策并无法
在短期内见效，必须在经过5至10年才
能看得出流浪动物的数目达到预期的目
标。

“虽然，建设收容所并不是最好的方
案，而且费用也非常昂贵，但这是好的
开始，希望市政厅能够将此政策继续延
续下去，因为这也是我在担任地方政府
行政议员时期，最想解决的问题之一。”

曹观友认为，要解决流浪动物的问
题，必须从源头开始，为此他呼吁并奉
劝欲养小动物的民众们，一定要有责任
感(Responsible Pet Ownership)，并且照

顾 动 物 一 辈 子 ， 而 不 是
为 了 孩 子 新 鲜 感 或 一 时
兴 起 而 养 宠 物 ， 厌 倦 后
随 之 弃 养 ， 进 而 衍 生 更
多问题。

罗查理：8策略遏止
流浪狗问题

威 省 市 政 厅 主 席 拿 督
罗 查 理 说 ， 威 省 市 政 厅
已经拟定8项策略，以进
一 步 遏 止 流 浪 狗 问 题 ，
保障民众的安全。

“ 这 8 项 策 略 中 包 含 了
聘 请 全 职 兽 医 、 提 供 流
浪动物结扎服务、推行“
捕捉、绝育及释放-管理”
计划（TNR-M）、建设
流 浪 动 物 收 容 所 、 进 行
动 物 领 养 及 民 众 教 育 计
划 ， 以 及 最 后 的 执 法 行
动。”

他 说 ， 流 浪 狗 收 容 所
位于凤凰花园（Taman 
Inderawasih）内工业区
后 ， 占 地 0 . 1 7 依 格 的 土
地 是 由 州 政 府 批 准 ， 以
及 地 方 政 府 所 准 备 ， 并
由非政府组织Mercy所管
理。

“目前该流浪狗中心共收容了200只流
浪狗。”

他说，威省地区目前预计有3万只流
浪狗，从2019年至2021年3月，威省市政

厅共接获了8023宗关于流浪狗的投诉。
“威省市政厅在每周五都提供流浪狗

结扎服务，费用只需80令吉，这相较于
市场上的价格已经低廉许多。”

他也表示，市政厅在并不会将狗只释
放在敏感地区，包括住宅区等地，吁请

民众放心，同时他也希望喂养流浪狗的
善心人士，能够在喂养后将食物残渣收
拾干净，以方便市政厅员工进行清理工
作。

与会者包括第二副首长拉玛沙米及峇
眼达南州议员沙迪斯等人。

凤凰花园流浪狗收容所开幕     
首长吁负责任照顾小动物

曹 观 友 承 诺 槟 州 政 府 聆 听 民 意 ， 
在流浪动物课题上实施“不杀政策”。

林秀琴与霹雳路消拯局办解说会 
提高社区救护队救火技巧

左起：王添福、林秀琴、 法基尔、陈志庆及阿斯里， 共切蛋糕庆祝世界消防日。
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槟州地方政府委员会主席佳
日星表示，耗资362万5300令吉
的比南利路治水工程，预计今
年8月可全面竣工，而其中排水
系统提升工程日前已完成。

他是前往比南利路巡视治水
工程进度时，如是指出。

他说，提升排水系统的工程
主要是加宽及加深沟渠，以负
荷更多水流量，避免造成当地
逢雨成灾。

他表示，比南利路属低洼地
区，数十年来是水灾黑区，而
槟州政府、槟岛市政厅及槟州
水利灌溉局一直都积极寻找方
案来解决。

“我们有数个治水工程正进行
中，而其中包括这项比南利路
的加宽及加深沟渠工程。”

他说，加宽及加深比南利路
的沟渠，全长550米，排水沟渠
宽度原本是0.6米至0.9米宽，目
前已加宽至2.1米。

进行加高路面工程
他表示，这项工程从比南利

路阿都拉文西中学前开始至交
通灯处。而紧接下来的工程则
是加高比南利路的路面。

他指出，加高路面工程预计
可在今年8月完成。

当局将在属于低洼地段的比
南利路加高路面，以解决逢雨
成灾的问题。
冀双溪槟榔治水工程速完成

他提及，双溪槟榔区同样是
水灾黑区之一，且更迫切需要
进行治水工程，并预计耗资逾6
亿令吉。而中央政府方面已答
应拨款1亿5000万令吉。

他说，今年第3季度或会公开
招标承包商，他有信心明年可
看到实体工程动工，并冀望该
治水工程尽速完成，以解决当
地居民的困境。

王耶宗：索洛温柏拉将再
提升治水系统

峇 都 兰 樟 区 州 议 员 王 耶 宗
表 示 ， 耗 资 3 7 万 8 0 0 0 令 吉 进
行的索洛温柏拉（Solok Van 
P r a a g h ） 治 水 工 程 在 去 年 完
成 ， 且 6 个 月 以 来 不 曾 发 生 水
灾，但4月22日却又因为大雨而
成灾，他对此感到堪忧。

无论如何，他透露今日已从
水利灌溉局处获知， 当局计划
在索洛温柏拉再度进行提升工
程，预计5月完成提升项目设计
及其他细则，并预料今年7月可

完成招标，9月可开始动工。
他说，有关提升工程将设置

地 下 水 库 ， 预 料 耗 资 6 0 0 万 令
吉。
雷尔林秀琴盼解决各地水
患问题

日落洞区国会议员雷尔、双
溪槟榔区州议员林秀琴异口同
声表示，尽管槟州政府的协助
下，多个地区的水患问题已解
决，但其他地区如波各亚参、
甘榜武吉南玛、温柏拉等地区
居民仍面对逢雨成灾。

他们冀望槟岛市政厅能定时
到各区巡视，确保各区的治水
工程顺利进行，以早日解决各
地水患问题。
拉詹德兰： 进行长期及短
期治水工程

槟岛市政厅工程局主任拉詹
德兰指出，槟岛市政厅一直都
针对槟岛各区的水患问题寻找
对策，并进行一系列的长期及
短期治水工程，并分布在东北
县及西南区。

提升比南利路排水系统完成 
佳日星: 整体治水工程料8月竣工

武吉淡汶区州议员吴俊益表示，完善
的青训计划非常重要，因此他将从训练
场地、住宿等方面为槟城足球俱乐部青
年队提供帮助，希望他们可在2021年青
年杯全国赛（Piala Belia 2021）中取得
优异表现。

关心该青年队球员训练及福利的他
说，他在峇都加湾一带提供合格的草
场，作为青年队训练基地。目前该草场
已安装照明灯，方便夜间训练，同时备
有放置训练器材的储藏室。

他续说，他会联络厂商，为有需要的
球员提供时间较具伸缩性的工作机会，
同时寻找住宿给外州球员，并提供地方
予青训队管理层，充做办公室用途。

“我希望在无后顾之忧下，球员们可
以进行训练，达到冲入青年杯全国赛半
决赛目标。”

他坦言，球队不能只依靠购买外来球

员，若加强球队青训机制，积极培养年
轻球员，不仅可以为槟城足球俱乐部注
入新血，提升实力，还能输出球员，为
该俱乐部增加收入。

他是出席槟城足球俱乐部青年队球
员、教练及管理层的见面礼上，这么
说。

2021年青年杯全国赛共有20支球队参
加，分成3个小组竞争16强名额，当中
各小组前5名将出线，而各组第6名将通
过附加赛决出最后一席16强，之后将展
开8强淘汰赛、半决赛及决赛。

吴俊益也赞道，槟城足球俱乐部在
2021年大马超级足球联赛中取得不俗表
现，目前排名第四，相信只要在下半段
赛事中丰富打法、加强体能，或有望闯
进三甲。

出席者尚有武吉淡汶足球俱乐部主席
胡佑强等。

吴俊益助槟青年队拼全国赛 
无后顾之忧放眼闯四强

吴俊益（右四）助槟青年队拼全国赛。右一为胡佑强。  

属于低洼地段的比南利路正进行加高
路面，以解决逢雨成灾问题

右起：佳日星、林秀琴、王耶宗及雷尔在比南利路巡视治水工程
进度时合影。



要闻10 2021年5月16日—31日

槟城，向来是我国环保走在最前端的
州属，州政府积极推动环保和再循环运
动，槟城2030年愿景，也把绿化列为重
点，即：“重家庭、拥绿地、精明州、
耀全国。”

在这个环保意识高的氛围州属，非政
府组织在各自岗位扮演环保推手角色，
也有少数人把环保和再循环融入生活与
生计，王佩君就是其中之一。

佩君的店（Nak.Ed Farm）在食肆和
时尚咖啡奶茶店林立的那莪路（Nagore 
Road），位于门牌29号，即著名面包店
Continental的对面，需要经过底楼便利
店，再走一小段楼梯，即可来到这片集
环保、再循环及文艺气息的小天地。

王佩君：主打手工皂和天然护肤品
一踏进店，一阵肥皂清香味传来，佩

君介绍说，她的店主打自制手工皂和天
然护肤品。

在这之前，佩君是居家制作手工皂和
天然护肤品，后来觉得应该把工作和居
家生活分开，就萌起开店的念头。

就这样，Nak.Ed Farm成立起来了，
除了自制手工皂和天然护肤品（护手
膏、保湿水等），也有卖精油、椰子
油、辣椒油、蜂蜜、豆腐乳等，也有各
种干粮食品，比如巧克力。

“喜欢烘培，但只想做少量蛋糕或饼
干，我们也有卖少量的原料，顾客无需
买大量原料而担心浪费。”

鼓励顾客自备容器
为了促进再循环，Nak.Ed Farm的设

备多数是再循环物，比如家私、展示柜
等，也鼓励顾客自备用具装购买的物
品，如果没自备用具，店里也备有各类
可再循环使用的瓶瓶罐罐，或者可装手
工皂的信封等物，做到物尽其用，不浪
费资源，这也是店家要灌输的理念。

愿望开环保咖啡店
佩 君 坦 诚 认 为 N a k . E d 

Farm走这条路不容易，但
她还是会坚定的走下去，
而她的愿望是开设环保为
主题的咖啡店。

疫情期间，各行各业都
受到冲击，生存不易，佩君
毅然肯花心思打造这个重视
环保、推动再循环经济模式
的小店，这种为环境而奋斗的
精神，让人肃然起敬，如果想
要支持她，Nak.Ed Farm的营业时
间为周一至周六，早上11点至下午6
点，周日休息，电话：017-725 1758。

欲知详情可登录
IG:nakedfarm
FB:ht tps ://www. facebook . com/

nakedfarmPG

报导陈健敏
摄影曾国权

Nak.Ed Farm提倡物尽其用         
再循环与文艺气息小天地

Nak.Ed Farm推广本地农民成品，包括佩君手上的
巧克力，味道不输给舶来品。

这些手工皂都是佩君
亲手制作。

各种有机物品，大量或小量
购买都欢迎。

这些瓶瓶罐罐，提供给顾客装购买物品，达到物尽其用。

Nak.Ed Farm有一片小小
天地，有意者可租来售卖
物品，我们去采访时刚好
主办小型书展。
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ஜார்ச்டவுன் - பினடாங்கு மடாநிலத்தில் 
யசெல்படுத்தபபடும் யபரும்படாலடான   
மமம்படாடடுத் திட்ங்களில் பசுகமெடான 
சுற்றுச்சூழல் உரு்வடாககம் குறித்து மடாநில 
அரசு அதிக க்வனம் யசலுத்துகிைது. இது 
பினடாங்கு மடாநிலத்கத அகனத்துலக ரீதியில் 
முன்யனடுத்துச் யசல்ல ஊககுவிககிைது. 

பினடாங்கு மடாெகர் கழகம்                        
(எம்.பி.பி.பி)  யசெல்படுத்தும் பல்ம்வறு 
திட்ங்களில் இருந்து மறுசுழற்சி அம்சம் 
உடப் பசுகமெடான சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் 
உறுதிபபடாடக் கடாைபபடுகிைது என்று 
வீடடு்வசதி, உள்ளூரடாடசி, கிரடாமம் மற்றும் 
ெகர்புை திட்மி்ல்  ஆடசிககுழு உறுபபினர், 
ய்கடிப  சிங் டிமெடா கூறினடார்.

 அண்கமயில், எம்.பி.பி.பி ஏற்படாடடில் 
யகடாம்தடார் கடடி் 3-்வது மடாடியில் 
மெடான்புப யபருெடாள் யகடாண்்டாட்த்கத 
முன்னிடடு மறுசுழற்சி யபடாருடகள் யகடாண்டு 
அலங்கரிககபபட்து.  இது மடடுமின்றி, 
பினடாங்கு மடாெகர் பூங்கடா (யூத் படார்க), 
கர்னி டிகரவ் (ஓல்ட கர்னி டிகரவ்) மற்றும் 
வீ்கமபபு யபடாழுதுமபடாககு பூங்கடா உள்ளிட் 
பல பகுதிகளில் மறுசுழற்சி யசய்ெபபட் 
யபடாருடககைப பென்படுத்தி  'அபகசகளிங்' 
எனும் புத்தடாககத் திட்ம் யசெல்படுத்துகிைது, 
என்ைடார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் மடாெகர் கழக ்த்மதடா 
பண்்டார் ்த்மதடா இயூ துங் சிெடாங் கலந்து 
யகடாண்்டார்.

 "பினடாங்கு மடாநிலம் மதசிெ ரீதியில்  மிக 
அதிகமடான மறுசுழற்சி விகிதம் அதடா்வது 45%  
அக்ந்துள்ைது. 

"இந்த  முெற்சிககு பங்களிபபு ்வழங்கிெ 

யபடாதுமககள் அகன்வருககும் ்வடாழ்த்துககள் 
மற்றும் ென்றி. எதிர்கடாலத்தில் இந்த சதவீதம் 
யதடா்ர்ந்து அதிகரிககும் என ெம்பிககக 
யகடாள்்வதடாக,"   அ்வர் மமலும் கூறினடார்.

பினடாங்கு மடாநிலத்தில் ெ்மடாட்க 

கடடுபபடாடு ஆகை (பி.மக.பி) 3.0-ஐ மீண்டும் 
யசெல்படுத்து்வது குறித்து மபசிெ ய்கடிப, 
மடாநில அரசு எபமபடாதும் யபடாது படாதுகடாபபு 
மற்றும் மடாநில மககளின் யபடாருைடாதடார 
சமநிகலககு  யதடா்ர்ந்து முன்னுரிகம 
அளிககும், என்று உறுதிெளித்தடார்.

"மடாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் ரமலடான் 
சந்கதகள் மூ்பபடடுள்ைன.  இம்மடாதிரிெடான 
பிரச்சகனகள் ஏற்ப்டாமல் இருகக 
யபடாதுமககள் நிர்ையிககபபட் நிர்்வடாக  
ெக்முகைககை (எஸ.ஓ.பி) கக்பபிடிகக 
ம்வண்டும். " எஸ.ஓ.பி பின்பற்ை த்வறும் தரபபினர் 
மீது அமலடாகக அதிகடாரிகள் கடுகமெடான 

ெ்்வடிககக எடுககபபடும்," என ்த்மதடா 
யகரடாமடாட சட்மன்ை உறுபபினருமடான 
ய்கடிப கூறினடார். 

அண்கமயில் மூ்பபட் ரமலடான் சந்கதகள் 
்வருகின்ை மம மடாதம் 6-ஆம் மததி யதடா்ங்கி 
மீண்டும் திைகக உத்தரவு பிைபபிககபபட்து,  
என துங் சிெடாங் கூறினடார்.

"விெடாபடாரிகள் மீண்டும் ்வழககம் மபடால் 
விெடாபடாரம் யசய்ெ அனுமதிககபபட்டாலும், 
கடுகமெடான எஸ.ஓ.பி பின்பற்ை ம்வண்டும். 
எம்.பி.பி.பி அமலடாகக அதிகடாரிகள் தீவிர 
கண்கடாணிபபில் ஈடுபடு்வர், என்று அ்வர் 
கூறினடார்.

்மாநி்ல அரசு
 ர்மம்பாடடுத் 
திட்ங்களில

பசு்்ம
கூறுகளுக்கு 
முன்னுரி்்ம 

்னது ்வடாழ்கககயின் யபரும்பகுதிகெ 
ஸகு்வடாஷ் மபடாடடியில் கழித்த  முன்னடாள் 
உலக வீரடாங்ககன நிககல் ம்விட இபமபடாது 
‘நிககல் ம்விட அகமபபு’ என்ை ஒரு 
அைககட்கை அகமகக திட்மிடடுள்ைடார்.

மமலசிெடாவில் உள்ை இகைஞர்ககை 
(யபண்கள் மற்றும் ஆண்கள்) கல்வி மற்றும் 
விகைெடாடடுத் துகையில்  மமம்படுத்து்வதில் 
இந்த அைககட்கை க்வனம் யசலுத்தும் 
என்று நிககல், முத்துச் யசய்திகள் ெடாளிதழ் 
மமற்யகடாண்் ஒரு சிைபபு மெர்கடாைலின் 
மபடாது இவ்்வடாறு கூறினடார்.

“விகைெடாடடுத்துகை  என் ்வடாழ்ெடாள் 
முழு்வதும் எனககு பல அர்த்தமிகக  மதிபபுககைக 
யகடாடுத்தது.  மமலும், இகைஞர்கள் ஸகு்வடாஷ் 
மூலம் இந்த மதிபபுககைப யபைககூடிெ ஓர் 
இ்த்கத உரு்வடாகக விரும்புகிமைன். மமலும் 
ஆங்கில யமடாழியில் புலகம யகடாண்டிருபபதன் 
மூலம்  எதிர்கடாலத்தில் சிைந்த ்வடாய்பபுகள் 
கிக்கக யபறும்.  

“அதுமடடுமின்றி, எனது தன்முகனபபு 
கருத்தரங்குகள் யதடா்ர்ந்து ெ்த்த இலககு 
யகடாண்டுள்மைன். இதன் மூலம் திைன் 
யகடாண்்்வர்கள் முெற்சி யசய்தடால்  ய்வற்றி 
யபை முடியும் என ஊககுவிபமபன்.

“ெடான் ஓய்வு யபறு்வதற்கு முன்பு, 
சமுதடாெ முன்மனற்ைத்திற்கடான பங்களிபபு 
்வழங்க  எண்ைம் யகடாண்ம்ன்.  எனம்வ,  
யபண்கள், இகைஞர்கள் மற்றும் விகைெடாடடு 
முன்மனற்ைத்திற்கு எதிர்கடால திட்ங்கள் ்வழி 
யசெல்படுத்தும்வன்,” என்று நிககல்  கூறினடார்.

தனது விகைெடாடடுத்துகை பெைத்தில்  
அகனத்துலக மற்றும் மதசிெ அைவிலடான 
ய்வற்றிெடாைர் பட்ங்ககை ய்வன்ைடார். 
ஸகு்வடாஷ் விகைெடாடடில் ய்வற்றி ெடசத்திரமடாக 
திகழ்ந்தடார். 

வி்ளயாடடுத் து்்றயில இ்ளஞரகளின் முன்ரனற்றத்திறகு  
அ்றக்கட்்ள அ்்மக்கப்படும்

இகைஞர்கள் விகைெடாடடுத் துகைகெ  
ஒரு யதடாழிலடாக கருத ம்வண்டும் என்றும் 
அ்வர் மகடடுகயகடாண்்டார். குறிபபடாக, 
எதிர்மகைெடான விமர்சனம் அல்லது 
கருத்துகககை எதிர்த்து ஒரு்வர் முதலில் 
தகல நிமிர்ந்து ெ்பபது அ்வசிெம், என்ைடார்.

விகைெடாடடுத் துகையில் ஈடுபடு்வது 
ஒரு்வரின் சுெ விருபபம். இருபபினும், 
மமலசிெடா மபடான்ை ்வைர்ந்து ்வரும் ெடாடுகளில் 
விகைெடாடடு ்வசதிகள் குறித்து க்வகலபப் 
அ்வசிெமில்கல என விைககமளித்தடார். 

“ெடான் 11 ்வெதில் மமலசிெடாவுககடாக 
மபடாடடியி்த் யதடா்ங்கிெ கடாலத்திலிருந்மத 
விகைெடாடடு ்வசதிகள் மமம்படுத்தபபட்து. 
தற்மபடாது மதசிெ விகைெடாடடு வீரர்களுககடான 

மமம்படாடு, ்வசதிகள் மற்றும் நிபுைத்து்வ 
மிகக பயிற்சிெடாைர்கள் என அகனத்தும் 
்வழங்கபபடுகின்ைன.

“விகைெடாடடுத் துகையில் அதன் வீரர்கள் 
தங்கள் ்வடாழ்கககப படாகதயில் யசல்ல 
அகனத்து ்வசதிகள் ஏற்படாடு யசய்து 
யகடாடுககபபடுகிைது. இது மடாதிரிெடான  
விகைெடாடடு ்வசதிகள் மமலசிெ மபடால் பிை 
ெடாடுகளில் யகடாண்டிருபபது மிகக குகை்வடாகும். 

“ஸகு்வடாஷ் மீதடான எனது ஆர்்வத்கதத் 
யதடா்ர மதசிெ நிதியுதவி மூலம் ஒரு 
விகைெடாடடு வீரர் எவ்்வடாறு ென்கமககைப 
யபை முடியும் என்பதற்கடான  ஆதடாரமடாக 
ெடான் இருககிமைன். “ஆர்்வமுள்ை அகனத்து 
இைம் விகைெடாடடு வீரர்கள் மற்றும் 

வீரடாங்ககனகளுககும், முெற்சி யசய்ெ 
தங்களுகயகன சுெ ்வடாய்பபு யகடாடுகக 
ம்வண்டும். 

“படிபபடிெடாக, அர்பபணிபபு மற்றும் கடின 
உகழபபு்ன் உங்கள் ்வழியில் யசன்று 
விகைெடாடடுத் துகையில் சடாதிகக முற்ப் 
ம்வண்டும்,” என நிககல்  மமலும் கூறினடார். 

“பினடாங்கு எனது வீ்டாக திகழ்கிைது. 
மமலும், நீங்கள் எங்குச் யசன்ைடாலும் அதன் 
அழகு, இெல்பு மற்றும் கலடாச்சடார ்வைர்ச்சியு்ன் 
தனித்து்வத்து்ன் கடாடசிெளிபபகதக கடாை 
முடிகிைது. 

“ெம்  உள்ளூர் உைவின் தரத்கத மைந்துவி்க 
கூ்டாது, இது பல தகலமுகைகைடாக தங்கள் 
படாரம்பரிெத்கத படாதுகடாககும் யபடாருடடு 
உைவு ்வகககள் தெடாரிககபபடுகிைது,”  என 
நிககல் யதரிவித்தடார்.

ஸ்கு்வாஷ் வீராங்�ல் நிக்�ல ம்விட்.
எட்டு முல்ற உல� பட்்த்லத ம்வன்்ற ஸ்கு்வாஷ் வீராங்�ல் நிக்�ல  ம்விட் மமலசியா 

ம�ாடிலய �ம்பீரத்து்ன் ஏந்துகி்றார் (மூலம்: இலணயம்).

ஆட்சிக்குழு உறுப்பி்ர் மெக்டிப் சிங் 
டிமயா மற்றும் எம்.பி.பி.பி மமயர் ்த்மதா 

பண்ார் ்த்மதா இயூ துங் சியாங் 
நில்றவுப்மபற்்ற ‘அப்லசக்ளிங்’ திட்் ப்ங்�ள் 

�ாணபிக்கின்்ற்ர்.  

எம்.பி.பி.பி ஊழியர்�ள் மநான்புப் மபருநாள் ம�ாண்ாட்்த்லத முன்னிட்டு மறுசுழற்சி மபாருட்�ள் 
ம�ாணடு ம�ாம்தார் 3-்வது மாடியில  அலங்�ரித்த்ர்.
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ஜார்ச்டவுன் - ்டாலடான் பி.ரம்லி ய்வள்ை 
நி்வடாரை திட்த்தில்  ்வடிகடால் அகமபபு 
மமம்படுத்து்வதற்கும் சடாகல மட்த்கத 
உெர்த்து்வதற்கடான முழுகமெடான திட்ம் இந்த 
ஆண்டு ஆகஸட மடாதத்தில் நிகை்வக்யும் 
என எதிர்படார்ககபபடுகிைது.

 மடாநில உள்ைடாடசி, வீடடு்வசதி, ெகர்பபுை 
மற்றும் கிரடாமபபுை மமம்படாடடு திட்மி்ல் 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் ய்கடிப சிங் டிமெடா, 
பினடாங்கு மடாநில அரசு அந்த பகுதியில் 
ய்வள்ைப பிரச்சிகனககை தீர்வுககடாை 
இத்திட்த்கத மமம்படுத்து்வதடாக கூறினடார்.  

“பல ஆண்டுகைடாக, ்டாலடான் பி.ரம்லி 
அதன் ய்வள்ைப பிரச்சகனெடால் படாதிககபபடடு 
்வருகிைது. இது ்த்மதடா யகரடாமடாட 
்வட்டாரத்தில்  ஒரு தடாழ்்வடான பகுதி மற்றும் 
மகழ யபய்யும் மபடாது மிகவும் படாதிககபபடும் 
பகுதிெடாகவும் விைங்குகிைது.

“மடாநில அரசு பரிவுமிகக அரசடாங்கமடாக, 
இந்த பிரச்சிகனகெ தீர்கக முற்படுகிைது. இது 
குறித்து மடாநில மற்றும் கூட்ரசு அகமபபுகள் 
இகைந்து யசெல்படடு ்வருகின்ைன,” என்று 
ய்கடிப யசய்திெடாைர்களி்ம் கூறினடார். 

க்ந்த ஆண்டு ஆகஸட மடாதத்தில் 
யதடா்ங்கபபட் இந்த மமம்படாடடுத் திட்ம் 
12 மடாத கடால ்வகரெகையில்  பினடாங்கு 
மடாெகர் கழகத்தின் ரிம 3.62 மில்லிென் நிதி 
ஒதுககீடடில் மமற்யகடாள்ைபபடுகிைது என்று 
ய்கடிப கூறினடார்.

இது்வகர, ்வடிகடால் அகமபபு மமம்படாடடு 
திட்ம் நிகை்வக்ந்த ம்வகையில் 500 
மீட்ர் நீைம் சடாகல மட்த்கத உெர்த்தும் 
பணிகள் பள்ளியில் இருந்து ்டாலடான் பி.ரம்லி 
- மபரடாக சடாகல மபடாககு்வரத்து சமிககஞ 

விைககுகள் ்வகர மமற்யகடாள்ைபபடடு 
்வருகிைது. இந்த மமம்படாடடுத் திட்ம்  55% 
ய்வள்ைம் ஏற்படு்வகத தடுகக முடியும்.  

ய்கடிப கூறுககயில், இந்த பகுதியில் 
ய்வள்ைம் ஏற்படு்வதற்கு இது தடாழ்்வடான பகுதி 
மடடும் கடாரைமல்ல மடாைடாக சுங்கக பினடாங்கும் 

முககிெ கடாரைமடாக அகமகிைது.
சுங்கக பினடாங்கு ய்வள்ை நி்வடாரை 

திட்த்தின் ரிம 600 மில்லிென் குத்தகக 
இந்த ஆண்டின் மூன்ைடாம் கடாலடாண்டில் 
ஆமலடாசிககபபடும் என்று எதிர்படார்ககபபடு்வதடாக 
ய்கடிப யதரிவித்தடார்.

இந்த திட்த்திற்கு மத்திெ அரசு ரிம 150 
மில்லிென் நிதி ்வழங்க ஒபபுதல் அளித்துள்ைது. 
இந்த திட்த்தின் இெற்பிெல் பணிகள் அடுத்த 
ஆண்டு யதடா்ங்கும் என்றும் அதன் முதல் 
கட்ம் ெடான்கு ஆண்டுகளில் நிகை்வக்யும் 
என்றும் எதிர்படார்ககபபடுகிைது.

ொலான் பி.ரம்லியில ம்வள்ள நி்வாரண திட்்ம் மமற்ம�ாள்ளப்பட்டு ்வருகி்றது. 

புக்கிட் மெர்ாஜாம் - ்வருகின்ை மெடான்புப 
யபருெடாள் விடுமுகைககு பின்பு மடாை்வர்கள் 
மமலும் இரு ்வடாரங்களுககு  கற்ைல் 
கற்பித்தகல வீடடிலிருந்து மமற்யகடாள்ளும் 
முகை அமலடாககம் கடாண்கிைது. இச்சூழலில்,  
்வசதி குகைந்த மடாை்வர்கள் இம்முகையில் 
கல்வி கற்க மபடாதுமடான டிஜிட்ல் சடாதனங்கள் 
இல்லடாமல் சிரமத்கத எதிர்மெடாககுகின்ைனர். 

எனம்வ, ்வசதி குகைந்த மடாை்வர்களுககு 
உதவும் மெடாககில் மடாநில அரசு க்ந்த ஆண்டு 
யதடா்ங்கி பினடாங்கு மின் கற்ைல் கணினி 
திட்த்கத ்வழி ெ்த்தி ்வருகிைது. 

இத்திட்த்திற்கு ஆதரவு அளிககும் ்வண்ைம் 
க்ந்த  மம, 7-ஆம் ெடாள் அன்று  மமலசிெடா 
யசமிகண்்க்ர் யதடாழில்துகை  சங்கம், ரிம 
2 மில்லிெனுககும் அதிகமடான யதடாகககெ 

ென்யகடாக்ெடாக ்வழங்கிெது.  
இந்த நிதியுதவி 1,562 கணினிகள் 

்வடாங்கி மடாை்வர்களுககு ்வழங்கபபடும்.
இத்திட்த்திற்கு ஆதரவு அளிககும் ்வண்ைம் 
பல தனிெடார் நிறு்வனங்கள், அகமபபுகள் சுெமடாக 
முன்்வந்து  கணினிககை  ென்யகடாக்ெடாக 
்வழங்குகின்ைனர். 

புககிட யமர்தடா்டாம் ெடா்டாளுமன்ை 

கற்றல கறபித்த்்ல வீடடிலிருந்து ர்மற்காள்ள 
்மடிக்கணினிகள் அன்பளிப்பு

மடிக்�ணினி�ள் மற்றும் ‘ம்ப்மலட்’ மபற்றுக் ம�ாண் மாண்வர்�ளு்ன் புக்கிட் மமர்தாொம் நா்ாளுமன்்ற உறுப்பி்ர் ஸ்டீ்வன் சிம்.

உறுபபினர் ஸடீ்வன் சிம், மம,8 ெடாள் அன்று 
தனது மசக்வ கமெத்தில் 37 மடாை்வர்களுககு 
20 மடிககணினிகள் மற்றும் 17 ‘ம்பயலட’ 
்வழங்கினடார்.

 இந்நிகழ்ச்சியில் இக்நிகலபபள்ளி (படி்வம் 
4, 5, 6) மற்றும் இைங்ககல பட்தடாரிகளுககு 
்வழங்கபபட் 20 மடிககணினிகளில் 10-ஐ 
ென்யகடாக்ெடாக ்வழங்கிெ ் ுய்வன் பினடா யசன் 
யபர்ஹடாட நிறு்வனத்திற்கு ென்றி கூறினடார். .

இக்நிகலபபள்ளி மடாை்வர்கள் (படி்வம் 1, 
2, 3) மற்றும் ஆண்டு ெடான்கு, ஐந்து மற்றும் ஆறு 
மடாை்வர்களுககு ம்பயலட ்வழங்கபபட்ன.

“மின்-கற்ைல் சகடாபதத்தில் கணினிகள் 
மற்றும் பிை யதடா்ர்பு சடாதனங்கள் மிகவும் 
அ்வசிெம். இன்னும் அதிகமடான ்வசதி குகைந்த 
மடாை்வர்களின் குடும்ப உறுபபினர்கைடால் 
இதகன ்வடாங்க   முடிெடாத நிகலயில் உள்ைனர். 

“இது்வகர, ெடாங்கள் சுமடார் 500 
கணினிககை ்வழங்கியுள்மைடாம். இருபபினும், 
மற்ை மடாநிலங்கள் உடப் 3,000 முதல் 4,000 
விண்ைபபங்ககை இது்வகர யபற்றுள்மைடாம்.

“ெடாங்கள் இத்திட்த்கத நிறுத்த 
மடாடம்டாம். ஆனடால் இத்திட்த்கத 
யதடா்ர்ந்து யசெல்படுத்தும்வடாம்.  யபடாது்வடாக, 
கணினிககைப யபறும்மபடாயதல்லடாம், அ்வற்கை 
தகுதியுள்ை்வர்களுககு ்வழங்கும்வடாம். பி40 
குடும்பங்ககைச் மசர்ந்த்வர்கள் மடடுமின்றி, 
எம்40 குழுவிலிருந்து விண்ைபபிககும் 
மடாை்வர்களின்  சூழலுககு ஏற்ப  உதவிகள் 
ெல்கபபடும் என்று சிம் கூறினடார். 

“குறிபபடாக எம்40 குழுக்வச் மசர்ந்த 
மடாை்வர்களின் குடும்ப சூழல் மகடாவிட-19 
தடாககத்தடால் படாதிககபபடடிருந்தடால் அ்வர்களின் 
விண்ைபபங்களுககு மடிககணினிகள் ்வழங்க 
உத்மதசிககபபடும்.   

ஜா்லான் பி. ரம்லி ்வள்ள நிவாரண திட்ம் ஆகஸ்ட  
்மாதம் நி்்றவு்பறும்
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அலமதி சி்றார் பாது�ாப்பு லமய (Peace Children Care Centre) தலல்வர் 
அழம�சன் அய்யாரு மற்றும் பிரதிநிதி�ள் மாநில இரண்ாம் துலண 
முதல்வர் மபராசிரியர் ப.இராமசாமி அலு்வல�த்திற்கு மரியாலத நிமித்தம் 
்வருல� மமற்ம�ாண்ார். 

மெலுத்மதாங் நா்ாளுமன்்ற உறுப்பி்ர் ஆர்.எஸ்.என் இராயர் 
மற்றும் சட்்மன்்ற உறுப்பி்ர் லிம் சியூ கிம் ொலான் மபராக் 
தீயலணப்புத் துல்ற அதி�ாரி�ளுக்கு மநான்புப் மபருநாலள 
முன்னிட்டு பல�ாரங்�ள் ்வழங்கி்ர். 

மமலசிய இந்திய இலளஞர் மன்்ற மசயலல்வ உறுப்பி்ர்�ள் பத்து உபான் 
சட்்மன்்ற உறுப்பி்ர் குமமரசன் அ்வர்�ளின் அலு்வல�த்திற்கு மரியாலத 
நிமித்தம் ்வருல� மமற்ம�ாண்்ர்

பா�ான் ்ாலாம் சட்்மன்்ற உறுப்பி்ர் சத்தீஸ் முனியாணடி 
பட்்ர்ம்வார்த், � பத்ர �ாளியம்மன் ஆலயத்திற்கு சலமயல உப�ரண 
மபாருட்�லள நன்ம�ால்யா� ்வழங்கி்ார்.  

கு்வார் ம�பா மதாலமபாருள் அருங்�ாட்சிய�ம் 
ஒரு பாரம்பரிய தளமா� பட்டியலி்ப்பட்டுள்ளது. 

பி.ஒய்.டி.சி ஏற்பாட்டில ந்த்தப்படும் ஆ்றா்வது �ட்டுலர எழுதும் மபாட்டியின் 
பிரச்சூரத்லத �ாணபிக்கின்்ற்ர்  ஆட்சிக்குழு உறுப்பி்ர் சூன் லிப் சீ மற்றும் 
ஏற்பாட்டு குழுவி்ர்.
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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

TIADA PERGERAKAN, TIADA JANGKITAN!

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
Aida Yusof Rawa
aidayusofrawa@gmail.com

(T) 019 - 338 2668

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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Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Harryzan Yaakub 019 - 456 8484

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jason Raj a/l 
Kirupanantha

014 - 905 8113

Mohd Saifullah Abd. 
Nasir

013 - 770 1001
013 - 503 3349

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Bee Hong 019 - 458 8321

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

013 - 431 9384

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Kim Noor 04 - 229 8382

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nor Afni Md. Yusuff 019 - 547 8460

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121

Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 

Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia

Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 

Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 3, KOMTAR

04 - 650 5556

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai

Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 

Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai

Selatan

012 - 693 4786
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Story by Edmund Lee

Pix by Alvie Cheng

O
NCE it is opened, the 

three-acre neighbourhood 

park at Lebuh Sungai 

Pinang 7, near the popular Karpal 

Singh Drive seafront, is set to be 

a glowing attraction.

Situated near a river, the 

RM1.5 million project may see 

mangrove trees, which are close-

ly associated with fireflies, being 

planted near the riverbank to at-

tract the insects.

If this effort materialises, the 

park will be another tourist gem 

in Penang for visitors who will be 

amazed by the magical sight of 

the fireflies twinkling among the 

tree branches.

Speaking to Buletin Mutiara 

during an interview session re-

cently, Sungai Pinang assembly-

man Lim Siew Khim revealed that 

this emerging attraction would be 

a new spot for Penangites and 

tourists to spend leisure time 

with their families.

“We are still in the midst of 

working out such an initiative for 

the betterment of the people. It is 

also in line with our Penang2030 

vision that is ‘A Family-Focused 

Green and Smart State that In-

spires the Nation’.

“Besides that, this park also 

adopts the Gender Responsive 

and Participatory Budgeting 

(GRPB) approach.

“The park only needs some fi-

nal touches to be carried out by 

the contractor. It is scheduled to 

be completed within a month.

“The project concept was put 

forward in October 2019. It is our 

aim to turn the open space into 

an urban neighbourhood park.

“It is really a good effort from 

the state to increase recreational 

facilities,” she said after visiting 

the site.

Previously, the discussion on 

setting up the neighbourhood park 

at Lebuh Sungai Pinang 7 was 

held with local residents for their 

feedback.

Lim added that residents 

lauded the move to build a public 

park for them, while praising the 

Penang Stadium Corporation and 

Open Spaces (SCOS) for its initia-

tive.

“Currently, we are still finding 

an amicable solution to the park-

ing spaces nearby the park, which 

can be utilised by park-goers and 

residents,” she said.

The park has various species 

of trees and flowers, a garden for 

public planting, outdoor sports 

equipment and a butterfly park.

HUNGARIAN ambassador to Ma-

laysia Dr Petra Ponevacs-Pana 

hopes to forge closer ties with the 

state government through collabo-

ration in various sectors.

“We look forward to knowl-

edge sharing in fields like tour-

ism, higher education, business 

as well as culture.

“We would like to also enhance 

the economic partnership between 

both parties,” said Ponevacs-Pana 

during a friendly meet up with state 

Tourism and Creative Economy 

Committee chairman Yeoh Soon 

Hin on April 8.

Ponevacs-Pana has been serv-

ing as the ambassador of Hungary 

to Malaysia since Sept 7 last year.

She was accompanied by Hunga-

ry's Honorary Consul for the north-

ern region (Penang, Perak, Kedah 

and Perlis) Datuk Seri Damien Chua 

Wei Kee.

Meanwhile, Yeoh briefed Po-

nevacs-Pana on the efforts of the 

state government in enhancing 

bilateral ties between Penang and 

Hungary.

“Two years ago I had the oppor-

tunity to visit Budapest together 

with Datuk Seri Damien.

“During our visit, we came up 

with the plan to collaborate with 

the Hungarian National Museum to 

hold an international exhibition in 

Penang last year.

“But it was called off due to the 

pandemic. We hope once everything 

gets back to normal, we  can contin-

ue with our partnership," said Yeoh. 

Ponevacs-Pana also shared on 

the Stipendum Hungaricum Schol-

arship offered here in Penang. 

The programme was estab-

lished by the Hungarian govern-

ment in 2013.

“Perhaps for higher learning 

studies, we can have exchange 

of lecturers via online learning,” 

she added.

Looking forward to stronger ties with Hungary 

The riverbank, which is set to attract fireflies.

(From left) Yeoh, Ponevacs-Pana and Chua discussing various 
issues at their meeting. 

Sungai Pinang’s 
gem of a beauty  

Taman Areca in 
Sungai Pinang 
is set to be a 
major attraction 
soon.Lim showing some of 

the plants at the park.
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Story by K.H. Ong

Pix by Noor Siti Nabilah 

Noorazis  

T
HE Penang government has 

always recognised the role 

of education institutions in 

producing human talents for the 

state’s development, says Chief 

Minister Chow Kon Yeow.

He said since 2008, the state 

has been giving allocations to 

schools so that they could upgrade 

their buildings and facilities to pro-

vide a better environment for teach-

ers and students.

“We’ll continue with this yearly 

allocations,” Chow said in his 

speech after taking part in the 

foundation stone-laying ceremony 

of SJK (C) Han Chiang’s new build-

ing on April 10. 

He later witnessed the contract 

award signing between the Han 

Chiang School Board chairman Da-

tuk Seri Ooi Soo Hing and JVG Bina 

Sdn Bhd (the contractor) director 

Henry Yeoh.

Chow added that the state 

government would contribute 

RM100,000 to the construction 

of the new building for SJK (C) 

Han Chiang.

The half-acre project to build a 

four-storey building with 22 class-

rooms and a covered basketball 

court costs RM6.5 million. 

The Han Chiang School Board, 

led by executive director Tan Sri Tan 

Kok Ping, has managed to collect 

RM6 million through donations.

Chow also appealed to donors 

to contribute to the project, which 

is expected to be completed in No-

vember this year.

The signing ceremony was wit-

nessed by Chow, Tan, Han Chiang 

School Board secretary Datuk Tan 

Hiang Joo and JVG Bina Sdn Bhd 

managing director Winson Yeap 

Mue Hock.

Others present were state exec-

utive councillor Jagdeep Singh Deo, 

Jelutong MP R.S.N. Rayer, Peng-

kalan Kota assemblyman Daniel 

Gooi, SJK (C) Han Chiang princi-

pal Lee Hong Choo, school board 

members, teachers and several 

invited guests.

Jagdeep announced that he 

would contribute RM20,000 

from his Datok Keramat constit-

uency fund to the school expan-

sion project. 

Han Chiang is located in the Da-

tok Keramat constituency.

“The Penang government fully 

supports this project. Enhancing 

education opportunities is our pri-

ority. A project like this may cost 

some money but it is important to 

nurture Penangites to make Pen-

ang a better place.

“As briefed by the architect, the 

new school building has a green 

concept. And our vision is to make 

Penang greener and cleaner to in-

spire the nation,” Jagdeep said in 

his speech.

He added the state, through the 

Penang Island City Council (MBPP) 

and other agencies, had spent 

RM1.6 million in recent years to im-

prove the infrastructure and roads 

in the vicinity of Han Chiang to over-

come flood problems.

The existing SJK (C) Han Chi-

ang has two blocks of buildings 

– one two-storey and the other 

three-storey. It has 20 class-

rooms with 950 students.

Ooi said the foundation stone-

laying ceremony was a milestone 

event in the history of SJK (C) Han 

Chiang, coming just after Han Chi-

ang celebrated its 100th anniver-

sary on Oct 10, 2019.

He said the project was initially 

to cost RM3.5 million but it in-

creased to RM6.5 million because 

of changes made to build a com-

prehensive teaching building.

Architect Mei Chee Seong from 

aLM Architects, in his briefing, said 

the current buildings do not provide 

much space but the new integrated 

design would include an axis joining 

the old buildings and the new one.

KEYSIGHT Technologies Malay-

sia has once again proved to be a 

staunch supporter of the Penang 

E-Learning Computer Programme 

when it donated a cheque for 

RM150,000 to Penang Science 

Cluster (PSC).

On top of this, its employees 

contributed over 70 units of used 

personal computers, tablets and 

PC peripheral for underprivileged 

students to continue learning from 

home.

 its employees contributed over 70 

units of used personal computers, 

tablets and PC peripheral for un-

derprivileged students to continue 

learning from home.

Chief Minister Chow Kon Yeow 

lauded Keysight Technologies for 

its latest contribution, noting that 

this was just one of the many that 

Keysight had made to Penang over 

the years.

“Keysight, for example, is one of 

the primary drivers and sponsors of 

the Penang Science Cluster, collab-

orating with the state government 

to drive PSC initiatives to inspire 

our young students in science, 

technology and innovation.

“With the latest donation from 

Keysight Technologies, more stu-

dents will benefit from the state’s 

E-Learning Computer Programme.

“As an update, 800 students 

from low-income families have al-

ready benefited from the laptop 

loans and another 794 students 

have received free computers as 

a result of this programme,” Chow 

told a press conference in Komtar 

on April 13.

He added that PSC is a shin-

ing example of P-P-P (public private 

partnership), which was initiated by 

the state government but is led by 

industry and supported by volun-

teers from Penang to help educate 

our young students in science and 

technology.

“It’s a commendable partner-

ship,” said Chow, adding he hoped 

that more companies in the corpo-

rate sector as well as the public 

would donate their used computers 

to the PSC to be loaned, or to Swis-

spac for repairs prior to distribution 

to students in need.

State executive councillor Chong 

Eng, who oversees the programme, 

also thanked Keysight Technolo-

gies for their firm support.

She said Penang is now work-

ing with the Malaysian Semicon-

ductor Industry Association to 

get 1,500 computers for the stu-

dents this year.

“We still have a lot of students 

needing computers or other learn-

ing devices. Even though schools 

have reopened, I think e-learning 

has become an essential 

part of learning from now.

“We hope more com-

panies will continue to 

support us,” she said.

Keysight Technologies 

senior vice-president Da-

tuk Gooi Soon Chai (pix), 

who was also present at 

the cheque and computer 

handover ceremony, said 

it was a privilege for Keysight to 

help students in Penang.

He added that over the years, 

Keysight Technologies has also 

supported Penang Science Clus-

ter and the Penang Digital Library 

in the STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) pro-

grammes.

Others present at the ceremony 

were PSC director Da-

tuk Yoon Chon Leong, 

PSC chief executive 

officer Ooi Peng Ee, 

Penang E-Learning 

Computer Programme 

vice-chairman Dr Ngoo 

Seong Boon and com-

mittee member Ryan 

Lim (who is also Swis-

spac Resources Sdn 

Bhd general manager), Keysight 

Technologies Electronic Industrial 

Solution Group president Ee Huei 

Sin, Human Resources vice-presi-

dent Angela Cheong and Commu-

nications Department programme 

manager Chan Su Ling.

Keysight chips in to help needy students 

State govt 
prioritises 
education

Artist's impression of the new 
building for SJK (C) Han Chiang.
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导李佳盈
摄影NOOR SITI NABILAH NOORAZIS

胡 永 仕 市 场 经 销 有 限 公 司 （ F Y S 
Marketing）采石场以环境安全为理
念，并推出本地首个采石旅游，希望
扭转大众对采石业的固有印象。

坐落在大山脚武拉必的FYS采石场，
于60年代创立，之后于2017年首开先
河，发展采石旅游，以多元化元素打
消偏见。

该公司董事主席胡钦慎接受《珍珠
快讯》访时表示，无论是过去、现在
或未来，石头在人们生活及发展洪流
中，都是不可或缺的。

他解释，石头可协助人们发展基础
设施，如兴建道路等，带人们进入现
代社会，还能提高生活质量。若没有采石业，或形同
没有发展。

由于采石场一般不对外开放，人们对采石业多是
一知半解，在人们印象中，该行业与一些负面元素挂
钩，采石员也被视为低下阶层人士。

因此，他说，为改变大众印象，该公司推出采石旅
游新概念，在美化景观之余，也加入农业旅游元素，
如养蜂场、种植蔬果的花房、养鱼场等。

“采石场分为休闲区、安全区及危险区，供大众参观
的地方，皆坐落在休闲区或安全区内，并不会进入采
掘石头的危险区。”

胡钦慎：平衡发展及保护生
态环境

胡钦慎指出，尽管我国得天独
厚，拥有丰富的天然资源，但在开
采天然资源时，也会尽量平衡发展
及保护生态环境，确保未来可持续性发展。

他说，该公司树立3层ESP价值观，第一层的E是环
境、S是安全、P是生产率，寓意解决环境及安全问
题，才能确保公司持续生存。

他续说，之后再从教育、社会及人下手，通过公共
教育及企业社会责任活动等，积极与大众产生连接，
并突破常规、迈向标准化及专业化。

胡福盛：危险与否视业者技术
董事胡福盛认为，采石场是否带

来危险，在于情况或良心业者技术。
他以大众关心的采石场爆破作业问题为例，根据我

国相关标准，炸石的震动程度不能超过每秒5毫米，爆
炸声是不超过125分贝。

“我们有相关仪器测量，也会采用合适技巧，以确保
不会超过这个标准。”

无论如何，随着该公司开放参观，他欢迎大众事先
预约，届时该公司将派员讲解采石业的运作模式，让
大众对采石业有更深层次的认识。

FYS Marketing 联系方式：04-5392540、012-9289321
（胡钦慎）、016-4563198（胡福盛）

胡钦慎（右起）、胡福盛、公司执行董事胡烈盛展示该公司所获得的荣誉。

综合各类好玩有
趣 项 目 的 采 石
场，适合一家大
小来走走。

胡永仕公司冀扭转采石业既定印象

十二生肖及星座装饰欢迎你来打卡。  

采石场加入农业旅游
元素，让你增广见闻。  

位于大山脚武拉必的
胡永仕市场经销有限
公司采石场。  


