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WITH the country now tran-
sitioning to the endemic 
phase of Covid-19, it’s time 

for Penangites to rise and collective-
ly take the state to the next level.

In this respect, the Penang govern-
ment has launched the LovePENANG 
campaign, which is a call to action.

Chief Minister Chow Kon Yeow, in a 
fiery speech, said the time has come 
for the people to reclaim their lives 
after the challenging Covid-19 period.

“Although we must still be cau-
tious, it is time to heal and move 
forward. LovePENANG is a call to ac-
tion, to come together, rebuild and 
move forward for a brighter future.

“This community-focused cam-
paign includes strengthening eco-
nomic growth, preserving the envi-
ronment, building a caring commu-
nity, and others,” he said during the 
launching ceremony on June 10.

Chow said he has no doubt that 
Penang would rise to its full potential 
despite the challenges.

“LovePENANG for we have much to 
love Penang for. The state is truly an 

inspirational place.
“We may be the second smallest 

state in terms of land mass, but we 
have achieved so much in attracting 
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Chow (fifth from right) together with State Legislative Assembly Speaker Datuk Law Choo Kiang (sixth from right), Deputy Chief Minister I Datuk Ahmad 
Zakiyuddin Abdul Rahman (seventh from right), Deputy Chief Minister II Prof Dr P. Ramasamy (sixth from left), the state executive councillors and other VIPs 
showing the love sign after the LovePENANG campaign launching ceremony.

Editor’s Note:
To pick a verse from 
rock band Starship’s 

1987 hit:
“And we can build this 

dream together,
Standing strong forever,

Nothing's gonna 
stop us now.”  

槟州政府推介
“爱槟城”
《珍珠快讯》

封面版

– A call to action
foreign and local investments and 
creating job opportunities.

“Meanwhile, George Town is rec-
ognised as a Unesco World Heritage 
Site for its historical core. Penang Hill 
was listed as a Unesco Biosphere 
Reserve. It is no simple feat to have 
both a bustling city, a heritage site, 
and a biodiverse habitat coexisting.

“Penang is also a melting pot of cul-
tures, and the traditions must be pre-
served and treasured,” Chow added.

He encouraged government de-
partments and agencies, non-govern-
mental organisations (NGOs), corpo-
rate sector, and other establishments 
to take part and proudly display the 
LovePENANG identity when they do 
something worthwhile for the commu-

nity or the state.
Later at a media conference, Chow 

said the LovePENANG campaign is a 
campaign to call the people to take 
action as the state recovers from the 
impact of Covid-19.

“It is to promote community spirit. 
There will be activities to get the peo-
ple involved.

“We hope that it will not be a ‘gov-
ernment only’ campaign. We want the 
community, NGOs, and the people to 
hold activities and promote the Love-
PENANG spirit,” he said.

For more details about the cam-
paign, visit https://lovepg.my/web/
home

*See also P3

Getting 
ready for 
WCIT2022

p5
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WITH nearly RM2 billion 
in capital investment, 
TF AMD Microelectron-

ics Sdn Bhd on June 14 an-
nounced its plans of expanding 
a new manufacturing facility at 
the Batu Kawan Industrial Park.

The new facility, spanning 1.5 
million sq ft and occupying ap-
proximately 14 acres, will manu-
facture advanced integrated cir-
cuit technology and is expected 
to be completed in 2023.

The second site at BKIP, ac-
cording to Chief Minister Chow 
Kon Yeow, has greatly demon-
strated Penang’s conducive 
business environment, bol-
stered by its resilient supply 
chain, excellent infrastructure 
and future-proof talent pool.

“As a pioneer in this field and 
ever since making its presence 
here in Penang in 1972, the 
state is pleased to see TF AMD 
deepening its roots here, which 
will open doors to multiple good 
things.

“With the wealth of knowl-
edge and experience in the 
electrical and electronics (E&E) 
industry, I am confident that 
this strategic expansion plan 
will provide immense opportuni-
ties for local talent development 
in high-performance computing 
solutions.

“Having been a key industry 
player in developing the capac-
ity and capability of Malaysia’s 
semiconductor ecosystem, TF 
AMD is also committed to es-
tablishing collaborative oppor-
tunities with local vendors and 
universities.

“Specifically, the company 
targets to employ two to three 

thousand new employees with 
science and technical back-
grounds within the next five 
years as a means of develop-
ing the skills of local talents 
and vendors in the areas of 
Industry Revolution 4.0, au-
tomation and engineering 
services,” Chow said in his 
speech at the TF AMD Micro-
electronics Sdn Bhd invest-
ment announcement ceremo-
ny in Bayan Lepas on June 14. 

He added since 2016, the 
company has invested an ap-
proximate value of RM900 mil-
lion in Malaysia.

It was also learnt that once 
the construction of the sec-
ond site is completed, more 
than 3,000 new jobs in ad-
vanced semiconductor engi-
neering, design and process 
technologies for high-perfor-
mance computing solutions 
will be made available.

Company vice-president 
and managing director Neoh 
Soon Ee said that once com-
pleted, the facility would 
bring TF AMD’s total manu-
facturing capacity to over 
2.3 million sq ft.

 “This is an exciting day for TF 
AMD as it marks the beginning 
of a new chapter in our continu-
ous pursuit of providing excel-
lent support to our customers 
with differentiated high-value 
engineering solutions,” he said.

Company chairman Shi 

Ming Da, who witnessed the 
announcement virtually, said 
Malaysia is endowed with out-
standing geographic location, 
good business environment and 
diligent and sincere workforce.

“This is what strengthens our 
confidence for continuous in-
vestment in Malaysia,” he said.

Meanwhile, the company’s 
chief executive officer and trea-
surer, Datuk Devinder Kumar, 
said AMD has had outstanding 
growth in the last few years and 
TF AMD has played a key role 
as a strategic supplier and part-

ner in supporting our growth.
“We are pleased with the 

expansion plans for assembly, 
test and packaging services of 
our joint venture TF AMD, which 
will further increase the capac-
ity and supply to support AMD’s 
future growth,” he said.

On April 29, 2016, TongFu 
Microelectronics (TFME) ac-
quired 85% of AMD’s stake 
in two locations, namely AMD 
in Penang, Malaysia and AMD 
Suzhou, Jiangsu in China, and 
formed a joint venture called 
TF AMD Microelectronics 

(Penang) Sdn. Bhd.
Among others present dur-

ing the ceremony were state 
Entrepreneurial Development, 
Trade and Industry Committee 
chairman Datuk Abdul Halim 
Hussain, InvestPenang chief 
executive officer Datuk Loo 
Lee Lian, Malaysian Invest-
ment Development Authority 
(Mida) chief executive officer 
Datuk Arham Abdul Rahman 
and the Northern Corridor Im-
plementation Authority (NCIA) 
chief executive Mohamad Ha-
ris Kader Sultan. 

TF AMD’s RM2bil new 
Batu Kawan plant 

CHIEF Minister Chow Kon 
Yeow officially launched the 
Penang2030 Dashboard Sys-
tem during the Civil Service 
Assembly at The Top in Kom-
tar recently.

The system, he said, 
has been linked to the Pen-
ang2030 website and could 
be viewed live (real-time) by 
the public now.

“The Penang2030 Dash-
board is an important system 
to ensure that the state gov-
ernment is always governed 
with a clear direction to safe-
guard the well-being of its peo-
ple by focusing on the sustain-
able development agenda.

“It is also a transparent 
public governance instrument 
able to foster public involve-

ment. This is because this 
dashboard clearly shows the 
measurable achievements of 
the state government.

“As such, the public can 
voice their views and even of-
fer constructive criticism for 
the benefit of Penangites as 
a whole.

“The percentage of current 
achievements recorded in 
this dashboard is 26%. This 
achievement is backed up un-
til 2030.

“In comparison, the rate is 
also seen as a good bench-
mark for us to continue to 
realise the targets set in 
the Penang2030 vision for a 

‘Family-Focused Green and 
Smart State that Inspires the 
Nation’,” Chow said during his 
speech on June 7.

The dashboard system was 
developed by the state Informa-
tion Technology and Communi-
cation Division (BTMKN) in early 
2021 to monitor the achieve-
ment of targets under the 
strategic initiative (SI) of each 
“champion exco” concerned.

It was then upgraded by 
Digital Penang recently, with 
the joint effort of the Pen-
ang2030 Unit from the Chief 
Minister’s Office, for the 
public to directly monitor the 
implementation of projects or 

programmes under the state 
government in particular.

Chow later presented the 
Geospatial World Innovation 
Award to Penang Women’s 
Development Corporation and 
BTMKN for coming up with the 
Penang Stops Violence app, 
and PLANMalaysia and BTM-
KN for producing the ‘MyKam-
pong Connected Communi-
ties’ app.

The apps provide users 
the locations of First Support 
Points for victims of domestic 
violence.

Earlier, State Secretary 
Datuk Dr Ahmad Jailani Mu-
hamed Yunus urged all civil 

servants in Penang to carry 
out their duties honestly and 
deliver their best services 
for the people, reminding 
them of the CAT (competen-
cy, accountability and trans-
parency) principles that have 
been adopted by the state 
since 2008.

Also present were State 
Speaker Datuk Law Choo Ki-
ang, Deputy Chief Minister II 
Prof Dr P. Ramasamy, state 
executive councillors Chong 
Eng and Soon Lip Chee, state 
Legal Adviser Datuk Norazmi 
Mohd Narawi and state Finan-
cial Officer Datuk Dr Moham-
ad Farazi Johari.

Penang2030 Dashboard launched

(From left) Arham, Chow, Devinder and Neoh during the announcement ceremony. 
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LET’s get moving and take 
Penang to the next level.

That was the inspiring 
response of non-governmen-
tal organisations (NGOs) Bu-
letin Mutiara spoke to after 
Chief Minister Chow Kon Yeow 
launched the LovePENANG 
campaign just recently.

The campaign is a call by the 
state government to everyone 
to take action, come together, 
rebuild and move forward to a 
brighter future after the chal-
lenging Covid-19 period.

PgCare Society protem com-
mittee chairman Dr Ngoo Seong 
Boon said the campaign was in 
line with the society’s motives 
and objectives.

“We love Penang and that 
is why we set up PgCare So-
ciety or initially called PgCare 

Alliance. We gathered all the 
NGOs to help the Penang peo-
ple during the pandemic.

“Now in the post-pandem-
ic, we have to take time to 
heal and recover from a lot of 
things, like the impact on men-
tal health, jobs or many others.

“We also continue to work 
with the Penang state govern-
ment, especially with YB Phee 
Boon Poh (state Welfare and 
Environment Committee chair-
man) because of the spike in 
suicide cases. And it truly re-
flected that mental health and 
mental well-being are really 
important, especially post-pan-
demic.

“If everyone feels the love 
and the care, they definitely 
would not have this mental 
health challenge or stress.

“The tagline, LovePenang, is 
very good. It shows its inclusiv-
ity and that we are not differen-
tiated by background, ethnicity, 
or religion,” Ngoo added.

Women’s Centre for Change 

(WCC) president Annie Yeap 
said although Penang has been 
a state doing quite a lot of wel-
fare for its people, the cam-
paign was still timely.

She added that LovePenang 
covers many things, like envi-
ronment, climate change, recy-
cling, family harmony, and how 
to sustain the development of 
the state.

“Collaboration between 
NGOs and the state govern-
ment is important because the 
state has the resources, and 
the NGOs may not.

“Hence, it is important to 
have this awareness of how 
and where to seek for all the re-
sources to provide help,” Yeap 
said.

Yeap added raising aware-
ness, for instance, of recycling 

should be taken seriously by all 
departments.

“To us, the environment 
is very important, but do we 
want to take action to save our 
world?

“Penang, I am sure, can do 
it. As Penangites, we love Pen-
ang. So, what should I or we do 
or be concerned about?

“If higher-ranking officials en-
force the policy, it will become a 
pattern for the people.

“It is a process. You can’t 
see changes immediately. But 
by carrying it out over a period, 
I am sure it will create an im-
pact on society.

“I believe all departments 
can collaborate to show that 
Penang can do it. When that 
happens, it will be an example 
for other states,” Yeap added.

NGOs back                     campaign 

JUNE 11 will go down as a mem-
orable day for Penang as the 
Penang Hill Biosphere Reserve 
received its recognition cer-
tificate after being listed by the 
United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organisation 
(Unesco) under its Man and the 
Biosphere (MAB) Programme 
last year.

Deputy Minister of Energy 
and Natural Resources Datuk Ali 
Biju presented the certificate to 
Chief Minister Chow Kon Yeow 
during the certificate handover 
ceremony at the Penang Hill up-
per station on June 11. 

PHBR is the state’s second 
accolade from Unesco after 
George Town was accorded the 
Unesco World Heritage Site sta-
tus in 2008.

“With this recognition, the 
state government is determined 
to make Penang Hill and its 
surroundings the preferred eco-
tourism destination for visitors, 
while creating a world-class 
learning site to explore and illus-

trate methods of conservation 
and sustainable development,” 
Chow said in his speech.

“I am confident with PHBR be-
ing managed by the Penang Hill 
Corporation (PHC) and support-
ed by the Energy and Natural 
Resources Ministry, our sustain-
able forest resource manage-
ment will only get better,” Chow 
added.

PHBR spans an area of 
12,481 hectares, covering Pen-
ang Hill, Penang National Park, 
Penang Botanic Gardens, Teluk 
Bahang Dam, Air Itam Dam, and 
six permanent forest reserves 
which are Bukit Kerajaan For-
est Reserve, Teluk Bahang For-
est Reserve, Laksamana For-
est Reserve, Penara Hill Forest 
Reserve, Highlands Forest Re-
serve and Pantai Acheh Forest 
Reserve as well as several wa-
ter catchment areas on Penang 
island.

Meanwhile, Ali congratulated 
Penang and the relevant agen-
cies involved in the much-de-

served Unesco listing for PHBR.
“I believe collective efforts 

from various parties have helped 
make this recognition possible.

“This type of international rec-
ognition is not only something 
that brings pride to our country, 
but it shows how committed we 
are towards achieving biodiver-
sity conservation and support-
ing our country’s Sustainable 
Development Goals (SDGs),” he 
added.

PHC general manager Datuk 
Cheok Lay Leng said the recog-
nition was the start of a super 
exciting journey ahead with all 
the parties involved.

Also, during the ceremony, 
PHBR’s new logo was unveiled.

Among others present were 
state Welfare and Environment 
Committee chairman Phee Boon 
Poh, Bukit Bendera MP Wong 
Hon Wai, Komtar assemblyman 
Teh Lai Heng, Pengkalan Kota 
assemblyman Daniel Gooi and 
Kebun Bunga assemblyman Ja-
son Ong Khan Lee.

ART, culture and heritage are 
among Penang's key attrac-
tions as the state is set to 
have another art gallery in 
two years besides the one in 
Dewan Sri Pinang.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin, who made the 
announcement, said an almost 
century-old government quar-
ters in Sepoy Lines Road would 
be refurbished and transformed 
into an art gallery.

“It will be an extension from 
the current State Art Gallery that 
we have in Dewan Sri Pinang.

“Art, culture and heritage are 
considered to be an important 
element for the state apart from 
the manufacturing industry.

“In fact, we have seen nu-
merous art galleries in Euro-
pean countries. They are all well 
known and established galler-
ies, which are famous for their 
artworks.

“In Penang, we hope to cre-

ate a milestone and lift the art, 
cultural and heritage industry 
to greater heights,” said Yeoh, 
who is also the Penang State 
Museum Board chairman, dur-
ing a press conference at the 
government quarters. 

The government quarters, 
which is near the Penang Foot-
ball Association (FAP) office, 
was built in the 1920s.

It has been left vacant since 
2012. 

State Museum and Art Gal-
lery director Haryany Mohamad 
said the building was in good 
condition and merely needed re-
furbishment.

“This will be another venue 
for an art gallery and we hope to 
showcase the growing interest 
of art in the state,” she said.

Among those present were 
state Financial Officer Datuk Dr 
Mohamad Farazi Johari, state 
senior assistant secretary Zarul 
Azwan Adam and Penang State 
Art Gallery chairman Lee Khai.

PHBR receives recognition certificate Century-old government 
quarters to become art gallery 

Ngoo: LovePENANG 
campaign shows its 
inclusivity.

(From left) Chow, Ali, Phee and Cheok during the unveiling of the new PHBR logo. 

Yeoh (second from left) and those present taking a tour of the 
building.
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INSPIRED by Sheryl Sand-
berg’s best-selling book, 
”Lean In”, in 2013, three 
women in Penang eventu-
ally came up with a book, 
titled “Step In – True Stories 
of Women Blasting Barriers, 
Prepping Pampers and Slay-
ing Stereotypes!” featuring 24 
notable women in the state.

It took Emi Yamazaki, a long-
time Japanese resident in Pen-
ang, Krista Goon and Datin Jo-
sephine Yoong about eight years 
to co-author the book.

Chong Eng, the state execu-
tive councillor for Social Develop-
ment and non-Islamic Religious 
Affairs, officially launched the 
book at the Penang Harmony 
Centre (Harmonico) on June 5. 

Chong Eng praised the three 
for their pro bono efforts, thank-
ing Emi for coming up with the 
idea of writing the book, who 
was soon backed by Goon of the 
WomenBizSENSE for her jour-
nalistic background and Yoong, 
who is herself, a publisher of 
various books.

“The team did a wonderful 
job of condensing the stories to 

their powerful essence – the wis-
dom of 24 Penang women from 
varied backgrounds, cultures, 
countries and experiences.

“There are stories from la-
dies who are Malay, Chinese, 
Indian, Singaporean, and even 
Japanese; who are accountants, 
engineers, nurses, human re-
source professionals, hoteliers, 
conductors, and researchers to 
name a few. And women who 
have worked or are working in 
MNCs, NGOs, the parliament, 
entrepreneurs and housewives.

“I am really delighted that the 
result is a carefully thought-out, 
labour of love, which I am sure 
will inspire people to reflect on 
their station in life and think, 
not just about lean in, but also 
to take the next STEP towards 
making women’s lives and the 
society a better place,” Chong 
Eng said in her speech.

The book, which is published 
by Penang Women’s Develop-
ment Corporation, features 
heartwarming stories and inter-
views with Boonsiri Somchit, Da-
tuk Rohana Ghani Weiler, Datuk 
Dr Florance Sinniah, Datuk Seri 

Ooi Chean See, Datuk Seri Mai-
munah Mohd Sharif, Datuk Judy 
Cheng-Hopkins, Hor Wei Vern, 
Dr Vimi Ramasamy, Mariam 
Lim, Mary Ang Cheng Imm, YP 
Tan, Muzlifah Yusoff, Den Chiew 
Fung, Dr Khoo Seow Wah, Lim 
Siew Yean, Mary Ann Harris and 
many more.

PWDC chief executive officer 
Ong Bee Leng thanked Chong 
Eng for supporting the initiative 
and the three authors for their 
passion and persistence.

“I would like to encourage you 
to grab a copy of the book, which 
you can learn a thing or two from 
the contributors from the varied 
backgrounds,” Ong said.

Emi, speaking on behalf of 
Goon, Yoong and herself, said it 

was a long journey for them and 
they were relieved that the book 
finally materialised.

“I feel very much like a 
mother elephant which has just 
given birth because a mother el-
ephant has to carry her baby for 
a total of 22 months – which is 
the longest gestation period for 
any animal on this earth.

“If you’ve been carrying a 
baby for as long as we have 
gestating this book – a total 
of eight years, give or take 
two to three years for Covid, 
I’m sure you would appreciate 
how relieved we are for having 
reached this point.

“And how grateful we are to 
the people who have made this 
all possible,” Emi said.

Also present at the ceremo-
ny were Tan Lean Kee, who is 
the wife of Chief Minister Chow 
Kon Yeow, Sungai Pinang as-
semblyman Lim Siew Khim, 
Brazil’s consul-general in Pen-
ang Datuk Annie Chin, Pauline 
Orikasa, wife of the consul-
general of Japan in Penang, 
and Penang Island City Council 
councillor Connie Tan.

Step In can be purchased 
at Precious Pages Resources, 
19B, Codrington Avenue, Pen-
ang or the Penang Women’s De-
velopment Corporation. 

For more information about 
the book and book sponsor-
ships, call Emi Yamazaki at 
012-390 9083 or email stepin-
book@gmail.com.

‘Step In’ is finally out

Story by K.H. Ong
Pix by Darwina Mohd Daud 

IT was a dream come true for 
Kingston Lew Yen Wei when 
he was accepted into the 

prestigious Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) in the 
United States this year.

Yen Wei, 18, a former stu-
dent of Chung Ling Private, will 
pursue a Bachelor of Science 
in computer science, economy, 
data science and business ana-
lytics in August. He obtained al-
most a full scholarship from MIT.

Further good news for him 
was that as a form of incentive 
for his achievement, the state 
government presented him 
RM3,000 through Chief Minister 
Chow Kon Yeow in Komtar on 
June 13.

“This is a huge achievement 
for me. I have been working re-
ally hard over the past four years 
to get into MIT,” said Yen Wei.

“For honouring this achieve-
ment, I am very grateful for all 
the support Penang and Ma-
laysia have given to me over 
the last few years, as well as 
the support from my parents 
and my mentor.

“I applied to MIT, hoping 
to major in pure science and 
business analytics. These 

subjects interest me because 
I love mathematics.

“I am really excited to 
go to MIT because this is 
a place where very notable 
people around the world 
have graduated.”

In April, Chow also presented 

an RM3,000 cheque each to 
three other Penang students 
entering Ivy League universities 
– Ishant Shah Atul Kumar and 
Herman Leong Xin Yang for be-
ing accepted into Harvard Uni-
versity and Teoh Li Yen for being 
accepted into Princeton Univer-

sity in the United States.
Chow said the state is proud 

of Yen Wei’s achievements, in-
cluding obtaining 9As in the In-
ternational General Certificate 
of Secondary Education Cam-
bridge (IGCSE).

“This is just an incentive for 

him to continue to do well in his 
studies. We hope when he fin-
ishes his studies, he will come 
back to serve Penang and Ma-
laysia,” Chow said.

MIT, which was established in 
1861, has been ranked as the 
No. 1 university in the world by 
QS World University Rankings 
consecutively for 11 years.

It has produced numerous 
prominent personalities such as 
Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin, 
former United Nations secretary-
general Kofi Annan, former Fed-
eral Reserve Bank chairman 
Ben Bernanke and Economics 
Nobel laureate Paul Krugman.

Yen Wei has an elder sister, 
Devon, who is studying history 
at the University of Warwick in 
England.

Also present at the cheque 
presentation ceremony were 
Deputy Chief Minister II Prof 
Dr P. Ramasamy, state execu-
tive councillor Yeoh Soon Hin, 
Yen Wei’s parents, Danny Lew 
Park Leong and Chong Yueh 
Chin, and Yen Wei’s debate and 
speech mentor Dr Rebecca Ow 
Phui San.

‘MIT is my dream school’

Yen Wei showing the mock cheque for RM3,000 he received from the state government while his 
parents, Danny Lew and Chong, show the certificate Yen Wei received from the state government. 

Tan (fourth from right), Chong Eng (fifth from left), together with (from left) Goon, Emi, Chin, Lim, Ong, 
Yoong and Pauline, celebrating the launch of 'Step In'.
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IN just 88 days (from the 
countdown on June 17), Ma-
laysia, and Penang particu-

larly, will be hosting some 4,000 

international and local delegates 
attending the World Congress 
on Information Technology 2022 
(WCIT2022).

The 26th edition of the WCIT 
will be held in Penang from Sept 
13 to 15. It promises a power-
packed three-day event show-
casing the future of technology 
across various sectors including 
education, health and lifestyle, 
food, cybersecurity, agriculture, 
entrepreneurship, and others.

National Tech Association of 
Malaysia (Pikom) is the organ-
iser of  WCIT2022, an event of 
the World Innovation, Technolo-
gy and Services Alliance (Witsa).

Another main feature of 
WCIT2022 is the 10-day Penang 
Techfest, which will take place 
from Sept 8 to 18. 

Penang Techfest will feature 
headlines that include a 5G 
zone with autonomous vehicle 
testing, street eSports, Health-
Tech, smart cities, SpaceTech, 
and the multiverse.

“Within a few months, we 

were able to secure more than 
50 participating partners. More 
are coming on board to ensure 
that we present the biggest and 
most successful tech event in 
Malaysia come this Septem-
ber,” said Pikom chairman Dr 
Sean Seah in his speech dur-
ing the countdown ceremony at 
Setia SPICE Convention Centre 
on June 17.

“This could not be possible 
without the support from the 
Penang government, state lead 
agencies, Malaysia Digital Econ-
omy Corporation (MDEC), and 
Human Resource Development 
Corporation (HRD Corp).

“The Prime Minister of Malay-
sia along with local and global 
ministers are scheduled to at-
tend the event. 

“WCIT2022 will include a Digi-
tal Ecosystems Excursion pro-
gramme where WCIT2022 del-
egates are encouraged to visit 
all the states in Malaysia after 
Sept 15 as a boost to the tour-
ism sector and to attract foreign 

investment into the states.”
Chief Minister Chow Kon 

Yeow said it has been a long 
wait since 2019 for Penang to 
reach this point.

“The 7th WCIT2022 steering 
committee meeting was held 
yesterday (June 16), and I am 
very pleased to see that a lot of 
progress has taken place.

“I am delighted that now we 
have over 50 industry and asso-
ciation partners and sponsors. 
I would like to express my sin-
cere appreciation to every one 
of them,” Chow said.

He added that WCIT2022 in 
Penang would provide a magnif-
icent opportunity for Malaysia 
to welcome influential global 
tech industry leaders to our 
beautiful country.

“Malaysia is rich in cultural di-
versity and modern lifestyle.

“We are ready to meet, shake 
hands and network with world 
tech leaders, innovators and 
forward-thinking personalities.

“This is the ultimate plat-

form for us, particularly in Pen-
ang, to gain as much knowl-
edge and experience from the 
experts to grow and upgrade 
ourselves,” he said.

Chow said in line with the 
Penang2030 vision of “A Fam-
ily-Focused Green and Smart 
State that Inspires the Na-
tion”, Penang looked forward 
to “Connecting and Transform-
ing the World”, which is the 
theme for WCIT2022.

Also present were state Tour-
ism and Creative Economy Com-
mittee chairman Yeoh Soon Hin, 
Penang Transport and Infrastruc-
ture Committee chairman Zairil 
Khir Johari, Seberang Perai City 
Council mayor Datuk Azhar Ar-
shad, Penang Island City Council 
mayor Datuk Yew Tung Seang, 
Datuk Seri Lee Kah Choon who 
is the special investment adviser 
to the Chief Minister of Penang, 
InvestPenang chief executive of-
ficer Datuk Loo Lee Lian, and 
Witsa chief executive officer Da-
tuk Dan E Khoo.

Chow, state executive council members Yeoh Soon Hin (sixth from left) and Zairil Khir 
Johari (fifth from right), together with the other VIPs jointly launching the countdown to 
WCIT2022.

Countdown 
to WCIT2022 
begins

THE oldest public housing 
scheme in Penang, Rifle Range, 
now has the first Automated Ex-
ternal Defibrillator (AED) informa-
tive kiosk to provide emergency 
assistance to sudden cardiac 
arrest victims.

The kiosk, which cost about 
RM9,000, was placed at the 
bus stop of Rifle Range.

Bukit Bendera MP Wong Hon 
Wai, who was present to officiate 
the launch of the AED interactive 
kiosk, was thankful to the Lions 
Club of George Town Central for 
their effort in its installation.

“This device is important 
for people, especially when 
someone collapses due to 
cardiac arrest.

“It will be useful to equip 
the public with the knowledge 
of emergency response. There 
will be regular training sessions 
to ensure that the people know 
how to use the AED and the 
technique to perform the cardio-
pulmonary resuscitation (CPR).

“Many senior citizens are 
staying here and this device will 
be helpful,” he told reporters 
after launching the AED infor-
mative kiosk with Chief Minister 
Chow Kon Yeow. 

Penang Heart Safe Soci-
ety (PHSS) chairman Dr Luah 
Lean Wah said regular train-
ing sessions would be held to 
educate the public.

“This is another milestone 
for us. Many AED devices have 
been installed in public plac-
es,” she said.

Among those present were 
Chow’s political secretary Teh 
Lai Heng, Senator Lim Hui Ying, 
Pulau Tikus assemblyman Chris 
Lee and Penang Island City 
Council (MBPP) councillors Con-
nie Tan and Lee Wei Seang.

First AED informative 
kiosk in Rifle Range 
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"இம்மாநிலத்தின் சுற்றுச்சூழல் அம்ப்பு,  பினமாஙமகை 
மின் ்ற்றும மின்னணு (E&E) முதலீட்மாளரகைளுக்கு 
முதலீடுச் செய்ய பிரதமான தல்மாகைத் திகைழச் செயகிறது. 

"வளரந்து வரும ்ற்றும உ்யர-வளரச்சித் 
சதமாழிற்ெமாமல்யமாகை மின் அளவீடடில் முன்னணி வகிக்கும 
LEM நிறுவனம, பினமாஙகில் செ்யல்்படுவதமால் ்பல நன்ம்கைள் 
அளிப்்பததமாடு உலகைளமாவி்ய சதமாழில்நுட்ப வமர்ப்த்தில் 
பினமாஙகு ்மாநிலத்தின் ச்ப்யர நிமலநிறுத்தப்்படும என்று 
முதல்வர சதரிவித்தமார.  

“இந்த ்மாநிலத்தின் சதமாழில்்்ய்மாக்கைல் ்ப்யணம 
1972 இல் சதமா்ஙகி்ய முதல், பினமாஙகு ்கைத்தமான 
முன்தனற்றஙகைமள அம்ந்துள்ளது.  இந்த ஆண்டு 
பினமாஙகின் சதமாழில்்்ய்மாக்கைலின் 50வது ஆண்டு 
நிமறமவக் சகைமாண்்மாடும தவமளயில்,   புதி்ய ்ற்றும 
முன்னதமாகை  உள்ள முதலீட்மாளரகைளி்மிருந்து கைமாணப்்படும 
வளரச்சி ் ற்றும தவகைத்மதக் கைண்டு  ச்பரும்ப்்படுகிதறன் 
்தலசி்ய  முதலீடடு  த்ம்பமாடடு  ஆமண்யம  (Mida), 
இன்சவஸ்ட பினமாஙகு ்ற்றும பினமாஙகு த்ம்பமாடடுக் 
கைழகைம  (PDC)  ஒருஙகிமணந்து  முதலீட்மாளரகைமள 
ஈரப்்பதிலும, திட்த்மதப் ்பமாதுகைமாப்்பதிலும இணக்கைம 
சகைமாள்ளும.
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புக்கிட் தம்பூன் - சுவிடெரலமாந்மதத் தல்மாகைக் 
சகைமாண்் மின் அளவீடடு நிறுவன்மான LEM சதன்கிழக்கு 
ஆசி்யமாவில் அதன் த்த்மத விரிவுப்்படுத்த பினமாஙமகைத் 
ததரந்சதடுத்துள்ளது.

இந்த நிறுவனத்தின்  கைடடு்மானம  சு்மார ரி்70 
மில்லி்யன் முதலீடடில் கைட்ப்்படும என LEM தமலம் 
நிரவமாகை அதிகைமாரி பிரமான்க் சரவலட கூறினமார. 

இந்நிறுவனம ்தலசி்யமாவில் அம்க்கும முதல் 
உற்்பத்தி சதமாழிற்ெமாமல்யமாகைத் திகைழ்கிறது. 

"12,000 ெதுர மீட்ர ்பரப்்பளவில் கைட்ப்்படும 
இந்த சதமாழிற்ெமாமல 2024 இல் நிமறவம்யும என்று 
எதிர்பமாரக்கைப்்படுகிறது. த்லும, இத்திட்ம அடுத்த 
5 முதல் 8 ஆண்டுகைளில் 500 தவமல வமாயப்புகைமள 
உருவமாக்கும என்று எதிர்பமாரக்கைப்்படுகிறது.

"பினமாஙகில் நிர்மாணிக்கைப்்படும இந்த சதமாழிற்ெமாமலயில் 
ஒருஙகிமணந்த மின்தனமாட்ம சென்ெமார அல்லது ICS  
்ற்றும புதி்ய த்யமாரிப்ம்ப சவளியீடுக் கைமாணவும ஆயவு 
த்ற்சகைமாள்ளப்்படும. 

"த்லும 2024 ஆம ஆண்டின் முதல் கைமாலமாண்டில் 
சவளியீடுக் கைமாணும முதல் உற்்பத்தி த்யமாரிப்புகைள்  
ஆசி்யமா, ஐதரமாப்்பமா ்ற்றும அச்ரிக்கைமா முழுவதும உள்ள 
வமாடிக்மகை்யமாளரகைளுக்கு ஆடத்மாத்ஷன், வமாகைனம 
்ற்றும புதுப்பிக்கைத்தக்கை எரிெக்தி வழஙகை உத்தவகைம 
சகைமாள்வதமாகை," பிரமான்க் North Penang Science Park 
நம்ச்பற்ற LEM சதமாழிற்ெமாமல அடிக்கைல் நமாடடு 
விழமாவில் கைலந்து சகைமாண்டு இவவமாறு கூறினமார. 

LEM பினமாஙகில் முதலீடுச் செய்ய முடிசவடுத்ததற்கு 
முக்கி்யக் கைமாரணம திறன் மிக்கை ்னித வளம 
சகைமாண்டிருப்்பதமாகை பிரமான்க்  சுடடிக்கைமாடடினமார. 

 இந்த விழமாற்கு சிறப்பு வருமகை அளித்த  ்மாநில 
முதல்வர த்தகு ெமாவ சகைமான் இத்யமாவ, பினமாஙகிற்கு 
LEM-ஐ வரதவற்்பதில் ்கிழ்ச்சி அம்வதமாகைக் கூறினமார. 

LEM நிறுவனத்தின் முதல் ததொழிற்ொலை  
பினொங்கில் அலைக்்கப்படும்.

l  LEM நிறுவன ்கட்டுைொனம் 
 ரிை70 மில்லியன் முதலீடு.

l இந்நிறுவனம் 2024 இல் 
நிலைவுபத்பறும்.

l 500 வவலை வொய்பபு்கள் 
உருவொக்்கப்படும்.

l பினொங்கு வலுவொன ததொழில்துலை 
சுறறுச்சூழல் அலைபபு ைறறும் திைன் மிக்்க 
ைனித வளம் த்கொண்டுள்ளது. 

l இந்நிறுவனத்தில் ஒருங்கிலைந்த 
மின்வனொட்்டம் த்ன்்ொர் அல்ைது ICS  
ைறறும் புதிய தயொரிபல்ப தவளியீடுக் 
்கொைவும் ஆய்வு வைறத்கொள்ளப்படும். 

ைொநிை முதல்வர் வைதகு ்ொவ் த்கொன் இவயொவ், அவர்்களு்டன் 
இலைந்து  LEM தலைலை நிர்வொ்க அதி்கொரி பிரொன்க் 
தரவ்ைட் ைறறும் பிரமு்கர்்கள் அடிக்்கல் நொட்டு விழொலவ 

அதி்கொரபபூர்வைொ்கத் ததொ்டக்கி லவத்தனர்.

பிலை – “பினமாஙகு2030 இலக்மகை தநமாக்கி 
்பமாலின ெ்த்துவ சகைமாள்மகைக்கு முன்னுரிம் 
அளித்து அமனத்து தரப்பினரும ்பமாலின 
்பமாகுப்்பமாடு இன்றி ஒருவருக்சகைமாருவர 

்திப்்பளிக்கை வமாயப்புகைள் வழஙகைப்்படுவது 
உறுதிப்்படுத்த தவண்டும.

அதமாவது 40 ெதவீதம ச்பண்கைள், 40 
ெதவீதம ஆண்கைள் ் ற்றும 20 ெதவீதம 
ச்பண் & ஆண் என அமனவரும 
ஒன்றிமணந்து முடிவுகைமள எடுக்கை 
தவண்டும என  பினமாஙகு ்மாநில 
அரசு சதமா்ரந்து வலியுறுத்துகிறது.  
பினமாஙகு ்மாநில அரசு ்பமாலின 
ெ்த்துவக் சகைமாள்மகை அ்லமாக்கைத்தில் 

பிற ்மாநிலஙகைளுக்கு எடுத்துகைமாட்மாகை சதமா்ரந்து 
நிமலப்ச்பற்றிருக்கும.

்மாநில இரண்்மாம துமண முதல்வர த்பரமாசிரி்யர 
்ப.இரமா்ெமாமி, பினமாஙகு ்கைளிர த்ம்பமாடடுக் கைழகைமும 
பிமற ச்பண்கைள் ்ற்றும குடும்ப த்ம்பமாடடுக் குழுவின் 
(JPWK) இமண ஏற்்பமாடடில் நம்ச்பற்ற செலமாெமா 

்பசுமத்பமார ்ற்றும  செண்த்மால்’ (Jelajah pasembor dan 
Cendol) எனும நிகைழ்ச்சியில் கைலந்து சகைமாண்டு த்துமரயில் 
இவவமாறு குறிப்பிட்மார.

 ்மாநில அரெமாஙகைம என்றும ச்பண்கைளின் 
முன்தனற்றத்திற்கு முன்சனடுத்துச் செல்லும திட்ஙகைள் 
ந்த்துவதற்கு சதமா்ரந்து ஆதரவு நல்கும என தமா்மான் 
ெமாய சலங ்பல்தநமாக்கு ்ண்்்பத்தில் நம்ச்பற்ற 
இந்நிகைழ்ச்சியில் கைலந்து சகைமாண்் பிமற ெட்்ன்ற 
உறுப்பினரு்மான த்பரமாசிரி்யர ்ப.இரமா்ெமாமி குறிப்பிட்மார. 

பினமாஙகு ்கைளிர த்ம்பமாடடுக் கைழகைம ்ற்றும பிமற 
ச்பண்கைள் ்ற்றும குடும்ப த்ம்பமாடடுக் குழுவின் (JPWK) 
இமமு்யற்சியிமனப் ்பமாரமாடடி இந்நிகைழ்ச்சிம்ய வழிந்த்த 
நிதியுதவியும வழஙகினமார.

தகைமாவிட-19 ச்பருந்சதமாற்றுக்குப் பின்னர இம்மாதிரி்யமான 

நிகைழ்ச்சிகைமள ஏற்்பமாடு செயததற்கு த்து ்பமாரமாடடுகைமள 
த்பரமாசிரி்யர சதரிவித்துக் சகைமாண்்மார. 

்மாநில அரசு, பினமாஙகு ்கைளிர த்ம்பமாடடுக் 
கைழகைத்மத (Penang Women Development Centre) 
கை்ந்த 2008-ஆம ஆண்டு துவக்கி மவத்து ச்பண்கைள் 
உரிம் ்ற்றும ்பமாலின ெ்த்துவத்மத நிமல நிறுத்த 
்பல முன்சனடுப்புத் திட்ஙகைள் ்ற்றும சகைமாள்மகைகைள் 
த்ற்சகைமாண்டு வருவது குறிப்பி்த்தக்கைது. 

அத்தினத்தன்று சிறுவர முதல் ச்பரித்யமார வமர 
்பஙதகைற்று ்ப்யன்ச்பறும வமகையில் விமள்யமாடடுப் 
த்பமாடடிகைள், ‘சூம்பமா’ உம்ப்்பயிற்சி, ்ருதமாணி வமரதல் 
என இன்னும ்பல சிறப்பு அ்ெஙகைள் இ்மச்பற்றன. 
வருமகை்யமாளரகைமளக் கைவரும வண்ணம ‘சென்த்மால்’, 
என்ரிதகைமாஸ் ்பமானம ்ற்றும ‘்பசுமத்பமார’ இலவெ்மாகைப் 
்பரி்மாறப்்பட்து. 

இதனிம்த்ய, சிறுசதமாழில் வி்யமா்பமாரிகைளுக்கு 
வமாயப்்பளிக்கும வமகையில் அத்தினத்தன்று மூவின 
வி்யமா்பமாரிகைளும தஙகைளின் உணவுகைமள விற்கை வமாயப்புகைள் 
வழஙகைப்்பட்தமாகை பிமற கைமத்பமாங நிரவமாகை செ்யல்முமற 
கைழகைத் தமலவர � ெஙகைர சதரிவித்தமார.

 

இரண்்டொம் துலை 
முதல்வர் வ்பரொசிரியர் 
்ப.இரொை்ொமி.

பெண்களின் 
முன்்னேற்றத்திறகுத் ப�ொடர்ந்து 

ஆ�ரவு - ்ெரொசிரியர்

ப�ன்கிழக்கு ஆசியொவில் LEM 
நிறுவனேத்தின் மு�ல் ப�ொழிற்ொலை 
பினேொங்கில் அலைக்்கபெடும்

ப�ன்கிழக்கு ஆசியொவில் LEM 
நிறுவனேத்தின் மு�ல் ப�ொழிற்ொலை 
பினேொங்கில் அலைக்்கபெடும்
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ஜொர்ச்்டவுன் - "்மாநில அரசு பினமாஙகு 
்மாநிலத்தில் துரித வளரச்சி ்ற்றும ச்பமாது 
்க்கைளின்  நல்வமாழ்மவ த்ம்படுத்த சிறந்த 
நிரவமாகைத்மத வழிந்த்த உத்தவகைம 
சகைமாள்கிறது. இதமன உறுதி செயயும 
ஒரு பிரதமான அம்ப்்பமாகை ''Dashboard 
Penang2030' திகைழ்கிறது. 

 'Dashboard Penang' என்்பது ஒரு 
சவளிப்்பம்்யமான ச்பமாது நிரவமாகைக் 
கைருவி்யமாகும. இது ச்பமாது்க்கைளின் 
ஈடு்பமாடம் ஊக்குவிக்கும திறன் 
சகைமாண்்து. ஏசனன்றமால், இந்த 
அம்ப்பு ்மாநில அரசின் ெமாதமனகைமளத் 
சதளிவமாகைக் கைமாடடுவததமாடு, ச்பமாது்க்கைள் 
தஙகைள் கைருத்துக்கைமளக் கூறுவதற்கும, 
ஒடடுச்மாத்த ் மாநில ் க்கைளின் நலனுக்கைமாகை 
ஆக்கைப்பூரவ்மான ஆதலமாெமனகைமளக்  
கூறுவதற்கும சிறந்த தல்மாகை அம்கிறது.

Dashboard Penang2030 அம்ப்ம்ப 
ச்பமாது ்க்கைள்  அணுகுவதற்குத் 
த்யமார நிமலயில்  உள்ளது என 
அறிமுகைப்்படுத்துவதில் ச்பரும்ப்்படுகிதறன். 
இந்த அம்ப்பில் ்பதிவுசெய்யப்்பட் 
தற்த்பமாமத்ய ெமாதமனகைளின் ெதவிகிதம  
26% ஆகும. இந்தச் ெமாதமன  சதமா்ரந்து 
2030 ஆம ஆண்டு வமர த்ம்பமாடுக் 
கைமாணும.

்மாநில முதல்வர த்தகு ெமாவ சகைமான் 
இத்யமாவ, ச்பமாதுச் தெமவ ஊழி்யரகைள் 
உ்னமான ெந்திப்புக் கூட்த்தில் 
Dashboard Penang2030 அம்ப்ம்ப 
அதிகைமாரப்பூரவ்மாகைத் துவக்கி மவத்து 
இவவமாறு கூறினமார. 

பினமாஙகு2030 இலக்கில்  
நிரணயிக்கைப்்பட் குறிக்தகைமாள்கைமள நமாம 
சதமா்ரந்து அம்்ய இந்த ெதவிகிதம ஒரு 
சிறந்த அளவுக்தகைமாலமாகைக் கைருதப்்படுகிறது. 

ததசி்ய ரீதியில் பிரமிக்கும  குடும்பத்மத 
ம்்ய்மாகைக் சகைமாண்் ்பசும் ்ற்றும 
விதவகை ்மாநிலத்மத உருவமாக்குதல் 

புக்கிட் தம்புன் – அண்ம்யில் புக்கிட 
தமபுன் ்மாநில ெட்்ன்ற உறுப்பினர, 
தகைமா சூன் அயக் ்ற்றும புக்கிட தமபுன் 
கைமாற்்பந்து ெஙகைத்தின்  மு்யற்சியில் 
இஙகுள்ள  சூரி்யமா 1 அடுக்கு்மாடி 
குடியிருப்பு உணவு வளமாகைத்திற்கு  புத்துயிர 
அளிக்கைவும;  வணிகைரகைளுக்கு வமாழ்வமாதமார 
வமாயப்புகைள் வழஙகுவததமாடு ் டடு்ல்லமா்ல், 
வமாழ்க்மகைத் தரத்மத த்ம்படுத்தவும வழி 
வகுத்துள்ளது. 

இந்த வளமாகைம ச்மாத்தம  33 உணவுக் 
கைம்கைமளக் சகைமாண்டுள்ளன. 

அப்்பகுதியில் உள்ள உள்ளூரவமாசிகைள், 
அடுக்கு்மாடி குடியிருப்்பமாளரகைள் ்ற்றும 
்பத்து கைமாவமான், ்பண்்மார கைமாசி்யமா 
நகைரத்மதச் சுற்றியுள்ள சதமாழில்துமற 
சதமாழிலமாளரகைளின் வமாழ்வமாதமாரத்மத 
த்ம்படுத்தும ச்பமாருடடு  இந்த 
வளமாகைத்மத திறந்து மவத்தப் பின்னர 
ச்பர்மாத்தமாங ்பமாவ நமா்மாளு்ன்ற 
உறுப்பினர நூருல் இெமா அன்வர தனது 
சதமா்க்கை உமரயில்  இவவமாறு கூறினமார.

“ச்பமாது வெதிகைமள முமற்யமாகைப் 
்பரமா்ரிக்கைத் தவறுவதனமால் ெம்பந்தப்்பட் 
ச்பமாது  வீ்ம்ப்புப் ்பகுதிகைள் 

'Dashboard Penang2030' பினேொங்கு ைொநிை அர்ொங்்கத்தின் 
்ொ�லனே்கலைச் சித்�ரிக்கி்றது - மு�ல்வர்

எனும பினமாஙகு2030 இலக்மகை தநமாக்கிப் 
்ப்யணிக்கை, இந்த Dashboard Penang2030 
்மாநில அரெமாஙகைத்தின் கைண்கைமாணிப்்பமாளரமாகை 
செ்யல்்படுகிறது, என்றமார.

அண்ம்யில், பினமாஙகு ்மாநில 
ெட்்ன்றத்தின் (DUN) ஐந்தமாவது 
தவமணயின் முதல் கூட்த்திற்கைமான 
சதமா்க்கை உமரயில் ்மாநில ஆளுநர துன் 
அஹ்த் ஃபுஸி அப்துல் ரெமாக் அவரகைள், 
பினமாஙகு ்க்கைளுக்கு ்பமாதுகைமாப்்பமான, 
த்பமாது்மான ்ற்றும தூயம்்யமான உணவு 
விநித்யமாகைம கிம்ப்்பமத உறுதி செய்ய 
தவண்டும என வலியுறுத்தினமார.

கை்ந்த  இரண்டு ஆண்டுகைளமாகை நீடித்த 
தகைமாவிட-19 சதமாற்றுதநமாய தமாக்கைம ் ற்றும 
அமனத்துலகை ரீதியிலமான த்மாதல்கைள் 

பினமாஙகு ்மாநிலத்தில் 2.2 என்ற 
விகிதத்தில் ்பணவீக்கைத்மத அதிகைரிக்கை 
வழிவகுத்தன. எனதவ, பினமாஙகு ்க்கைள் 
அதிகை ்பணவீக்கைத்மத எதிரசகைமாள்ளவும, 
குறுகி்ய கைமாலத்தில் அதிகை விமளச்ெல் 
தரும ்பயிர வமகைகைள் மூலம விவெமா்ய 
உற்்பத்திம்ய அதிகைரிக்கைவும, நவீன 
சதமாழில்நுட்பத்மதப் பின்்பற்றவும, இந்த 
்மாநிலத்தில் ்பரந்த விவெமா்ய நிலம 
இல்லமாததமால், உணவுப் ்பமாதுகைமாப்பில் 
கைவனம செலுத்தப்்ப் தவண்டும என்று 
அவர நிமனவுறுத்தினமார.

இந்நிகைழ்ச்சியில் ்மாநில ெ்பமாநமா்யகைர 
்த்ததமா லமாவ சூ கி்யமாங; ்மாநில முதலமாம 
துமண முதல்வர ்த்ததமா ஹஜி அ்மாட 
ெமாக்கியுடின்; இரண்்மாம துமண முதல்வர 

த்பரமாசிரி்யர ்ப.இரமா்ெமாமி; ்மாநிலச் 
செ்யலமாளர, ்த்ததமா ்மாக்்ர அஹ்த் 
மெலமானி முஹம்து யூனுஸ்; ஆடசிக்குழு 
உறுப்பினரகைள்; ெட்்ன்ற உறுப்பினரகைள் 
்ற்றும அரசு ஊழி்யரகைள் கைலந்து 
சகைமாண்்னர. 

பினமாஙகு2030 இலக்குக்கு இணஙகை 
இம்மாநில ்க்கைள், ச்பமாதுச் தெமவ 
ஊழி்யரகைள் உட்ப் சுகைமாதமாரக் கூறுகைளில் 
குறிப்்பமாகை முழும்்யமான சுகைமாதமாரப் 
்பரிதெமாதமனம்ய த்ற்சகைமாள்வதற்கும 
ஆதரமாக்கி்ய்மான வமாழ்க்மகை முமறம்யக் 
கைம்ப்பிடிப்்பதற்கும தக்கை ந்வடிக்மகைகைள் 
த்ற்சகைமாள்ள தவண்டும. 

இந்த ஆண்டு த் ் மாத நிலவரப்்படி, 2019 
ஆம ஆண்டு்ன் ஒப்பிடுமகையில், பினமாஙகு 
்பமாலத்தில் இருந்து குதித்த தற்சகைமாமல 
மு்யற்சிகைள் எடடு (8) வழக்குகைள் 
என ்பதிவு செய்யப்்படடுள்ளன. பிர்பல 
சுற்றுலமாத் தல்மாகை விளஙகும  பினமாஙகு 
்மாநிலத்தின் நற்ச்ப்யர ்பமாதிப்்பததமாடு 
அதில் அரசு ஊழி்யரகைள் ெம்பந்தப்்பட்மால் 
்மாநில உற்்பத்தித்திறமன ்பமாதிக்கும என 
முதல்வர சதரிவித்தமார. 

்தலசி்யமாவிதல  2021 ஆம ஆண்டிற்கைமான 
அதிகை்மான உற்்பத்தி முதலீடம்  பினமாஙகு 
்மாநிலம ்பதிவுசெயதது. இது 51,000 
தவமல வமாயப்புகைமள உருவமாக்கி்யது. 
இந்த தநர்மற்யமான தவகைத்மத 
2022 ஆம ஆண்டிலும நிமலநிறுத்தும 
ச்பமாருடடு,  ்மாநில அரசு ்ற்றும 
்த்தி்ய அரசு, தனி்யமார துமற ்ற்றும 
உள்ளமாடசி அம்ப்புகைளுக்கு இம்யிலமான 
ஒத்துமழப்ம்ப இரடடிப்்பமாக்கை தவண்டும. 
எனதவ, 

 ்த்தி்ய ்ற்றும ்மாநில அரசு 
சதமா்ரபுகைளில் ஏற்்படும பிரச்ெமனகைமளக் 
கைண்்றி்ய ்மாநில-்த்தி்ய சதமா்ரபு 
சிறப்புக் குழு நிறுவப்்படடுள்ளது என 
முதல்வர கூறினமார. 

சூரியொ 1 அடுக்குைொடிக் 
குடியிருபபு உணவு வைொ்கம் 

மீணடும் ப்யல்ெொடுக் 
்கொணகி்றது

ச்பமாழிவிழந்து அஙகு  குடியிருப்்பமாளரகைள் 
சதமா்ரந்து குடியிருக்கை முடி்யமாத சூழல் 
நிலவுகிறது.

"இம்மாதிரி்யமான வளமாகைஙகைள் மீண்டும 
புத்துயிர ச்பற புக்கிட தமபுன் ெட்்ன்ற 
உறுப்பினர சூன் அயக் ்ற்றும சில 
தரப்பினரின் மு்யற்சிம்ய முன் ்மாதிரி்யமாகைக் 
சகைமாள்ள தவண்டும,” என நூருல் இெமா 
விளக்கினமார.

முன்னதமாகை சூன் அயக், ச்பர்மாத்தமாவ 
்பமாவ ெட்்ன்ற உறுப்பினர நூருல் இெமா 
்ற்றும செ்பரமாங பிமற ்மாநகைர கைழகை 
இரண்டு கைவுன்சில் உறுப்பினரகைளமான 
அன்வமார யூதெமாஃப் ்ற்றும ஃ்பஹமி 
மெதனமால் ஆகித்யமாருக்கு இவவளமாகைத்தின் 
திறப்பு விழமாமவ சவற்றிக்கைர்மாகை 
ந்த்த துமணபுரிந்ததற்குத் தனது 
்பமாரமாடடுகைமளத் சதரிவித்தமார.

த்லும, உணவு வளமாகைத்தில் உள்ளூர 
ச்பமாருளமாதமார ந்வடிக்மகைகைமள மீண்டும 
செ்யல்்படுத்த ்ற்றும புத்துயிர அளிக்கும 
்பணிகைமள த்ற்சகைமாண்்தற்கு  பினமாஙகு 
த்ம்பமாடடுக் கைழகைம (PDC) ்ற்றும 
புக்கிட தமபுன் கைமாற்்பந்து ெஙகைத்திற்கு 
அவர தனது நன்றிம்யத் சதரிவித்தமார.

சூரியொ 1 அடுக்குைொடி குடியிருபபு உைவு வளொ்கத்லத புக்கிட் தம்புன் ைொநிை ்ட்்டைன்ை 
உறுபபினர் வ்கொ சூன் அய்க் ைறறும் த்பர்ைொதொங் ்பொவ் ஆட்சிக்குழு நூருல் இ்ொ 

அதி்கொரபபூர்வைொ்கத் திைந்து லவத்தனர்.

PWDC ைறறும் ைொநிை த்கவல் ததொழில்நுட்்பம் ைறறும் ததொ்டர்பு துலை, புவியியல் ைறறும் உை்க 
்கண்டுபிடிபபுக்்கொன விருலதப  த்பறைனர். உ்டன் ைொநிை முதல்வர் வைதகு ்ொவ் த்கொன் இவயொவ், 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் ைறறும் PWDC தலைலை நிர்்பொ்க அதி்கொரி ்கைந்து த்கொண்்டனர்.
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புக்கிட் தைர்தொஜொம் - செ்பரமாங பிமற 
்மாநகைர கைழகைம (எம.பி.எஸ்.பி), இதன் 
2023-ஆம ஆண்டுக்கைமான  வரவு செலவுத் 
திட்ம குறித்து ச்பமாது்க்கைளி்ம இருந்து 
கைருத்துகைமளப் ச்பற அதிகைமாரப்பூரவ்மாகை 
தனது இமண்யக் கைணக்சகைடுப்ம்பத் 
சதமா்ஙகியுள்ளது. எம.பி.எஸ்.பி த்்யர 
்த்ததமா அெமார அரஷமாத் இக்கைணக்சகைடுப்பு 
ெூன்,20 முதல் ெூமல,3 வமர 
நம்ச்பறும, என்றமார.

“செ்பரமாங பிமற குடியிருப்்பமாளரகைள், 
வ்யது ்ற்றும பின்னணிம்யப் 
ச்பமாருட்படுத்தமா்ல், https://www.mbsp.gov.
my/ என்ற இக்கைழகைத்தின் அதிகைமாரப்பூரவ 
வமலத்தளத்தின் மூலம தஙகைளின் 
கைருத்துக்கைள்,  ்ற்றும ஆதலமாெமனகைமள 
வழஙகை அமழக்கைப்்படுகிறமாரகைள்.

“இந்த இமண்ய கைணக்சகைடுப்பின் 
மூலம செ்பரமாங பிமற குடியிருப்்பமாளரகைள் 
தஙகைள் கைருத்துக்கைமள வழஙகுவதற்கைமான 

எம்.பி.எஸ்.பி வரவு ப்ைவுத் திடடத்தில் ைக்்களின் 
்கருத்ல� வர்வறகி்றது

்பமாரமாடடுகிறது.
“2023 எம.பி.எஸ்.பி வரவு செலவுத் 

திட்த்மத  உருவமாக்கை அவரகைளின் 
கைருத்துகைள் ்திப்்பமாயவு  செய்யப்்படும.

“இது வரவு செலவுத் திட்த்தின் மூலம 
செ்பரமாங பிமற குடியிருப்்பமாளரகைளின் 
ததமவகைமளப் பூரத்தி செயவமத உறுதி 
செய்ய அவசி்ய்மாகும.

"த்ல் வி்பரஙகைளுக்கு, எம.பி.எஸ்.பி 
அதிகைமாரிகைளமான 04-5497460 (தநமாரஷதிலமா) 
்ற்றும 04-5497848 (தநமார்பமாதி) என்ற 
எண்ணில் சதமா்ரபுக் சகைமாள்ளலமாம," 
என்று ்பண்்மார ச்பர்மாவில் உள்ள     
எம.பி.எஸ்.பி தமலம்்யகைக் கைடடி்த்தில் 
நம்ச்பற்ற கைவுன்சில் கூட்த்திற்குத் 
தமலம் தமாஙகி்ய பின்னர செயதி்யமாளர 
கூட்த்தில் அெமார இவவமாறு கூறினமார.

இதனிம்த்ய, எம.பி.எஸ்.பி விமரவில் 
கைமாகைம  சுடும திட்த்மத ஏற்்பமாடு செயயும 
என்று அெமார கூறினமார

“இந்த நிகைழ்ச்சி வருகின்ற  
ஆகைஸ்ட,13ஆம தததி ்த்தி்ய செ்பரமாங 
பிமற, செப்்ம்பர,24 (வ் செ்பரமாங 
பிமற) ்ற்றும அக்த்மா்பர 15ஆம தததி 
சதன் செ்பரமாங பிமறயில் நம்ச்பறும. 

“இந்த நிகைழ்ச்சியில் ்பஙதகைற்கை துப்்பமாக்கி 
உரி்ம மவத்திருக்கும ச்பமாது்க்கைமள 
எம.பி.எஸ்.பி வரதவற்கிறது.

“ச்பருநிலப்்பரப்பில் கைமாகைஙகைள் அதிகை்மாகை 
இருப்்பதமாகை ச்பமாது்க்கைளின் புகைமாரகைமளத் 
சதமா்ரந்து  இதுத்பமான்ற திட்த்மத 
த்ற்சகைமாள்ள முடிவு செயததமாம.

“அதத ெ்்யம, கைமாகைஙகைமள 
உண்்பதற்கைமாகைக் கைவரும வமகையில் 
குப்ம்பகைமள ஆஙகைமாஙதகை 
சகைமாடடுவமதயும நிறுத்து்மாறு செ்பரமாங 
பிமற குடியிருப்்பமாளரகைமள வலியுறுத்த 
விருமபுகிதறமாம. இதனமால் அதிகை்மான  
கைமாகைஙகைள் இனப்ச்பருக்கைம செய்ய வழி 
வகுக்கிறது,'' என்று அெமார விளக்கை்ளித்தமார.

எம்.பி.எஸ்.பி வையர் ்டத்வதொ அ்ொர் அர்்ொத் 
அக்்கழ்க கூட்்டத்லத தலைலைவயறறு 
உலரயொறறினொர்.

பெொருட்களின் விலை உயர்வு,  ைக்்களின் 
வொழவொ�ொரத்ல�ப ெொதிக்்கக்கூடும்

த்்பரொங் தஜயொ ்ந்லதயில்  வ்கொழி விற்பலனயின் வ்பொது புல்கப்ப்டம் எடுக்்கப்பட்்டது.

எஸ்.ஜொனகி.

்லீம் யொக்வ்கொப.

தநரத்மதயும ஒத்துமழப்ம்பயும வழஙகை 
முன்வருவதற்கு எம.பி.எஸ்.பி ச்பரிதும 

த்்பரொங் தஜயொ - ெூமல 1-ஆம தததி முதல் 
தகைமாழி, தகைமாழி முடம் ்ற்றும ்பமாடடில் ெம்்யல் 
எண்சணய ஆகி்யவற்றின் உச்ெவரமபு விமலம்ய 
நீக்கைப்்படும ்த்தி்ய அரசின் ந்வடிக்மகை 
்க்கைளிம்த்ய ்பதற்றத்மத ஏற்்படுத்தியுள்ளது. 

அண்ம்யில், பிரத்ர சவளியிட் 
அறிவிப்ம்பத் சதமா்ரந்து, ெூமல 1-ஆம 
தததிக்குப் பின்னர ச்பமாருடகைளின் விமல 
கைடடுப்்பமாடின்றி அதிகைரிக்கைக்கூடும என முத்துச் 
செயதி நமாளிதழ் நிரு்பரகைள் த்ற்சகைமாண்் 
தநரக்கைமாணலின் த்பமாது ச்பரும்பமாலமாதனமார கைருத்து 
சதரிவித்தனர. 

ெலீம ்யமாக்தகைமாப், 55  இரண்டு, மூன்று ்ற்றும 
ஐந்து கிதலமாகிரமாமகைளுக்கைமான த்பமாத்தல் ெம்்யல் 

எண்சணய ்மானி்யத்மத ரத்து செயவதமால், அவர நீண்் 
கைமால்மாகை ந்த்தி வரும ‘சரமாடடி ெமானமாய’ வணிகைத்மத 
நிச்ெ்ய்மாகைப் ்பமாதிக்கும, என்றமார.

“அண்ம்்ய கைமால்மாகை, ெம்்யல் எண்சணய ் டடு்ல்ல, 
தகைமாதும் ்மாவு, ்பருப்பு, தகைமாழி முடம் த்பமான்ற 
பிற அடிப்்பம்ப் ச்பமாருடகைளின் விமலயும இப்த்பமாது 
அதிகைரித்து வருகிறது.

“வி்யமா்பமாரிகைள் என்ற முமறயில், நஷ்த்மதத் தவிரக்கை 
விற்்பமன விமலம்ய அதிகைரிக்கை தவண்டும  அல்லது 
அளமவக் குமறப்்பமதத் தவிர எஙகைளுக்கு தவறு வழியில்மல. 

நமாஙகைளும இப்த்பமாது அழுத்தத்தில் இருக்கிதறமாம.
“உதமாரண்மாகை, ஒரு ‘சரமாடடி ெமானமாய’ இப்த்பமாது ஒன்று 

ரி்1.20-க்கு விற்கைப்்படுகிறது. கூடி்ய விமரவில் அது ரி்2.00 (ஒன்று) 
என அதிகைரிக்கை தவண்டி்ய நிமலம் ஏற்்ப்க்கூடும,” என்று அவர செ்பரமாங செ்யமா 
ச்பமாதுச் ெந்மதக்கு அருகில் ெந்தித்த த்பமாது இவவமாறு  கூறினமார.

த்லும,  கைருத்து  சதரிவித்த        எஸ்.ெமானகி,35  ்பமாடடில் ெம்்யல் எண்சணய 
்ற்றும தகைமாழியின் விமலயில் ஏற்்படும  கைடும்்யமான ்மாற்றம நிச்ெ்ய்மாகை ச்பரும்பமாலமான 
்க்கைளுக்கு, குறிப்்பமாகை குமறந்த ்ற்றும நடுத்தர வருவமாய பிரிவினருக்கு கூடுதல் 
சும்ம்ய ஏற்்படுத்தும என்று கூறினமார.

“ெம்்யல் எண்சணய ்ற்றும தகைமாழி ஆகி்யமவ இந்த நமாடடில் ச்பரும்பமாலமான 
்க்கைளின் அடிப்்பம்  ெம்்யல் ச்பமாருடகைளமாகைத் திகைழ்கிறது. 

“நிச்ெ்ய்மாகை, ்மானி்யஙகைள் ரத்து செய்யப்்படுவதமால், ெம்்யல் எண்சணய ்ற்றும 
இதர உணவுப் ச்பமாருடகைளின் விமலயும உ்யரக்கூடும.

எனதவ, த்பமாத்தல் ெம்்யல் எண்சணய ்மானி்யத்மத ரத்துச் செயதமால், ெந்மதயில் 
த்பக்கைட முமறயில் விற்கைப்்படும ெம்்யல் எண்சணயின் இருப்பு குமற்யமா்ல் இருப்்பமத 
்த்தி்ய அரசு உறுதி செய்ய தவண்டும,’’ என்றமார.

இதற்கிம்யில், தகைமாழி விற்்பமன்யமாளரகைளின் நிமலம்யும  ்பமாதிப்்பம்கிறது. 
அவரகைளில் ச்பரும்பமாதலமார ்த்தி்ய அரசு உ்னடி்யமாகை அதிகை்படெ சில்லமற விமல 
(தகைமாழி) அ்ல்்படுத்த தவண்டும. ஏசனனில், உச்ெவரமபு விமல நிரண்யம இப்த்பமாது 
வணிகைரகைளுக்கு நஷட்த்மத விமளவிக்கிறது. 

முன்னதமாகை, ெூமல 1 முதல் புத்ரமாசெ்யமா தகைமாழிப்்பண்மண்யமாளரகைளுக்கு ்மானி்யம 
வழஙகைமாது என்று பிரத்ர அறிவித்துள்ளமார.

த்லும, ெூமல 1 முதல் இரண்டு முதல் ஐந்து கிதலமா ்பமாடடில் ெம்்யல் 
எண்சணயகைளுக்கைமான ்மானி்யம ரத்துச் செய்யப்்படுவதமாகைவும உள்நமாடடு வரத்தகைம 
்ற்றும நுகைரதவமார விவகைமார அம்ச்ெர (KPDNHEP) விளக்கை்ளித்தமார.

இந்தத் தீர்மானம,  இரண்டு முதல் ஐந்து கிதலமாகிரமாம சுத்த்மான ்பமாடடில் ெம்்யல் 
எண்சணயின் விமல அதிகைரிக்கை வழிவகுக்கும என்று அம்ச்ெர விளக்கினமார.
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ஜொர்ச்்டவுன் – கை்ந்த ஆண்டு நவம்பர ்மாதம 
ஏற்்பட் திடீர சவள்ளத்தில் ்பமாதிக்கைப்்பட் 
சிலமாஙகூர ்க்கைளுக்கு உ்னடி உதவிக்கைரம 
நீடடி்ய பினமாஙகு ்மாநில அரெமாஙகைத்திற்கு 
சிலமாஙகூர ஆடசிக்குழு உறுப்பினர கைண்பதிரமாவ 
நன்றிக் கூறினமார.

“சிலமாஙகூர ்மாநிலத்தில் ஏற்்பட் சவள்ளப் 
த்பரி்ரில் ்பமாதிக்கைப்்பட் ்க்கைளுக்கைமாகை நமான்கு 
ெரக்கு லமாரியில் அடிப்்பம்ப் ச்பமாருடகைள், 
்ப்குகைள், தன்னமாரவலரகைள் என தக்கை ெ்்யத்தில் 
உதவுகைள் ச்பறப்்பட்து.

“பினமாஙகு ்மாநில சுற்றுச்சூழல் ்ற்றும 
ெமூகைநலன் ஆடசிக்குழு உறுப்பினர பீ புன் 
த்பமா அவரகைளின் தமலம்த்துவத்தின் கீழ் இந்த 
உதவிகைள் ச்பறப்்பட்ன,” என்று சிலமாஙகூர 
ெமூகை ச்பமாருளமாதமார த்ம்பமாடு, ெமூகை நலன், 
சதமாழிலமாளர ஆற்றல் ஆடசிக்குழு உறுப்பினர 
வீ.கைண்பதிரமாவ, முதல்வர த்தகு ெமாவ சகைமான் 
இத்யமாவ அலுவலகைத்திற்கு ்ரி்யமாமத நிமித்தம 
வருமகை அளித்த த்பமாது இவவமாறு கூறினமார.

இந்த ெந்திப்புக் கூட்த்தில் ் மாநில இரண்்மாம 
துமண த்பரமாசிரி்யர ்ப.இரமா்ெமாமி, ்பமாகைமான் ்மாலமாம 

சிைொங்கூர் பவளைப ்ெரிடருக்கு உ�விய பினேொங்கு 
ைொநிை அர்ொங்்கத்திறகுப ெொரொடடு

ைொநிை முதல்வர் வைதகு ்ொவ் த்கொன் இவயொவ், சிைொங்கூர் ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் ்கை்பதிரொவ் அவர்்களுக்கு 
நிலனவுச்சின்னம் எடுத்து வழங்கினொர். 

த்்பரொங் தஜயொ - செ்பரமாங 
செ்யமாவின் புகைழ்ப்ச்பற்ற ென்தவ 
கைமாரனிவல் த்பரஙகைமாடி அதன் 
புதி்ய  பிரிவில்  சு்மார 80 
ெதவிகிதம வளமாகைஙகைள் இன்று 
செ்யல்்ப்த் சதமா்ஙகின.

அதன் தமலம் நிரவமாகை 
அதிகைமாரி, எச்.சி. ெமான், 
புதுப்பித்தல் செ்யல்முமற 
முழும்்யமாகை முடிந்தவு்ன், 
அடுத்த மூன்று ்மாதஙகைளில் புதி்ய 
வளமாகைஙகைளின் நுமழவு விகிதம 
சதமா்ரந்து அதிகைரிக்கும என்று 
எதிர்பமாரக்கைப்்படுகிறது, என்றமார.

"இந்த த்ம்பமாடடுத் திட்ம 
2018 இல்  சதமா்ஙகி்ய முதல், 
இந்தப் த்பரஙகைமாடி 1 மில்லி்யன் 
ெதுர அடிக்கு விரிவமாக்கைம 
கைண்்து. த்லும, இந்த ஆண்டு 
இறுதிக்குள் 15 மில்லி்யன் 
்பமாரமவ்யமாளரகைள் வருமகை்யளிப்்பர 
என்று எதிர்பமாரக்கைப்்படுகிறது.

"இந்த விரிவமாக்கைத் திட்ம 
ரி்500 மில்லி்யன் செலவில் 350 
கைம்கைளுக்கு இ்்ளிக்கும 
வமகையில் கைட்ப்்பட்து. இது 
நிச்ெ்ய்மாகை வருமகை்யமாளரகைளுக்கு 
மிகைவும ்கிழ்ச்சி்யமான 'ஷமாப்பிங' 
அனு்பவத்மத வழஙகும.

"எஙகைள் த்பரஙகைமாடி 
வளமாகைத்திற்குள் நுமழந்தவு்ன் 
வருமகை்யமாளரகைள் ஓயசவடுக்கைவும, 
ஷமாப்பிங செயவதற்கும ்ற்றும  
இனிம்்யமான நிமனவுகைமள 
உருவமாக்கைவும முடியும," என்று 
அவர த்பரஙகைமாடியின் புதி்ய 
பிரிமவ அதிகைமாரப்பூரவ்மாகைத் 

ஜொர்ச்்டவுன் - ச்பண்கைளுக்கைமான வரு்மானம 
ஈடடும திட்ம 3.0 (Wanita Jana Rezeki) 
மீண்டும ்லரந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு, 
பினமாஙகு ்கைளிர த்ம்பமாடடுக் கைழகைம 
(PWDC) மூலம ் மாநில அரசு, 120 ச்பண்கைள் 
்பஙதகைற்று  சு்மார 360 வமகை்யமான உணவுப் 
ச்பமாருடகைமளச் ெந்மதப்்படுத்த இலக்கு 
சகைமாண்டுள்ளது.

இந்தத் திட்ம பி40 குடும்பஙகைமளச் 
தெரந்த ச்பண்கைள் தஙகைள் த்யமாரிப்புகைமளச் 
ெந்மதப்்படுத்துவதற்கைமான ஒரு பிரதமான 
தல்மாகைச் செ்யல்்படுகிறது என்று இஸ்லமாம 
அல்லமாத ்த விவகைமாரஙகைள் ்ற்றும ெமூகை 
த்ம்பமாடடுக்கைமான ஆடசிக்குழு உறுப்பினர 
தெமாங எங கூறினமார.

"அவரகைளின் பின்னணிம்யப் 
ச்பமாருட்படுத்தமா்ல், இத்திட்த்தின் 
கீழ் ச்பண்கைள் தஙகைள் த்யமாரிப்புகைமள 
ச்பமாது்க்கைளுக்கு அறி்ய உதவுவதத 
அதன் முதன்ம் தநமாக்கை்மாகும.  அதத 
தவமளயில், அவரகைமள அவர தம 

துமறகைளில் முன்னணி வகிக்கைவும இது 
துமணப்புரியும. "இத்திட்ம 2020-இல் 
அறிமுகைப்்படுத்தப்்பட்து. அன்று முதல், 
இத்திட்ம சவற்றிகைர்மான சிறுத்சதமாழில் 
வி்யமா்பமாரிகைமள உருவமாக்கை வித்திடுகிறது. 

"பினமாஙகு ்கைளிர த்ம்பமாடடுக் கைழகை 
உதவியு்ன், இத்திட்த்தின்  மூலம 
அவரகைளுக்குத் சதமா்ரந்து உதவிகைள் 
நல்கைப்்படும, என்றமார. 

"இந்த ஆண்டு, தனித்து வமாழும 
தமாய்மாரகைள் இத்திட்த்தில் 
்பஙதகைற்கை ஊக்குவிப்்பமத இலக்கைமாகைக் 
சகைமாண்டுள்தளமாம,” என்று சகைமாமதமாரில் 
நம்ச்பற்ற  செயதி்யமாளர கூட்த்தில் 
தெமாங எங இவவமாறு கூறினமார.

இதற்கிம்யில், செயதி்யமாளர ெந்திப்பின் 
த்பமாது இத்திட் ஆதலமாெகைரும சுஙமகை 
பினமாஙகு ெட்்ன்ற உறுப்பினரு்மான 
லிம சியூ கிம, ்பஙதகைற்்பமாளரகைள் தஙகைள் 
ச்பமாருடகைமளத் த்யமாரித்தப் பிறகு, முதல் 
செ்யல்முமற்யமாகை உணவு சுமவக்கைப்்படும.

"உணவுத் துமறம்யச் தெரந்த 
நிபுணரகைளின் உதவியு்ன் இந்த 
செ்யல்முமற த்ற்சகைமாள்ளப்்படும, 
த்லும, பினமாஙகு த்ம்பமாடடுக் கைழகைம 
இதன் சதமா்ரபும்்ய நிறுவனஙகைளு்ன் 
சநருக்கை்மாகைச் செ்யல்்படும.

"ஆடசிக்குழு உறுப்பினரு்மான தெமாங 
எங, இந்த முமற அதிகை்மாகை தனித்துவமாழும 
தமாய்மாரகைள் இதில் ்பஙதகைற்்பர  என்று 
நமபுகிதறமாம. ஏசனனில், அவரகைளுக்சகைன 
வரு்மானம ஈடடும  ஒரு பிரதமான  தலத்மத 
வழஙகை விருமபுகிதறமாம,” என்று லிம தனது 

உமரயில் கூறினமார.
வருகின்ற ஆகைஸ்ட ்மாதத்தில் உணவு 

சுமவக்கும அஙகைம நம்ச்பறும என்றும, 
அதத தநரத்தில் வி்யமா்பமாரம செ்யல்்படுத்தும 
இ்ம ்ற்றும ெந்மதக்கு உட்படுத்தப்்படும 
தெமாதமன முமறத்ய செப்்ம்பர ்ற்றும 
அக்த்மா்பர ்மாதஙகைளில் ந்க்கும என்று 
எதிர்பமாரக்கைப்்படுகிறது.

 இந்தத் திட்த்மதப் ்பற்றி த்லும 
அறி்ய ஆரவமுள்ளவரகைள் Wanita Jana 
Rezeki எனும அதிகைமாரப்பூரவ முகைநூல் 
்பக்கைத்மத வலம வரலமாம.

ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் வ்ொங் எங், த்பண்்களுக்்கொன வருைொனம் ஈட்டும் திட்்டம் 3.0-ஐ ததொ்டக்கி 
லவத்தொர் (உ்டன் JPWK உறுபபினர்்கள்).

பி40  பெண்கள வியொெொரத் துல்றயில் 
�டம் ெதிக்்க ஓர் அரிய வொய்பபு

ெட்்ன்ற உறுப்பினர ெத்தீஸ் முனி்யமாண்டி, I 
seed அம்ப்பு தமலவர டிக்கைமாம லூரடஸ் ்ற்றும 
பிரமுகைரகைள் கைலந்து சகைமாண்்னர.

I-Seed எனப்்படும சிலமாஙகூர இந்தி்யர 
சதமாழில்முமனவர த்ம்பமாடடுத் திட்ம ்பற்றி 
அண்ம்யில் நம்ச்பற்ற ெந்திப்புக் கூட்த்தில் 
பினமாஙகு ் மாநில அரெமாஙகைத்தின் பிரதிநிதிகைளு்ன் 
தஙகைள் நிபுணத்துவம ்ற்றும விவரஙகைமளப் 
்பகிரந்து சகைமாண்்தமாகை ஆடசிக்குழு உறுப்பினர 
கைண்பதிரமாவ சதரிவித்தமார.

சிலமாஙகூர ்மாநில அரெமாஙகைம இந்தி்ய ெமூகை 
இலக்கு குழுவினரின் வரு்மானத்மத அதிகைரிக்கைவும 
ச்பமாருளமாதமார நிமலம்ய த்ம்படுத்தவும 
த்ற்சகைமாண்் மு்யற்சிகைளில் l-Seed திட்மும 
ஒன்றமாகும.

்மாநில முதல்வர, கைண்பதிரமாவ ்ற்றும 
அவரது குழுவினரின் சிறப்பு வருமகைக்கு நன்றித் 
சதரிவித்தமார.

சவள்ளத்தமால் ்பமாதிக்கைப்்பட்வரகைளுக்கு 
அனுப்்பப்்பட் ச்பமாருடகைளில் ச்பரும்பமாலமானமவ 
ச்பருநிறுவனத் துமறயின் ்பஙகைளிப்பு என்று அவர 
கூறினமார.

்ன்்வ ்கொர்னிவல் ்ெரங்்கொடியில் 
கூடு�ைொ்க 350 வியொெொர 

வைொ்கங்்கள
திறந்து மவத்து  சிறப்புமர 
வழஙகினமார. 

ென்தவ கைமாரனிவல் 
த்பரஙகைமாடியின் புதி்ய பிரிவில் 
Jaya Grocer, JD Sports, Uniqlo, 
Kaison, Bath & Body Works, 
Victoria’s Secret, Charles & Keith, 
Mr D.I.Y, Pandora, Swarovski 
என ்பல உள்ளூர ்ற்றும 
அமனத்துலகை பிரமாண்டடுகைள் 
இஙகு கைமாணப்்படுகின்றன. 

த்லும கைருத்து 
சதரிவிக்மகையில்,  ரி்500 
மில்லி்யன் செலவில் 
த்ம்படுத்தப்்பட் இந்த 
த்பரஙகைமாடி 3,200 வமாகைன 
நிறுத்தும இ்ஙகைள் உட்ப் 
வணிகை வளமாகைஙகைளில் 60 
ெதவிகிதம அதிகைரித்துள்ளது.

ெரவததெ எல்மலகைமள 
மீண்டும திறப்்பது உட்ப் 
எண்்மிக் கைட்த்தில் கைமால் 
த்ம ்பதிக்கும தவமளயில் இந்த 
முன்மு்யற்சி தக்கை  தநரத்தில் 
செ்யல்்பமாடுக் கைமாண்்பதமாகைக் 
கைருதப்்படுகிறது," என்று  
கூறினமார.

அது்டடுமின்றி, இந்த 
த்பரஙகைமாடியின்  த்ம்பமாடடுத் 
திட்ம ்பல புதி்ய தவமல 
வமாயப்புகைமள குறிப்்பமாகை உள்ளூர 
்க்கைளுக்கு வழஙகுவததமாடு 
நமாடடின் ச்பமாருளமாதமார 
நிமலம்ய மீடச்டுப்்பதில் 
அரெமாஙகைத்தின் தநமாக்கைத்திற்கு 
இணஙகும வமகையில்  இந்த 
மு்யற்சி அம்கிறது," என்றமார.
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曹观友率领行政议员等，
士气高昂推介“爱槟城”
（LovePENANG）。

提倡和谐生活  建立关爱社会

槟州政府推介“爱槟城”（LovePENANG），提倡
和谐生活，表达同理心、建立充满关爱的社会。

槟州首长曹观友指出，“爱槟城”以重家庭为出发
点，伸出援助之手、协助他人、表达同理心、建
立一个充满关爱的社会。近期企图自杀案件数据不
断增加，令人担忧。因此，我们必须关爱自己的家
人、朋友和至亲。当迷失在黑暗时，我们必须给予
他们关爱，让他们看见希望和光明。

“爱槟城”包括保护绿色环境，采取行动应对气候
变化，使槟城成为绿意州属。

“爱槟城”并继续加强槟城的经济增长，为数码时
代做好准备，迈向精明州。

首长是在“爱槟城”行动推介礼上这么说。出席者
包括议长拿督刘子健、第一及第二副首长拿督扎基
尤丁与拉玛沙米、州秘书拿督再拉尼、各国州市议
员、各政府部门长官等。

他表示，州政府将主办与“爱槟城”相关活动，以
抛砖引玉，带动各团体也主办爱心关怀活动，同时
欢迎团体使用“爱槟城”的标志（logo),让爱心满人
间。

“我们也计划主办各美食最佳小贩选举，让民众投
票选出他们心目中的最佳小贩，比如最佳炒果条、
最佳印度煎饼等，从中可带动民众之间的互动，并
助力小贩增加生意，这也是爱槟城的举动。”

首长强调，州政府旨在建立一个关爱及互助的社
会，希望人人都能参与。

“新冠肺炎疫情的爆发，给我们的生活带来了许多
挑战。许多家庭和生活都受到影响，有者甚至受到
严重打击，可说仅有少数人没有受到不利的影响。”

“这是一个充满挑战的时期，因为我们必须为适应
新常态而做出大规模的改变、与生计斗争，并学会
充分利用为对抗疫情而施加的限制。”

“虽然我们仍须保持谨慎，但也是时候重启，继续
向前迈进，踏上槟州复苏之路。”

“复苏不仅意味着振兴商业或创造就业机会。我们
也必须重新整顿生活，包括最简单的事情，比如再
次与我们的亲戚朋友联系。”

首长说，“爱槟城”是一个协助槟城重建和向前迈
进的行动号召，以迈向更光明和美好的未来。在不
论种族和宗教背景的前提下，提倡和谐生活。

“我也借此机会感谢前线人员（医护人员、警察、
武装部队和社会工作者）在新冠肺炎疫情期间的付
出和牺牲。感谢他们的力量、勇气和奉献精神。”

“我们也必须支持我们的饮食业，从著名的街头美
食到奢华的国际美食，您的支持是不可或缺的。我
们的街头美食如炒果条、阿榜糕、印度炒面、扁担
饭等等，都是我们引以为豪的多元文化遗产的一部
分。我们必须让它们继续茁壮成长。”

“中小企业的日子并不容易。因此，贸易商和零售
商需要一个推动力。尽管我们已制定计划来协助他
们在这个新时代里维持相关性，但他们始终需要您
的支持。多购买本地产品以协助确保他们得以维持
下去。”

首长说，让我们以艺术和文化传承传统。无论是
文化遗产、街头表演还是文化庆典，这些都让槟城
与众不同。槟城是个真正的文化大熔炉，因此，传
统必须被保留与珍惜。

“爱槟城”，因为槟城有很多值得我们去爱的地
方。

“从威省至槟岛，槟城是一个真正振奋人心的地
方。虽然我们在面积上或许是第二最小的州属，但
我们在吸引外国和本地投资、创造就业机会方面取
得了很大成就。”

“乔治市，一个被联合国教科文组织列为世界遗产
的地方，甚至有者把槟城描述为亚洲历史最完整的
城市之一。槟城不仅是一个原始的历史奇迹，也是
一个多样性生物的栖息地。去年，槟城升旗山获得
联合国教科文组织颁布生物圈保护区地位，而要让
文化遗产和生物圈保护区在繁华城市共存，绝非易
事。”

“爱槟城”的概念也是透过采取行动，让槟城成为
一个对下一代更友好的地方。

槟政府推介 爱 槟城        
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槟 州 政 府 推 介 “ 爱 槟 城 ”
（LovePENANG）运动，提倡和谐生
活，表达同理心、建立充满关爱的社
会，州内非政府组织接受《珍珠快讯》
访问时，欢迎州政府的倡议，并表示会
全力配合，携手共创爱心州属。

槟州首长曹观友指出，“爱槟城”以重
家庭为出发点，伸出援助之手、协助他
人、表达同理心、建立一个充满关爱的
社会。近期企图自杀案件数据不断增
加，令人担忧。因此，我们必须关爱自
己的家人、朋友和至亲。当迷失在黑暗
时，我们必须给予他们关爱，让他们看
见希望和光明。

州政府将主办与“爱槟城”相关活动，
以抛砖引玉，带动各团体也主办爱心关
怀活动，同时欢迎团体使用“爱槟城”的
标志（logo),让爱心满人间。

“爱槟城”放眼建立关爱社会    
非政府组织矢配合槟政府共创爱心州属
“爱槟城”放眼建立关爱社会    

“爱槟城”是一个协助槟城重建和向前
迈进的行动号召，以迈向更光明和美好
的未来。在不论种族和宗教背景的前提
下，提倡和谐生活。

吴松文：关怀联盟拟办心灵健康
活动

槟城关怀联盟（PgCare Society）主
席吴松文博士受访时说，“爱槟城”的方
向与槟城关怀联盟的成立宗旨不谋而
合，就是关怀社会，助人们走出疫情困
境，创造更好的未来。

他尤其认同爱槟城的“不论种族和宗
教背景的前提下，提倡和谐生活”的论
调，因为爱心本来就不分彼此，在大家
都愿意付出的情况下，社会将更和谐及
更进步。

他 指 出 ， 槟 城 关 怀 联 盟 提 供 的 援
助，包括心灵健康，食物，就业，财务
咨询，传统药物等方面。

“尽管现在已经进入后疫情时期，我
们依然会协助有需要人士，并希望相关
援助可以做到治标也治本，这才是解决
问题的最佳方式，如果只是头痛医头，
脚痛医脚，那问题永远解决不了。”

吴松文也说，心灵健康很重要，关
怀联盟计划主办系列心灵辅导活动，为
社会注入正能量，配合州政府的爱槟城
运动，引领受到困扰的人们走出困境。

槟城关怀联盟与28个组织建立合作
关系，至今已接听逾7000通求助电话，
欲了解详情可登录该联盟网站https://
www.pgcarealliance.com/，或每天早上
10点至下午5点之间致电热线：04-642 
7777 或 04-2910123。

叶丽坪：与州政府相铺相成
槟城妇女醒觉中心（WCC）主席叶

丽坪说，“爱槟城”以重家庭为出发点，
这显示家庭在促进社会和谐扮演重要角
色。

槟城妇女醒觉中心和隶属州政府的
妇女与家庭发展委员会（JPWK）保持
紧密合作，一起推动杜绝家暴运动，打
造温馨家庭。

“非政府组织和州政府是相铺相成
的，我们可以一起共享资源，为社会公
益付出力量。”

“比如协助单亲妈妈方面，我们可
以互相配合，通过槟城妇女发展机构
（PWDC）帮助她们重新出发，让她们
融入社会谋生，靠自己独立生活，正所
谓授人以鱼，不如授人以渔，这才能解
决问题的根本。”

叶丽坪也认为，“爱槟城”的精神，应
该在全部政府单位贯彻，并配合非政府
组织，齐心协力为州发光发热，让槟城
成为其他州的榜样，把爱心的种子散发
出去。

欲了解槟城妇女醒觉中心详情，可
联系
FB:ht tps ://www. f acebook . com/
wccpenang

WCC Penang Office
241, Jalan Burmah,10350.Penang
电话：04-228 0342
Whatsapp:011 3108 4001

Email:wcc@wccpenang.org

PPW/WCC Seberang Office
13,Lorong Sutera 6, Taman 
Sutera,13700 Seberang Jaya
电话：04-398 8340
Whatsapp:016 4390 698
Email:wccseberang@wccpenang.org

吴松文。

叶丽坪。

槟城关怀联盟与州政府紧密合作，关怀社会。
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TF-AMD电子厂拟在槟大展宏图    
耗20亿令吉扩展创3千就业机会

槟城TF-AMD微电子厂宣布未来数年
将在槟城投资20亿令吉进行扩展，包括
将在峇都加湾工业园扩建新厂房，预计
创造近3000个就业机会。

槟州首席部长曹观友说，TF-AMD 
迄今已在我国投资约 9 亿令吉。

他是在出席TF-AMD投资发布会上致
词时说。

“该公司自1972 年就开始设厂于槟
城，很高兴看到TF-AMD，一家高科技
组装和测试领域的知名企业，多年来在
槟城扎根。”

他说，TF-AMD 的扩展证明了槟城
拥有良好的工业生态环境，包括具有弹
性供应链、卓越的基础设施和充裕的人
才库。

“凭借着TF-AMD 在电子行业的丰富
经验，相信这战略性的扩张计划将为本
地高科技人才培养提供更多机会与潜
能。”

首长：槟提供绝佳工业生态系统
另外，针对“来势汹汹”的吉打工业，

槟州工业是否能为投资者提供更便利的
投资环境和设施。

对此，曹观友表示，投资槟城和槟
城发展机构多年来一直以来都在为此努
力，包括提供土地、绝佳的工业生态系
统、供应链及物流系统等。

“一间公司要做出投资的决定，其过
程需要花费好几年的时间，因为他们不
仅考察一个国家，而是必须考察几个国
家或州属，才呈报予总公司进行协商和
考虑，最终才作出决定。”

他说，吸引外国投资者并非一蹴而
就，一项投资额宣布后，也需要几年的
时间来执行。

梁孙意：峇都加湾新厂房料明年
落成

TF-AMD执行董事梁孙意说，位于峇
都加湾工业园的新厂房占地 150 万平方
英尺，约 14 英亩，将生产先进的集成
电路技术，预计2023年竣工。

“今天对TF-AMD 来说新篇章，因为
它标志着公司继续追求为客户提供高端

工程解决方案。”

石明达对大马投资有信心
通富微电董事长石明达说，马来西

亚拥有优越的地理位置，勤劳的人才库
以及政府的支持，为投资者增添信心，
公司会以高水平的发展来回馈当地人民
与政府。

“TF- AMD与1972年立足于槟城，见
证了槟城工业化发展的启动与飞跃，如
今工厂即将二度扩建，会尽力打造为世
界级的先进工厂。”

达维德古玛：芯片短缺料年内缓解
TF-AMD执行副总裁、首席财务官兼

财务主管拿督达维德古玛说，AMD 过
去几年取得显着的增长，而 TF-AMD 
作为战略供应商和合作伙伴，在支持公
司增长方面发挥了关键作用。

“槟城TF-AMD 50多年来在组装和测
试运营中发挥了关键作用，很高兴在
槟城和马来西亚的长期业务中取得了
重要里程碑，期待这种合作关系再延
续 50 年。”

针对芯片短缺问题，他表示芯片短
缺的情况缺口预计越来越小，相信今
年会获得缓解。

“TF-AMD是生态系统中的其中一份
子，因此相信工厂在明年2023季度竣
工后，将会提高生产量，可以为芯片
供应链提供些帮助。”

与会者包括槟州国内及国际贸易、
消费人事务及企业发展委员会主席拿
督阿都哈林、武吉淡汶区州议员吴俊
益 、 投 资 槟 城 首 席 执 行 员 拿 督 吕 丽
莲、通富微电副总裁夏鑫、大马投资
发展局首席执行员拿督阿罕阿都拉曼
等。

槟岛市政厅4座建筑近期内安装太
阳能板系统，预计可为槟岛市政厅
省下一年共32万8972令吉47仙的电
费，估计一年减少75万8642公斤二氧
化碳排放量，也预计省下一年107万
496电量（kWh）。

槟州地方政府委员会主席佳日星
表示，全球正面临气候危机，而槟
州政府也致力于进行多项的绿色项
目及议程，以预防及减低气候危机
所带来的问题。

他 说 ， 打 造 更 多 的 绿 色 建 筑 以
及安装太阳能板系统是其中一项倡
议，而州政府及槟威市政厅以身作
则，率先进行绿色建筑倡议。

他 是 在 前 往 位 于 锡 矿 路 （ J a l a n 
Timah）槟岛市政厅执法及闭路电视
控制中心，巡视太阳能板系统时，
如是指出。

除了槟岛市厅执法及闭路电视控

制 中 心 安 装 2 2 2 片 太 阳 能 板 之 外 ，
还有槟岛市政厅兽医与疾病控制中
心、峇央峇鲁巴刹及小贩中心、湖
内市政厅体育馆也将安装太阳能板
系统。

4地点拟装太阳能板
他表示，当局亦计划未来再锁定

4地点来安装太阳能板系统，即位于
威北、威中、威南及西南区的县属
办公室。

换言之，届时全槟将拥有11个具
太阳能板系统的绿色建筑。

他说，早前已安装太阳能板系统
的威省市厅建筑包括了： 威省市政
厅柏淡体育馆、大山脚柏迪路体育
中心、威省市厅柏迪路分部办公室。

安装费用由私企承担
槟地方政府部秘书爱莎表示，上

述4座槟岛市政厅建筑安装太阳能板
的费用，将由私人企业Ditrolic有限
公司负责支付长达25年的费用。

佳日星则补充，这些绿色项目都
获得私企以企业社会责任（CSR）的

方式来配合，因此州政府在这方面
无需支付任何费用。

出席者包括：槟岛市政厅高级工
程师（机电）奥曼、国家能源代表
阿都玛南。

槟岛市厅4建筑安装太阳能系统
1年省近33万元电费

安装太阳能板系统可省电费又促进环保。

阿罕阿都拉曼（左起）、曹观友、达维德古玛及梁孙意为TF-AMD投资发布
会开幕。

TF-AMD微电子厂准备大展拳脚。
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报导冯芷芸
摄影罗孙庭

槟州政府绝不放弃轻快铁计划，因
为这是对人民的承诺。

槟州首席部长曹观友说，峇六拜轻
快铁计划是解决州内交通堵塞的长远方
案，至少可以缓解20至30年槟州交通阻
塞的情况。

他接受《星洲日报》专访时说，轻
快铁计划与槟岛南部填海计划息息相
关，州政府以土地换工程的方式来进行
此项目。

“当环境评估报告被
否定后，导致峇六拜
轻快铁计划遥遥无
期，因此州政府决
定不再痴痴地等下
去，以公开征求建
议书（RFP）的方
式落实计划。”

近2个月内征求建议书
他说，州政府将在近2个月内征求建

议书（RFP），并成立技术委员会以进
行资格审核（PRE-Q）包括审核公司背
景、财务、技术及能力等，随后将邀
请通过审核的公司呈交提案，州政府
将会作出最后的审核，选出符合资格
的公司。

“如若进展顺利，相信今年年尾就可
选出符合资格的公司，进一步落实轻
快铁计划。”

他说，相关公司也会提交方案供政
府参考，包括使用建设和运营的方

式、建设、运营与移交（BOT
模式）或者透过土地等，惟这

一切都还未有定论。

续向中央申请资金
询及中央政府资助轻快

铁计划机率是否为零，对
此，曹观友表示，根据第

12大马计划下的第3个滚动
计划，槟州政府依然会继

续向联邦政府申请资金，但
遗憾的是，至今依旧是零拨

款。
“公共交通属于联邦政

府的管辖范围，槟
州 政 府 当 然 希

望中央政府能
够 资 助 轻 快
铁项目，就

像他们资
助 吉 隆
坡 和 雪
兰 莪
轻 快

铁
项

目那样。”
他说，虽然相较于吉隆坡，槟城的

人口少了很多，但作为旅游城市，每天
流动人口近100万，是适合也需要建设
轻快铁的。

放眼2023年下半年动工
询及是否能在任职期间落实轻快铁

计划，曹观友说，槟州政府放眼2023年
下半年可以动工。

“若计划能够开始动工，即使无法在
我任期内完成，这也是一项成就，因为
等待那么久的计划计划始终开始了。”

虽然公共交通在社会、经济、文化
及交通等领域的推动力是很震撼的，但
无论如何，人民的思维、配合度及生活
习惯还是必须改变。

“ 政 府 建 设 轻 快 铁 是 属 于 硬 体 设
施，但非结构性的解决方案（Non-
structural solution）还是必须依靠人民
去改变及接受，达到“人动而非车动”的
目标。”

他也表示，轻快铁之后，第一泛岛
大道及海底隧道，将会是下一个缓解交
通的重要计划。

积极开发新工业区
针对槟城目前还有多少工业地可供

应，曹观友表示目标槟城一些较久的工
业园区中大多数土地已出售，而一些油
棕地或农业地若有需要也可申请转为工
业地，而一些新的工业园区则已经出售
了65%至90%。

“峇都加湾1000英亩的工业地大约
95%已经出售，只剩下一些大约2至3英
亩的土地。另外，槟城科学园 (Penang 
Science Park) 10英亩以上较为大片的土
地也所剩不多，无法符合外资企业需要
10英亩以上土地的需求。”

他说，槟州发展机构一直以来都在
积极开发新园区，包括靠近峇都加湾的
一片600英亩新工业也即将开发，预计
未来5年内分阶段投入使用。

他说，一些人认为峇都加湾有5000至
6000英亩一大片土地，为何不足以提供
工业地，但他们必须了解，一个城镇的
规划并不仅有工业，当中的一些土地已
经规划作为住宅和商业等用途。

“接下来，位于柏淡区私人工业区也
即将开始推动，而未来槟城南部填海计
划中A岛也将会有700英亩的工业地，
可应付峇六拜工业区饱和的情况。”

曹观友致力争取
落实轻快铁计划。

南岛计划是槟州政府长期战略的一
部分，以确保槟城能提供符合世界
级的智能工业园区。

“这是对人民的承诺”    
槟政府不放弃轻快铁计划

轻快铁是缓解交通的重要计划。（设计图）
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报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

槟岛市政厅拟出新方案，让民众只
需扫描二维码联系车辆回收商，以更
恰当的程序申请报销车辆，减少州内
日趋严重的废弃车辆课题。

亚依淡区州议员黄顺祥表示，除了
其选区之外，相信州内各区都存在着
废弃车辆的课题，尤其是在组屋区或
住宅区。

他说，这些废弃车辆引发不少问
题，其中包括废弃在路旁容易造成盲
点，引致其他车辆发生交通事故。

他指出，若只是依靠槟岛市政厅
去解决，这将加重当局的负担，因为
槟岛市政厅的废弃车辆停放空地已爆
满，且需要时间来进行招标及处理。

北马有11家废弃车辆回收商
他表示，为了解决上述的问题，槟

岛市政厅已拟出一个方案，民众只需
扫描槟岛市政厅提供的二维码，即可
联系北马区共11家废弃车辆回收承包
商，以进行估价，然后再依据市政厅
的程序申请报销。

他认为，通过这种方式可让车主
及承包商达到双赢，即车主可在承包
商估价后，拿回一些费用回本，而不
再使用的车子也可交由承包商回收处
理，而非把车子丢弃在路旁。

他冀望通过这项方案，民众能够与

市政厅配合，以解决州内各区都发生
的废弃车辆课题。

他是连同槟岛市议员陈淑湘在位于
亚依淡玫瑰花园睦邻公园旁召开记者
会时，如是表示。

执法人员权限下无法随意拖车
他也提及，有不少民众以为只需将

车子废弃在路旁，槟岛市政厅执法人
员就会前来拖车，其实不然。

他解释，在依据权限下，当局执法
人员并不能随意的拖走废弃车辆，尤
其是路税尚未逾期的车辆，以及废弃
在组屋区范围内的车辆。

他说，除非有关废弃车辆的路税已
逾期，槟岛市政厅将发出通知信予车
主，车主若在7天后仍无动于衷，则就
会被当局拖走。

“如果是有关车辆已经阻碍路面上的
交通，在路税没有逾期的情况下，当

局是可以拖走的。”
另外，他也提及，若废弃车辆是停

放在组屋区范围内，则必须由组屋管
理层来向当局投报及处理。

他呼吁民众勿随意将车子废弃在路
旁，而是以负责任的态度，通过正确
的管道来处理。

陈淑湘：亚依淡区共18辆车被
拖

槟岛市议员陈淑湘则指出，废弃车
辆课题一直以来都备受槟岛市政厅关
注，而亚依淡选区服务中心同时也接
获很多相关的投报。

她说，今年截至6月18日，槟岛市
政厅在亚依淡地区已拖了18辆在路旁
的废弃车辆，而每个月平均会有2至4
辆废弃车辆被当局拖走。

她表示，这些废弃车辆除了阻碍交
通之外，也有碍市容，同时也滋生蚊
虫，在亚依淡地区引发不少骨痛热症
案例。

她呼吁民众不要任意将车子丢弃在
路旁，而是通过正规的程序来报销有
关车辆，即扫描槟岛市政厅提供的二
维码，或向临近选区的议员服务中心
投报。

出席者包括：槟岛市政厅执法组主
任阿斯曼。

报导翁懿娴
摄影罗孙庭 / Muhamad Amir Irsyad 
Omar 

槟州政府计划8月在社尾万山考古公
园设立食物分发中心，以更有系统的取
代非政府组织在光大巴士站的分发方
式，确保无家可归的街友三餐温饱。

槟州环境与福利事务委员会主席彭
文宝接受《珍珠快讯》访问时指出，槟
州政府原先计划在光大进行分发食物活
动，但基于非政府组织一般都会到光大
及附近巴士站分派食物，而街友会排着
长龙等待领取饭盒，除了街友安危及阻
碍交通之外，巴士的黑烟及环境卫生问
题是当局考量点。

“这也是为何我们改变原本想在光大
分发食物的计划，将地点改至社尾万山
考古公园。”

他说，槟州政府亦面对4至5个非政
府组织在同一个时间内，到同一个地点
分发食物给同一班的街友，以致街友有
更多的“选择”，将多余的食物丢弃在路
旁。

“这除了浪费食物之外，也造成当地
的环境卫生问题，因此我们需要是项计
划来解决这些问题。”

他指出，透过设立物资分发中心，
将更有系统化的进行分发活动，避免造

成以上种种乱象。
他表示，有关建议已向槟岛市政厅

及槟州发展机构提呈，目前正等待当局
批准。

槟州政府计划在社尾万山考古公园
设立食物分发中心。

妥善安排食物分发时间
他 指 出 ， 透 过 食 物 分 发 中 心 ， 可

妥善安排各个非政府组织的食物分发
时间，若其中的时段没有任何组织负
责，州政府的珍珠食物银行（Mutiara 
Foodbank）将负责安排食物。

他说，当局将提供街友一日三餐，
并安排合适的地点让街友用餐。

“很多时候，我们都看到街友领取饭
盒后，就蹲在沟渠或大路旁用餐，这情
景见者心酸。”

“街友亦是人，同样拥有尊严，应该
要有一个完善的地点，让他们用餐。”

他提及，圈定社尾万山考古公园为
地点，主要是拥有较合适及干净的环境
来进行食物分发活动。

了解街友露宿原因及提供援助
他 也 披 露 ， 透 过 设 立 食 物 分 发 中

心，福利局也可安排街友进行登记，以
方便了解街友露宿街头的原因，从中提
供援助。

他说，当了解街友的困境后，将对
症下药提供援助，比如为街友寻找工作
机会、申请援助金、安排年迈街友入住
老人院，抑或是安排街友住在州政府的
人民组屋单位。

街友庇护所料8月运作
至于位于崔耀才路的街友庇护所，

则预料会在8月全面投入运作，而慈济
亦计划在该处设立再循环中心、咖啡厅
及烘焙店，提供街友就业机会。

“同时，我们计划与7家私人医院及6

家政府医院合作，在该处设立“医疗营”
，提供体检等方面的医疗服务。”

拟为三轮车夫寻找栖身之处
另一方面，彭文宝透露，目前正着

手处理三轮车夫寻找栖身之处，因为很
多三轮车夫平时都只是在路旁或三轮车
上留宿。

“我们计划为他们寻找可落脚的地
方，此举也让这些三轮车夫有个永久性
的住址，方便向州政府或福利局申请援
助等。”

系统化解决光大巴士站派食物乱象
8月社尾万山考古公园设分发中心

扫描二维码联系车辆回收商
黄顺祥: 有效处理废弃车辆课题

黄顺祥（左）与陈
淑湘促民众协助减
少废置汽车。

州政府拟在社尾万山考古公园设分发中心，确保更有系统分发食物予街友。
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耗资2300万令吉的槟城首家动物废料有机沼气发电
厂，预计将于2023年3月完工，届时可完善处理村内
10万头猪的排泄物，使华都村环境污染及农场气味问
题获得改善。

获40户猪农全面配合
这项计划是由私人企业进行，目前已100%获得华

都村40户养猪农场业者签署合约及配合。
槟州首席部长曹观友说，这项计划有利于华都村环

境的净化，达至绿意槟城的目标，惟计划需全部猪农
配合，1户都不能少。

他是于华都村出席动物废料有机沼气发电厂动土仪
式上说。

“即使有1户猪农不配合的将动物粪便排入水沟及河
流，也会继续造成环境污染，为此我希望华都村猪农
们能够参与此计划，勇敢的面对未来挑战，把养猪业
带至另一高峰。”

首长：拖延对行业带来负面影响
他强调，槟州政府希望看到此计划可以尽速完成，

除了一劳永逸的解决华都村及周遭地区所面对的环境

污染问题，也希望能成为全槟乃至全马的典范。
“直接将粪便排入沟渠或河流的做法已不合时宜，

若此课题拖延下去，将为整个行业带来负面影响，既
然如今有私人企业愿意进行环保计划，希望猪农能够
给予配合，确保是项计划的成功，解决养猪业所面临
的困境。”

他说，若有猪农面对任何问题，可通过猪农公会、
行政议员、州议员或市议员来传达。

“今天对华都村村民和猪农来说是历史性的一天，
朝向州政府绿意环保目标，也还给华都村和附近住宅
区居民清新的空气。”

转化为电力成为绿色能源
曹观友说，有机沼气发电厂完工后，将会有地下排

污管将临近猪农场的动物粪便排入该系统，而较远地
区的农村将以卡车载送方式。

“同时，透过动物粪便发酵产生沼气转化为电力成
为绿色能源。”

拟在平安村建沼气发电厂
Timeless Green排污系统公司董事丹尼斯说，该公

司将于华都村第17条菜园路一块占地约2.5亩地段兴建
动物废料有机沼气发电厂，目前获得村内40户猪农配
合。

“动物废料发电厂是由公司全资负责，并无获得州
政府或联邦政府的拨款。”

询及时候会进一步将计划扩展至威北平安村，他表
示该公司也有计划在近期内在平安村展兴建沼气发电
厂，而中央政府也有意拨款，目前正在等待进一步详
情。

猪农公会感谢州政府及私企
槟州猪农公会主席王富生说，华都村猪农非常感谢

槟州政府及Timeless Green公司在华都村实施此项计
划，而猪农也会尽力配合。

“我们希望这项计划能够顺利进行，减少华都村环
境污染以及公众的投诉的问题。”

与会者槟州环境委员会的行政议员彭文宝、槟州
农业与农基工业、乡区发展、卫生事务行政议员诺雷
拉、峇都加湾区国会议员卡丝杜丽、武吉淡汶州议员
吴俊益、爪夷区州议员方镁莱、双溪峇甲州议员阿玛
比利巴及槟州猪农公会顾问王观洲等人。

“煎蕊与青鱼巡回活动”（Jelajah 
Cendoi Pasemboq）第30站来到槟城
北海甘榜峇眼惹玛，活动当天吸引
众多民众携带一家大小前来参与，
场面非常热闹及温馨。

峇眼惹玛区州议员孙意志指出，
若要达到“槟城2030愿景”中的“重家
庭”目标，家庭成员之间保持良好的
沟通是非常重要的。

“家人之间愿意踏出一步，包括与
家人分享近况、聊天，相互体谅，
便能解开心结，减少彼此间许多误
会，进而促进家庭和睦。”

王美玲：每位家庭成员不可或缺
槟 州 妇 女 发 展 机 构 总 执 行 长 王

美玲说，槟城稻地美食煎蕊及青鱼
里，包含了着不同的食材，好比在
一个家庭里，每位成员都扮演着不
可 或 缺 的 角 色 。 只 要 彼 此 同 心 协
力，才能维持幸福美满的家庭。

马翠颖：了解家庭和谐重要性
峇眼惹玛区妇女与家庭发展委员

会主席马翠颖则指出，她希望透过
这场活动，让更多人了解家庭和谐
的重要性，尤其适逢双亲节，每个
人都应乘此机会大声的把爱表达出
来。

孙意志收获生日惊喜
活动当天，孙意志也亲自舀上一

碗碗的煎蕊来款待居民们，现场也
有安排吉祥物袋鼠先生，为活动增
添气氛。此外，主办方也为孙意志
准备生日惊喜，并献上一首温馨的
生日歌。

“煎蕊与青鱼巡回活动”将涉及槟
州40个州选区，包括每个周六和周
日将会到各个站点免费派发煎蕊和
青鱼，同时也会有亲子游戏及丰富
礼品供民众参与即赢取。

欲知活动时间表及更多详情，欢
迎浏览槟州妇女发展机构www.pwdc.
org.my。

曹观友（右2）一行人巡视动物废料有机沼气发电厂工地。

“煎蕊与青鱼”第30站反应热烈
孙意志：温馨活动促进家庭和睦

煎蕊与青鱼巡回活动在北海甘榜峇眼惹玛获得热烈反应。

动物废料有机沼气
发电厂动土    
一劳永逸解决

华都村环境问题
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威南敬群小学精明教室9年后更新
换代，首批14间教室已完成更换崭新
数码教学系统，第二阶段将为另16间
教室进行系统提升。

该校是于日前为上述精明教室举办
启用礼，家协主席罗竣传在会上说，
随着首批精明数码系统安装完成，接
下来他们将启动第二阶段计划。

他说，该校在时任家协主席吴俊益
带领下，开启了精明教学旅程，让该
校一举成为州内精明教学的前沿，而
家协也希望能够延续有关惠及师生的
决策，把精明化教室发展下去。

罗竣传盼热心人支持
因此，他希望热心人士可以支持有

关计划，让家协顺利完成更新，让学
子们可拥有更舒适和生动的环境求取
知识。

“科技日新月异，随着时代发展和
旧有设备老化，维修费逐渐高涨，我
们在深思熟虑后决定更换有关设备，

以冀能继续提供更全面和生动的教
学，让学子受益。”

学生被生动教学吸引
武吉淡汶区州议员吴俊益指出，数

码精明教室教学为该校开启新篇章，
而且在使用有关系统后，该校成功改
善部分学生的学习态度。

“在开始使用精明系统后，许多校
内较为靠后的学生纷纷被生动教学吸
引，在学习是更为主动，甚至还会要
求来到前排听课，成为教室的小勇
士。”

因此，他说，有关系统在教育上绝
对物有所值，他希望家长们可以支持
有关计划，只要整合大家力量，接下
来的计划一定会进展顺利。

询及旧有设备状况与现有设备差
别时，他透露，新设备除了更为先进
外，最显著的差别是不必再使用投影
机，而且不必在封闭式冷气课室使
用，因此更为亲民和省电。

吴俊益也拨款赞助一台智能一体
机，为该校精明教室计划尽一份力
量。

出席者包括校长陈楚汉、董事长拿
督陈建宝、校友会会长林明花等。

由正凯基金会(Masmeyer Foundation)
和槟城极峰崇善社（APEX Club of 
Penang）联办的 “施你所能，取你所
需”食物银行计划，续去年成功推行该
计划后，今年设下目标在全槟24间学校
设立食物银行，让更多有需要的清寒生
受惠。

槟州环境与福利委员会主席彭文宝
表示，槟州政府自2009年开始设立珍珠
食物银行（Mutiara Foodbank），以帮
助需要的家庭，尤其是B40群体。

惟，他坦言，州政府在资源有限的
情况下，并无法扩展至更大的范围，让
人民受益。所幸，拥有其他企业及非政
府组织的协助，得以将受惠范围扩大，
包括上述两个单位的配合，成功在去年
为槟威两地的10间学校设立食物银行。

通过学校及家协呈名单
他说，在这项“施你所能，取你所需”

食物银行计划，通过学校及家教协会提
呈受惠学生名单。

他表示，这是基于校方或家协能够
了解真正需要帮助的学生和家庭，达到
该计划的助人目标。

彭文宝：善用科技系统化分发方式
他指出，槟州政府相当支持是项的

计划，并愿意协助坊间的团体单位设立
食物银行。

他说，大家也可善用发达的科技，
更系统化的进行是项举措，比如更系统
化的进行登记受惠者资料，以避免出现
同个时间，出现多个单位重叠捐赠的情
况。

杨式丰：获热心家长捐赠干粮
正凯基金会执行董事杨式丰表示，

该基金会是于去年的行管令期间，发动
这项食物银行计划，并获得州政府的支
持与配合。

他说，原先是在行管期分派食物予
受影响的家庭，随后发现其实好些家庭
在疫情之前，已长期面对没有粮食的情
况。

“因此，我们关注这方面的问题，并
开始在学校推行这食物银行，更深入的
去帮助有需要的人。”

他指出，计划进行以来，同时也获
得学校的一些家长热心捐赠，不时的为
学校的食物银行增添干粮，让计划得以
继续进行。

江天佑：传达互助良好文化
槟城极峰崇善社候任会长江天佑表

示，通过这项计划能够教育下一代，传
达互相帮助的良好文化，达到 “施你所
能，取你所需”的目标。

他说，这主要是让清寒生获得捐助
以外，也让家境良好的学生与家长有机
会施予援手，共同打造更关爱的社会。

他也提及，由于提倡健康饮食，所
有提供的食物干粮都会以健康食品为
主，不会有快熟面等垃圾食品。

凌絉玲：欢迎企业参与赞助
正凯基金会执行董事凌絉玲表示，

今年的目标是在全槟24间学校设立食
物 银 行 ， 她 欢 迎 有 意 参 与 的 私 人 企

业、非政府组织或其他团体单位联系
该基金会，以方便作出安排。

她 说 ， 每 个 学 校 的 初 期 设 立 经 费
为 4 0 0 0 令 吉 ， 2 4 间 学 校 的 经 费 总 额
会 是 9 万 6 0 0 0 令 吉 。 目 前 培 能 学 院
（Peninsula College）已答应赞助其中
4间学校。

她 亦 补 充 ， 在 学 校 设 立 食 物 银 行
后，将由校方或家协来负责打理，确
保维持食物银行的运作。

有意参与这项计划，设立食物银行
的学校或家教协会，欢迎致电杨式丰 
012-437 2288 （威省），以及邱蕙玲 
013-308 8588 （槟岛）。

记者会出席者包括：槟城极峰崇善
社现任会长邱蕙玲、委员黄志春、蔡
仁福、林蔚良。

2组织联办食物银行计划
放眼24学校清寒生受惠

敬群华小精明教室换新系统
吴俊益：改善学生学习态度

吴俊益（左）拨款赞助一台智能一体机，为敬群学校精明教室计划尽一份力
量。右为罗竣传。

彭文宝（左五）呼吁民众响应食物银行计划，左起为林蔚良、蔡仁福、邱蕙玲、江天佑、杨式丰、凌絉玲及黄志春。
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爱槟城,深入社区,关怀弱势群体。
由槟城珍珠议员夫人协会与巴当哥

打区州议员服务中心联办的关怀社区
活动,派发平板电脑、购物礼券及物资
予15户B40家庭。

活动也包括为有关家庭的家长与孩
子进行交流和辅导，在进一步了解家
庭情况的当儿，也从中促进他们的亲
子关系。

槟 州 首 席 部 长 兼 巴 当 哥 打 区 州 议
员曹观友表示，在后疫情时期，州政
府在积极协助各领域迈向复苏之际，
也不忘关怀社区。通过章瑛行政议员
掌管的社会发展事务部门、还有州政
府旗下的单位，比如妇女发展机构、
青年发展机构、乡村社区管理理事会
（MPKK）、妇女与家庭发展委员会
（JPWK）等，深入社区,关怀弱势群
体。

他希望今天的社区关怀活动，可以
每个月在各选区举行，并通过促进亲
子关系辅导，在各家庭种下幸福的种
子。

首长说，随着州政府昨日推介“爱槟
城”（LovePENANG）运动，非政府组
织及商家受促主办爱心关怀活动，与
州政府一起努力，建立一个关爱及互
助的社会。“爱槟城”是一项以社区为中
心的全民运动，终极目标是造福槟州
和人民。

首长夫人陈莲枝致词时说，社会和
谐从幸福家庭开始，有鉴于此，槟城
珍珠议员夫人协会自5月28日起，在各
选区进行关怀社区活动，以促进各家
庭的亲子关系，塑造家长温馨关怀、

孩 子 健 康 成 长 的 家 庭 ， 让 社 会 更 美
好。

“今天是继5月28日在垄尾之后的第2
场关怀社区活动，我们派发平板电脑、
购物礼券及物资予15户巴当哥打区的

B40家庭，好让孩子们在拥有电脑设备
后，在学习时不落在他人后头。”

出席者包括章瑛行政议员、林秀琴
与黄顺祥州议员、槟城珍珠议员夫人协
会成员、首长特别事务官刘敬亿等。

光大区州议员郑来兴说，B40群体免费体
检计划（Peka B40）是希盟执政时所推出，
希望联邦政府可优化这计划，并增加提供
免费体检的次数。

他 出 席 在 第 一 大 道 广 场 举 办 的 光 大 区
免费体检活动时指出，这项政策的效果是
可见的，否则联邦政府也不会保留这项政
策。

“这项计划已推出4年，依然保持一生能
有一次免费身体检查的优惠。”

“许多已进行免费体检的低收入家庭向我
们反映，希望在时隔多年后再次获得免费
体检，以了解自己的情况。”

他说，槟城符合资格进行这项免费体检
者占了11%，但当主办单位联繫符合资格
的450名民众时，发现只有三分之一接受邀
请。“我知道，一些人担心检查报告出炉时
得知自己患病。但要明白的是，预防胜于
治疗。”

他说，至今年5月31日，我国590万B40人
口中，只有10.5％人口（62万人）已从这项
体检计划受惠，槟城的检测率则达到11％。

出席者包括槟岛市议员王宇航、O2诊疗
所医疗运营经理王光圣、中路区乡委会主
席拿督谢是发、交通花园乡委会秘书洪明
泉等。

低收入家庭盼了解自身情况      
郑来兴吁增加B40群体免费体检次数

南 岛 计 划 渔 民 预 计 今 年 7 月
开始获分配更新颖、马力更大
更安全的渔船。

槟基设机构首席执行员拿督
斯里法立占指出，渔船援助是
专为南部渔民而拟定的社会影
响管理计划（SIMP）之一。

他说，州政府圈定20名，已
在社会影响管理计划下登记，
而且面对渔船破旧不堪的渔民

在此援助下受惠。然而，造船
厂 需 要 时 间 造 船 ， 所 以 必 须
分阶段移交船只。州政府已物
色和接洽渔船顾问公司、造船
厂、引擎公司。新渔船主要以
玻璃纤维制成，长约27尺。

共 3 1 5 名 分 别 来 自 峇 东 海
滨 、 美 湖 、 公 巴 和 双 溪 峇 都
的渔民已登记社会影响管理计
划。

南岛计划渔民    
7月获分配新渔船

法立占视察新渔船引擎。

郑来兴（左4）等推介光大区免费体检活动。

珍珠议员夫人协会
深入社区关怀弱势群体

关怀社区活动成功举行，前排左1至5为黄顺祥、林秀琴、章瑛、陈莲枝及曹观友。
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由真人真事改编的全国第一部反
家暴公益微电影《挽回》日前举办首
映礼，电影带出反家暴讯息，并鼓
励受害者面对家暴时，应勇敢寻求协
助。

《挽回》获得槟州社会发展委员
会主席章瑛行政议员章瑛出资赞助、
双溪槟榔区州议员林秀琴的支持与协
助。其中林秀琴更亲自上阵，在戏里
扮演其现实中的州议员角色，以行动
支持公益。

章瑛：暴力无法解决问题
槟州社会发展委员会主席章瑛在

首映礼致词时表示，在槟城2030愿景
中所提倡的其中一个愿景就是“重家
庭”。

她指出，一个家庭的和谐非常重
要，而暴力是绝对无法解决任何问
题。

她 说 ， 家 庭 暴 力 将 引 发 很 多 问
题，其中包括在家暴环境中长大的孩
子，将面对很大的身心灵影响，造成
不健全的成长，甚至间接性形成另一
个施暴者。

她表示，槟州政府设立了第一支

援点，让家暴受害者可以快速得到支
援。

“ 我 也 希 望 每 个 人 都 是 一 个 支 援
站，协助需要帮助的受害者。”

她指出，根据数据显示，共有76%
的家暴受害者是女性，她冀望有更多
的女性议员，甚至更多的相关单位
及资源，一起携手遏止家暴个案的发
生。

林秀琴分享处理家暴个案过程
双溪槟榔区州议员林秀琴指出，

这是全国首部反家暴公益微电影，透
过这部微电影向民众传达反暴力讯
息。

她指出，本身与团队处理很多家
暴个案，更分享处理个案的过程，甚
至需要在深夜时段，协助家暴受害者
逃离魔掌，更面对施暴者的恐吓

她亦在首映礼上呼吁大家若发现
邻里或发现有家暴发生，应立即伸出
援手协助，更鼓励受害者勇敢站住来
寻求协助。

她认为，只要大家多关爱身边的
人，必能帮助到需要援助的受害者，
而其服务中心心及一些非政府组织如

槟州妇女发展机构、妇女醒觉中心亦
随时对受害者施予援手。

她希望透过微电影《挽回》，传
达反家暴与反暴力的讯息给更多的
人，提高社会醒觉。

龚恺育感谢州政府支持
监制龚恺育表示，感谢槟州政府

的支持及关注这类题材的微电影。
他指出，虽然这是一部微电影，

但却能提高民众的醒觉，让大家了解
如何帮助受害者以及让受害者本身懂

得自救。
他冀望将来能开拍更多以社会课

题为主的微电影，带动更多的人推动
公益。

出席者包括：槟州首席部长夫人
陈莲枝、上议员林慧英、国会议员林
吉祥夫人梁玉治、槟州妇女发展机
构首席执行员王美玲、汇华集团执行
董事许芝敏、浮罗池滑区州议员李俊
杰、槟岛市议员陈慧萍与王宇航、微
电影赞助人朱鸣贤、导演尤嘉欣和刘
原燊等。

州政府百年洋房翻新
打造州立艺术画廊新据点

槟州政府计划翻新马球场附近西贝
莱恩斯路（Jalan Sepoy Lines）空置的
州政府6号产业，打造成另一槟州州立
艺术画廊新据点！

槟州旅游创意经济事务委员会主席
杨顺兴表示，这将会是州内第一所拥
有独立式建筑的艺术画廊，而目前州
内唯一的州立画廊则附属在槟州大会
堂后方。

他说，上述的翻新计划也意味着，
州内再增加一个展示艺术作品的平
台，也让本地艺术发展推向
另一新的里程碑。

杨顺兴：旅游及艺术吸引游客
他指出，众所周知，旅游及艺术领

域是吸引游客访槟的最强元素之一。
而槟城是公认具有历史文化、艺术、
美食于一身的旅游景点。

他说，在符合槟
州2021年至2030
年旅游大蓝
图 之 下 ， 

州内的博物馆及艺术画廊都会是本地
旅 游 业 发 展 的 推 手 ， 也 属 于 前 线 角
色，让游客在最快的时间内了解槟州
的历史文化。

他表示，在 西贝莱恩斯路新设艺术
画廊，将有潜能成为日后新旅游景点
之一，同时也可促进旅游及创意经济

的发展。

盼增更多艺术画廊及博物馆
他期盼未来，槟州可增设更多的艺

术画廊及博物馆，让州内的艺术发扬
光大。
“尤其州内的视觉艺术为槟州旅游业

发展做出了贡献，并将槟州的名字置
于发展主流。”

他举例，英国单是在伦敦，就有
多不胜数的博物馆及画廊，而英

国在文化艺术发展方面的
卓越表现有目共睹。

他 提 及 ， 目 前 的 州 立
画廊是一个收藏本地和外
国视觉艺术作品的画廊，
并展示了自 1800 年代以
来，有关本地发展和历史
革命的遗产画作。

他 说 ， 画 廊 内 的 收 藏
品大约有1800件，包含多
种媒介，如水彩、油画、
摄影、陶瓷制品等等。

杨 顺 兴 指 出 ， 上 述 新
艺术画廊的设立，也会是
州内艺术人才或艺术系学
生的展现平台。

“他们可以在这里进行活动、或展
示他们的作品。”

哈雅妮：6号产业建于1920年
槟州博物馆馆长哈雅妮表示，该空

置已10年的州政府6号产业，建于1920
年，迄今已超过百年历史。

她指出，当时该独立式产业共花了
2万美元来建造。早前该建筑皆有人
居住，包括2005年至2012年期间，时
任的槟州财政司也居住该处。

“2012年至2022年这段期间则空置
着，直至一个月前我们才接手，已计
划进行翻新工程。”

料需2年翻新
她提及，尽管该建筑已废置10年，

但建筑结构尚保留完善，破损程度不
大，预计只需用1年半至2年的时间翻
新及设立新的州立画廊。

现有州立画廊仍保留
她说，目前位于槟州大会堂建筑后

方的槟州州立画廊仍然保留着，并没
有因为增设新的州立画廊而被取代。

她透露，槟州州立画廊董事会将进
行探讨，即日后州立画廊现址会以怎
样的形式来继续运作，与新画廊达到
相辅相成的效果。

出席者包括：槟州财政司莫哈末法
拉兹、槟州州立画廊委员会主席李凯 
、槟州秘书署（SUK）高级助理秘书
扎鲁阿兹万。

槟州政府支持的反家暴公益微电影《挽回》首映礼反应热烈。

反家暴微电影《挽回》首映
提高社会民众反暴力醒觉

环境清幽的百年独立洋
房将成为州立艺术画
廊新据点。
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说起槟城的著名旅游胜地之一，最
让人津津乐道的就是升旗山与缆车，
这两个最印象鲜明的槟州象征。

在游客们尽兴游览升旗山，乘搭着
已是新一代的缆车同时，其实背后正
是有着一群幕后团队，不辞劳苦地提
升缆车设备，以确保游客及居民的安
全。

而筹划缆车提升工程的正是项目总
负责人陈瑞兴，以及其团队在保护升
旗山环境为前提下，破解缆车背后的
深奥学问，用原始的方式将提升缆车
的难度一一克服。

属我国最原始森林之一
我国地理位置接近赤道，因而拥

有一大片面积的热带雨林，其中包括
升旗山，升旗山早于1亿3000万年前
形成，堪称是我国最原始的森林之
一。1788年，槟城开埠者莱特上校率
领英国殖民官员开辟升旗山，自此
升旗山成为了英殖民官员的避暑胜
地，1923年缆车计划在经历重重困难
后，总算开始运行。

缆车及其铁轨系统经过长时间的使
用后，无论是机件或是铁轨已经逐渐
老化。1977年，缆车第一代木制车厢
退役，取而代之的是红白相间，在当
时看起来较为现代化的车厢。

无论是第一代或是第二代的缆车，
每小时的载客量是约280人，乘客必
须在中站转站才能抵达山顶，每趟从
山脚到山顶的车程，必须耗上大约半
小时才能抵达，倘若遇上假日游客增
多，排队等候的人龙可想而知。

拖缆断裂事故敲响警钟
2003年7月，陈瑞兴受槟州政府委

托，调查缆车经常发生故障的原因，
随后他带领本地工程师和建设团队，
为旧铁路系统设计及安装新的电子控
制系统，以取代经常出现故障并导致
乘客滞留的旧机械系统。

同年12月8日，公共工程局在修复缆
车拖缆时，缆车上半部轨道的拖缆却
在毫无预兆的情况下断裂，庆幸的是
当时并没有造成任何人的伤亡。而由
于这些拖缆需要从瑞士特别订制及进
口，因此大约10个月后，缆车拖缆才
得以重新安装回铁轨上。

这一次的拖缆断裂事故，对时任
州政府敲起了警钟：无论是乘客量或
是安全性的考量，缆车及铁路的提升
工程已经是刻不容缓。时任州政府正
式展开了了提升缆车及缆车轨道的前
期计划，期间，缆车也面对多次的损
坏，偶尔缆车的变压器损坏，更曾发

生过机房里的机器爆炸，一旦这些机
件出意外，缆车就会故障，这让游客
及居民怨声载道。

2009年，升旗山的缆车及轨道提升
工程终见眉目，中央政府决定拨款
6000万令吉，作为提升整个升旗山缆
车车厢及铁轨的费用，工程正式在
2010年4月展开，并在2011年5月正式
重新开放。

用人手方式完成不可能任务
陈瑞兴坦言，上述提升工程并非是

他职业生涯里最艰难的一项工程，但
肯定的是他最为投入的一项工程，因
他是土生土长的槟城人，从小就与升
旗山有不解之缘，一到周末，他就会
到升旗山登山。

“最有难度的是在缆车中站的铁路提
升工程，原先的缆车到了中 站 必
须转站，才能抵达山顶，
而提升计划中的设计，
省却在中站下车的麻烦，
让乘客可以一路直达山
顶，因此铁轨的设计
多出一条绕道铁轨。”

他说，这一绕道铁
轨为工程带来更多施
工难度，因大型机器无
法送达施工处，加上施 工
地点在山上，员工们
都必须徒步走到
山 上 ， 再 以 锄
头等辅助工具挖
掘，这前前后后
费时5个月。此
外，在不伤害原
有中站车站建筑
本身的情况下，

迁 移 支 撑 中 站 车
站的其中一面墙。

“许多大型机件都没有办法运上山，
加上环境保护的考量，我们都必须用
最原始的用人手方式，完成了一次又
一次不可能的任务。”

提升后载客量翻3倍
缆车车厢及铁轨提升工程完工后，

载客量从每小时 的 2 8 0 人 ，
提 升 至 每 小 时 1 0 0 0 人 ，
由山脚直抵山
顶。原先的每
趟月半小时路
程，缩短至大
约5分钟，这不
仅大大提升了
效率，也缩减
了候车时间。

他透露，第一代与第二代的缆车，
当时只是更换车厢，并未提升铁轨以
及机件系统，因此载客量并无并没有
因更换车厢而提升，一直到第三代将
铁轨一起提升后，载客量得以翻3倍。

8月受邀在升旗山佳节分享
陈瑞兴受升旗山机构之邀，将在今

年8月5日举行的升旗山佳节，为大家
分享一些有关提升工程的独家照片

及故事。
有兴趣者届时可前往升旗山
的Bellevue酒店，了解升旗山

的百年故事，此活动免费
但须先报名。

第一代及第二代的缆车必须在中站转站，才能抵达山顶。 由于大型机件没办法运上山，他们以人手挖掘的方式，完成
任务。

陈瑞兴对于自己可以参与缆车及铁轨提升计划倍感荣幸。

由瑞士制造的新
缆 车 ， 必 须 用
吊车调到铁轨
处。

提升升旗山缆车
存深奥学问

陈瑞兴与幕后团队
功不可没
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ைொநிை முதல்வர் வைதகு ்ொவ் த்கொன் இவயொவ், இரண்்டொம் துலை முதல்வர் வ்பரொசிரியர் 
்ப.இரொை்ொமி (நடுவில்) இந்திய ்மூ்கத் தலைவர்்களு்டன் குழுப்ப்டம் எடுக்்கப்பட்்டது. 

5

ஜொர்ச்்டவுன் - பினமாஙகு ெமாரச்்வுன் 
விழமா கைமல, திமர்யரஙகைம, இமெ, ஆ்ல், 
்ப்ம, புமகைப்்ப்ம ்ற்றும ்பமாரம்பரி்யம என  
இரண்டு ஆண்டுகைளுக்குப் பிறகு மீண்டும  
்லரகிறது. இந்த விழமா வருகின்ற ெூமல 
்மாதம 9 முதல் 24 வமர 16 நமாடகைளுக்கு 80 
நிகைழ்ச்சிகைமள உள்ள்க்கி்ய யுசனஸ்தகைமா 
உலகை ்பமாரம்பரி்யத் தல்மாகை விளஙகும 
ெமாரச்்வுன் நகைரில் நம்ச்பறுகிறது. 
ச்பமாது ்க்கைள் ்ற்றும சுற்றுப்்ப்யணிகைள் 
ெமாரச்்வுன் நகைரத்தின் தனித்துவத்மத 
அனு்பவிக்கை இந்நிகைழ்ச்சிகைளில் கைலந்து 
சகைமாள்ள அமழக்கைப்்படுகின்றனர. 

2008ஆம ஆண்டு யுசனஸ்தகைமா 
ெமாரச்்வுன் உலகைப் ்பமாரம்பரி்யச் சின்ன்மாகை 
்படடி்யலி்ப்்பட்திலிருந்து, பினமாஙகின் 
கைமல, கைலமாச்ெமாரம ் ற்றும ்பமாரம்பரி்யத்தின் 
வளரச்சி ்ற்றும முன்தனற்றம ்பல 
ெரவததெப் ்பமாரமாடடுகைமளப் ச்பற்றுள்ளது 
என்று ்மாநில  முதல்வர த்தகு ெமாவ 
சகைமான் இத்யமாவ கூறினமார.

"பினமாஙகு கைமல வளரச்சிக்கு அதிகை 
முன்னுரிம் வழஙகும ஒரு ்மாநில்மாகும. 
அவற்றில்,  இந்த ்மாநிலத்தின் கைமலம்யப் 
்பமறச்ெமாற்றும சிறப்பு அமெஙகைளில் 
ஒன்றமாகை  'ெமாரச்்வுன் விழமா' விளஙகுகிறது.  
கைமல ் ற்றும கைலமாச்ெமார செ்யல்்பமாடுகைமளத் 

ஜொவி - பினமாஙகு நமபிக்மகை கூட்ணி 
அரசு, அடுத்த ச்பமாதுத் ததரதலில் 
இம்மாநிலத்மதத் சதமா்ரந்து 
நிரவகிப்்பதற்கைமான வலுவமான ஆதரவுப் 
ச்பறும என  உறுதி சகைமாள்கிறது.

கை்ந்த 15 ஆண்டுகைளமாகை பினமாஙகில் 
நமபிக்மகை கூட்ணி நிரவமாகைம ்பல 
ெமாதமனகைள் ்பம்த்துள்ளது, என ்மாநில 
நமபிக்மகை கூட்ணி தமலவரு்மான 
முதல்வர த்தகு ெமாவ சகைமான் இத்யமாவ 
சதரிவித்தமார. 

"இது ்க்கைளுக்கும, ஒடடுச்மாத்த 
்மாநிலத்துக்கும ்ப்யன் அளிக்கும ்பல்தவறு 
சகைமாள்மகைகைள் ்ற்றும திட்ஙகைளமால் 
நிரூபிக்கைப்்படடுள்ளன.

"பினமாஙகு,  ்ற்ற ்மாநிலஙகைளு்ன் 
ஒப்பிடுமத்பமாது,   கிட்த்தட் சுழி்யம ஊழல் 
்ற்றும  தநரம்்யமாகை  இம்மாநிலத்மத 
வழிந்த்துவதில் ஒரு சிறந்த 
முன்்மாதிரி்யமாகைத் திகைழ்கிறது.

"ெமீ்பத்தில், பினமாஙகு ்மாநில 
அரெமாஙகைம அதன் 2018 ததரதல் 
அறிக்மகை வமாக்குறுதிகைளில் 90% 
நிமறதவற்றியிருப்்பதமாகைவும அறிவித்ததமாம.

"எனதவ, இதன் அடிப்்பம்யில் 
பினமாஙகு ்க்கைள் எதிரவரும ச்பமாதுத் 
ததரதலில் நமபிக்மகை கூட்ணிக்கு 
மீண்டும வமாக்கைளிப்்பமாரகைள்," என்று 
நமபிக்மகை சதரிவித்தமார.

கை்ந்த இரண்டு ஆண்டுகைளமாகை,  சில 
அரசி்யல்வமாதிகைள் நமாடடின் அம்தியும 
வளரச்சியும சீரகுமலத்த நிமலயிலும, 
பினமாஙகு வமாழ் ்க்கைளி்ம இருந்து  
சதமா்ரந்து ஆதரமவப் ச்பறுதவமாம.

"த்லும,  நமாஙகைள் எவவமாறு 
செ்யல்்படுகிதறமாம என்்பமதயும, ்மாநில 
வளரச்சிக்கு  எஙகைளின் அரப்்பணிப்பும 

2022 ஜொர்ச்டவுன் விழொ 
மீணடும் ைைர்கி்றது

சதமா்ரந்து ஊக்குவித்து உலகைளமாவி்ய 
கைமல ்ற்றும கைலமாச்ெமார வட்த்தில் 
பினமாஙகு ்மாநிலத்மத முன்னுதமாரண்மாகை 
திகைழச் செயகிறது. 

"CNN Travel  ெமாரச்்வுன் விழமாமவ 
'நகைரத்தின் சிறப்ம்ப ஒன்றிமணக்கும ஒரு 
ச்பரி்ய திருவிழமா' என்று அமழக்கிறது. 
அதத தநரத்தில், 'The New York Times' 
இவவிழமாமவ 'ஆசி்யமாவின் முதன்ம்்யமான 
கைமல நிகைழ்ச்சி்யமாகை முன்தனற்றம 
கைமாண்கிறது' என்று அமழக்கிறது," 
என்றமார. 

பினமாஙகு சுற்றுலமா ்ற்றும புத்தமாக்கைப் 
ச்பமாருளமாதமார ஆடசிக்குழு உறுப்பினர 
இத்யமா சூன் ஹின் கூறுமகையில், 
இந்த ஆண்டு விழமாவில் தநரடி்யமாகை 
கைலந்து சகைமாள்ள அனு்தித்தமாலும, 
அமனத்து நிகைழ்ச்சிகைளும சிறி்ய அளவில் 
ந்த்தப்்படுகிறது. ்மாறமாகை, ச்பரி்ய 
அளவிலமான சவளிப்புற நிகைழ்ச்சிகைள் எதுவும 
நம்ச்பறவில்மல என நிமனவுறுத்தினமார. 

இவவிழமாவில் ்பஙதகைற்கும 
ஒவசவமாருவரும இம்மாநிலத்தின் 
தனித்துவத்மத உணர முடியும. 

த்லும, ெமாரச்்வுன் விழமாவில் ்பஙதகைற்கை 
குடும்பத்தினமரயும நண்்பரகைமளயும 
அமழத்து வர அமனவமரயும 

வரதவற்கிதறமாம, என்றமார. 
இவவிழமாவில் பிரத்த்யகை்மாகை 

திட்மி்ப்்பட் நுமழவுக் கைட்ணத் 
திட்ஙகைளுக்கைமான டிக்சகைடடுகைள் இப்த்பமாது 
வமாஙகுவதற்குத் திறக்கைப்்படடுள்ளன. 
த்லும சில நிகைழ்ச்சிகைள் பினமாஙகில் 
திமரயி்ப்்படும.  த்லும டிக்சகைட ச்பற்ற 
நிகைழ்ச்சிகைளுக்கு சு்மார 30 முதல் 50% 
வமர ்லிவமானதமாகை இருக்கும. இதனமால் 
்பமாரமவ்யமாளரகைள் பிரத்தித்யகை கைமலம்ய 
மிகைவும ்லிவமான விமலயில் அனு்பவிக்கை 
முடியும. 

ெமாரச்்வுன் விழமா  ்படடி்யலில்  'The 

Senses', 'Mozard at the Mansion' ்ற்றும 
்பல நிகைழ்ச்சிகைளுக்கு நுமழவுக் கைட்ணம 
விதிக்கைப்்படுகிறது. 

நுமழவுக் கைட்ணம விதிக்கைப்்பட்  
நிகைழ்ச்சிகைமளத் தவிரத்து, ச்பமாது்க்கைள் 
ரசிக்கைவும, பினமாஙகின் ்பல்தவறு கைலமாச்ெமாரம 
்ற்றும ்பமாரம்பரி்யத்மத சவளிப்்படுத்தும 
70 விழுக்கைமாடு இலவெ நிகைழ்ச்சிகைளும 
இ்மச்பறுகின்றன.

இந்த விழமா ்பற்றி்ய கூடுதல் 
வி்பரஙகைளுக்கு, ெமாரச்்வுன் விழமாவின் 
அதிகைமாரப்பூரவ வமலத்தள்மான 
georgetownfestival.com அல்லது முகைநூலில் 
Georgetown Festival-ஐ ்பமாரமவயி்வும.

சுறறுைொ ைறறும் புத்தொக்்கப த்பொருளொதொர 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் இவயொ சூன் ஹின்.

2022 ஜொர்ச்்டவுன் விழொ பிரச்சூரம். 

பினேொங்கில் மீணடும் 
நம்பிக்ல்க கூடடணி 
ஆடசி அலைக்கும் - 
மு�ல்வர் நம்பிக்ல்க

்பஙகைளிப்ம்பயும ்க்கைள் தநரடி்யமாகைக் 
கைமாண்கின்றனர,” என்று ெமாவி ்பல்தநமாக்கு 
்ண்்்பத்தில் இந்தி்ய ெமூகைத்து்னமான  

அ்ரவின் த்பமாது ெமாவ தனது  உமரயில் 
இவவமாறு  கூறினமார.

இந்நிகைழ்ச்சியில் ்பமாகைமான் ்மாலமாம 

ெட்்ன்ற உறுப்பினர ெத்தீஸ் முனி்யமாண்டி; 
ெமாவி ெட்்ன்ற உறுப்பினர செென் எங 
ச்மாய லமாய; சுஙமகை ்பமாக்கைமாப் ெட்்ன்ற 
உறுப்பினர ்மாக்்ர அ்ர பிரத்தி்பமால்; 
சிலமாஙகூர ்மாநில ஆடசிக்குழு உறுப்பினர 
கைண்பதிரமாவ ்ற்றும முக்கி்ய பிரமுகைரகைள் 
கைலந்து சகைமாண்்னர.

ெமாவவின் கூற்றுப்்படி, பினமாஙகு 
நமபிக்மகை கூட்ணி  கை்ந்த 
ஆண்டு முதல் வரவிருக்கும ச்பமாதுத் 
ததரதமல எதிரசகைமாள்ள ததமவ்யமான 
செ்யல்்பமாடுகைமளச் செயது வருகிறது. 

"இதில் பிரச்ெமாரம, தவட்பமாளரகைள் 
ததரவு, ததரதல் அறிக்மகை ்ற்றும 
்பல விஷ்யஙகைள் அ்ஙகும. நமாஙகைள் 
இந்த செ்யல்முமறம்ய முன்தனமாக்கி 
விமரவு்படுத்துகிதறமாம.

"2018 ஆம ஆண்டு நம்ச்பற்ற 14வது 
ச்பமாதுத் ததரதலில் ஐந்தமாண்டுகைளுக்கு 
இம்மாநிலத்மத நிரவகிப்்பதற்கைமான வலுவமான 
ஆடசி எஙகைளுக்கு வழஙகைப்்பட்து, 
த்லும அந்த வலுவமான ஆடசிம்ய மீண்டும 
தக்கை மவத்துக் சகைமாள்ள விருமபுகிதறமாம.

பினமாஙகு ்க்கைளி்மிருந்து மீண்டும 
ஆடசிம்யப் ச்பறுதவமாம என்ற நமபிக்மகை 
எஙகைளுக்கு உள்ளது,” என்று ெமாவ த்லும 
கூறினமார.

"இதனிம்த்ய, பினமாஙகு ்மாநில அரசு 
இரண்்மாம துமண முதல்வர த்பரமாசிரி்யர 
்ப.இரமா்ெமாமி தமலம்த்துவத்தின் கீழ் 
இந்தி்யரகைள் எதிரதநமாக்கும பிரச்ெமனகைள், 
ெவமால்கைள் ்ற்றும ச்பமாருளமாதமார 
சும்கைமள அம்்யமாளம கைண்டுள்ளன.
கைல்வி, ெ்்யம கைலமாச்ெமாரம ஆகி்யவற்றில் 
பிற இனஙகைமள த்பமான்று இந்தி்யரகைளும 
தமல நிமிரந்து ச்பருமிதத்து்ன் வமாழ 
தவண்டும", என்று ெமாவ சூளுமரத்தமார.
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்பொ்கொன் ்டொைொம் ்ட்்டைன்ை வ்லவ லையம் ைறறும் JPWK  ஏற்பொட்டில் நல்டத்பறை 
'தஜைொஜொ ்பசும்வ்பொர் ைறறும் த்ண்வ்டொல்' திட்்டத்தில் சிைம்்பம் ்பயிறசியும் 

இ்டம்த்பறைது.

ஒன் வ�ொப  ததொண்டு & ்மூ்கநை  அலைபபு (One Hope Charity & Welfare Berhad) 
மூைம் ்பத்து உ்பொன் ததொகுதிலயச் வ்ர்ந்த 30 மூத்தக்குடிைக்்களுக்கு இைவ்ைொ்க 

உ்டல் ்பரிவ்ொதலன வைறத்கொள்ளப்பட்்டது.

வ்ட த்்பரொங் பிலை ்மூ்கநை இயக்்க அதி்கொரி ்ல்பியொ, ்கம்வ்பொங் வீரம்ைொவில் 
வசிக்கும் ்பன்னீர் அவர்்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கினொர் (உ்டன் ்பொ்கொன் ்டொைொம் ்ட்்டைன்ை 
உறுபபினர் பிரதிநிதி திரு.்கவைஷ்,த்யின் ஃவ்பரி எம்.பி.வ்க.வ்க தலைவர் இவயொ த்யின்).

இரண்்டொம் துலை முதல்வர் வ்பரொசிரியர் ்ப.இரொை்ொமி தொைொன் கிம்்ொர் சுறறுச்சூழல் 
ையில் பூங்்கொ உட்்ப்ட அப்பகுதியின் வைம்்பொட்டு அம்்ங்்கலள வநரடியொ்க த்ன்று 

்பொர்லவயிட்்டொர். 
   

 
பினொங்கு வத வ்டொப 'ஜுரொசிக்' ஆரொய்ச்சி லையம் பு்கழத்பறை சுறறுைொ தைங்்களில் 

ஒன்ைொ்கத் தி்கழகிைது.

பினொங்கு அறிவியல் கிளஸ்்டர் ஏற்பொட்டில் நல்டத்பறை 'First Tech Challenge' 
தரொத்பொட்டிக் வ்பொட்டியில் ைொைவர்்கள் ்பங்த்கடுத்து நன்லை த்பறைனர்
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BIRO PENGADUAN AWAM 04-263 6893
SEKRETARIAT KERAJAAN NEGERI 04-262 1957
PBA (PUSAT PANGGILAN 24 JAM)       04-255 8255
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
pulautikuskadun@gmail.com

(T) 04 - 228 5298
016 - 691 2548
016 - 415 2548

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) 04 - 293 7545

(F) 04 - 293 7546

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

PENANG CARE SOCIETY (Hotline)
(T) 04 - 291 0123

04 - 642 7777 

DAP PENANG HQ
dappenang@dapmalaysia.org

(T) 04 - 228 8482
(F) 04 - 228 8514

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

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 - 548 4541
(F) 04 - 548 4541

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
aidarawa54@yahoo.com

(T) 019 - 338 2668

N.04 PERMATANG BERANGAN
Mohd. Taupek Abd. Rahman
hajifek@gmail.com

(T) 019 - 415 3850

N.05 SUNGAI DUA
Muhammad Fitri Termizi
fitritermizi@amanah.org.my

(T) 011 - 3112 7702
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THE Football Association of 
Penang (FAP) plays a vital 
role in developing the game 
in the state, says Chief Min-
ister Chow Kon Yeow.

Chow said FAP helps to 
discover talents at the grass-
roots level by organising local 
football leagues.

“FAP plays a significant role 
in developing football talents 
from the grassroots level to 

the national level,” he said 
during the launch of FAP Tan-
jong Parliament U19 League 
on June 11 at Padang Brown.

“Football is a sport that re-
ceives support from all layers 
of society as well as all races 
in Malaysia.

“So, organising events 

such as this is a good plat-
form to enhance brotherly ties 
among each other,” he said.

Chow added that the Pen-
ang government has recently 
launched the “LovePENANG” 
campaign to urge all Penang-
ites to rise stronger from the 
impact of Covid-19.

Meanwhile, FAP president 
Mohd Azizudin Mohd Shariff 
said a total of 20 teams would 
be playing in the league.

“This is one way of stirring 
interest in football among 
youngsters and we hope that 
the state government will 
keep supporting us,” Mohd 

Azizudin said.
Also present were Penang 

Island City Council (MBPP) 
mayor Datuk Yew Tung Se-
ang,  Komtar assemblyman 
Teh Lai Heng, Pengkalan Ko-
ta assemblyman Daniel Gooi 
and FAP vice-president Lau 
Keng Ee.

FAP helps to hone football talents

From fishermen to seafarers

The fishermen in a jubilant mood as they celebrate their 
achievements after getting the COC certificate.

Chow (fifth from 
left) and the VIPs 
taking part in the 
groundbreaking 
ceremony.

Story by Christopher Tan
Pix by Law Suun Ting

IN about nine months, the larg-
est centralised animal waste 
treatment plant in Peninsula 

Malaysia is set to be developed 
at Perkampungan Valdor, Sungai 
Bakap.

Timeless Green Sdn Bhd, 
via its wholly-owned subsidiary 
Clean Green Kg Valdor Sdn Bhd, 
is developing the centralised 
biogas power plant which will di-
vert wastewater from all 40 pig 
farms in Perkampungan Valdor 
to the treatment plant.

Timeless Green Sdn Bhd 
founder Datuk Dr Dennis Ganen-
dra said this is the first project 
of its kind in Peninsula Malaysia 
and is a private investment initia-
tive of over RM23 million.

“No funds were obtained 
from the state or federal govern-
ment,” he said in his speech 
before the groundbreaking cer-
emony on June 19.

Ganendra hoped that the 
plant would be commissioned 
and operated by next March.

It will be located on a 2.5-acre 
site in Jalan Valdor 17.

Ganendra said the project 
would have two components – 
addressing animal waste and 
production of green energy.

“We will be collecting animal 
waste from 40 pig farms, which 
have about 100,000 pigs.

“We will use the piping sys-
tem to transfer the waste from 
those farms which are closer to 
the plant. We will be using the 
trucking system for farms that 
are located further away from 
our plant.

“At the plant, the waste will 
be placed in a biogas digester 
and will be broken down.

“Green, clean electricity will be 
produced and supplied to Tena-
ga Nasional Berhad (TNB) via the 
Feed-In-Tariff scheme backed by 
the Sustainable Energy Develop-
ment Authority (Seda).

“The waste which comes out 
from the biogas will get further 
separated. The water will be fur-
ther treated to get clean water 
before being discharged and we 
will also have organic fertiliser.

“There will be various good 
elements from this project,” he 
said.

“It requires every farmer to 
make this initiative a success, 
and I am happy to see 100% 
participation from the farmers 
(40 farmers) here,” he said.

He added that the company 
was keen on signing up with 
Kampung Selamat next.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the Penang gov-
ernment welcomed the envi-
ronmental-friendly project in 
Perkampungan Valdor.

“The farmers no longer have 
to discharge the animal waste 
into the drainage system once 
this project is completed.

“We hope that the long-stand-
ing problem of discharging pig 
waste or animal waste into the 
river system will be eliminated 
through the participation of the 
farms in this pilot project.

“This biogas plant leads the 
way for modern pig farming, 
making it cleaner and more sus-
tainable. It is also an important 
step and a major boost to our 
food security. Today marks a his-
toric moment for Perkampungan 
Valdor,” he said.

Also present were Penang 
Welfare and Environment Com-
mittee chairman Phee Boon 
Poh, state Agrotech and Food 
Security, Rural Development 
and Health Committee chair-
man Dr Norlela Ariffin, Sungai 
Bakap assemblyman Datuk Dr 
Amar Pritpal Abdullah, Jawi as-
semblyman Jason H’ng, Bukit 
Tambun assemblyman Goh 
Choon Aik, and Batu Kawan MP 
P. Kasthuriraani.

THE first batch of fishermen 
from south of Penang island are 
now officially certified seafarers 
to handle much larger vessels.

They were awarded the Certif-
icate of Competence (COC) dur-
ing the graduation ceremony at 
Universiti Sains Malaysia (USM) 
in Gelugor on June 9.

Deputy Chief Minister I Da-
tuk Ahmad Zakiyuddin Abdul 
Rahman, who presented the 
certificates to  the nine fisher-
men, said the group was the 
first batch to benefit from the 
seafarer course offered as part 
of the Penang South Island (PSI) 
project’s Social Impact Manage-
ment Plan (SIMP).

“With the COC certificate, 
they will be able to work on 
pontoons and ships below 500 
gross tonnage, and offer boat 
transport services for construc-
tion workers and tourists to earn 
additional or alternative income.

“This also shows that the 
PSI development by the state 
government would not affect 
the livelihoods of fishermen and 
instead, the project would bring 
progress to the south of Penang 
Island community, especially the 
fishing community,” Ahmad Za-
kiyuddin said in his speech dur-
ing the graduation ceremony.

Ahmad Zakiyuddin added 
that after obtaining the COC 
certificate, the fishermen have 
the qualifications to pilot pas-
senger boats.

“They can provide water trans-
portation services with licensed 
passenger boats to ferry up to 
12 passengers.

“This water transportation 
service will be necessary during 

the construction stage of the PSI 
project. Here, the role of fisher-
men with seafarer licences (COC) 
will be important,” he said.

It is learnt that the seafarer 
course is known as the “Mate 
Domestic Below 500GT Open”.

It covers chartwork, rules and 
regulations, meteorology, gen-
eral knowledge of ships and en-
gineering and general training.

The course consisted of two 
stages, namely the written as-
sessment and oral test.

Ahmad Zakiyuddin said the 
fisherman took the course from 
Feb 28 to March 6 at Akademi 
Maritim Penjana Ilmu in Taman 
Inderawasih, Perai.

“We are now working to ac-
cept the next batch.

“So far, hundreds of fisher-
men from south of Penang island 
have registered their interest.

“However, we will evaluate 
each of them based on a few 
criteria before selecting them to 
join the course,” he added.

One of the new seafarers, 
Haris Abdullah, 62, said he had 
finally achieved his dream of get-
ting a seafarer’s licence.

The senior citizen from Sun-
gai Batu was among the first 
three veteran fishermen to pass 
the oral test.

“It’s been 20 years since I 
first wanted to take this course. 
But I was worried about failing 
because many of my friends had 
failed earlier.

“I’m grateful I managed to 
pass with the others.

“The day I took that test was 
also the first time I wore a for-
mal attire with the tie my son 
bought me,” he said.

Largest 
animal waste 
biogas plant 
coming up
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MENTION dentist and 
chances are most of 
us would get the shud-

ders.
That is till they meet den-

tal surgeon Datuk Dr Marina 
Lalitha David (pix).

Marina, 66, is currently 
studying hypnotherapy.

“I plan to apply it in my 
operations to ease stress, 
fear and anxiety among my 
patients,” she said in an ex-
clusive interview with Buletin 
Mutiara on May 25.

Marina can be described as 
an inspiration to many others 
out there.

Besides her career as a den-
tal surgeon, Marina has served 
society in various areas.

“My first area of serving 
was in a church after coming 
to Penang in 1985 upon get-
ting married in 1984.

“From making sandwiches 
for pre-school students who 
attended catechism classes 
at church, I was slowly ab-
sorbed to become a cate-
chism teacher for Form Four 
and Five students,” she said.

Earlier, Marina also offered 

her service as a dental sur-
geon on a voluntary basis at 
the Vietnamese refugee camp 
in Sungai Besi for a year be-
fore getting an offer from the 
Health Ministry to be posted 
to the government hospital in 
Muar, Johor.

She worked there from 
1983 to 1985.

Marina was also one of the 
first few individuals who was 
heavily involved in the set-
ting up of the Penang Women 
Development Corporation 
(PWDC) in 2011.

She also recalled a memo-
rable experience of having 
worked with Tan Lean Kee, 
wife of Chief Minister Chow 
Kon Yeow, on the setting up 
of the state’s first-ever child 
care committee some time 
back.

“Madam Tan had the expe-
rience of managing kindergar-
tens, so her assistance came 
in handy during the time we 

were setting up the commit-
tee,” she added.

Marina graduated with a 
Bachelor of Dental Surgery 
from Manipal University in 
Bangalore, India in 1982. 

She recalled a bitter experi-
ence of the only failure during 
her study life.

“As most students do, I 
was doing some last-minute 
studying on the day before 
the exam. 

“When the day arrived, it 
was 5am, and the exam was 
at 9am. I went to my friend’s 
room next door to ask her to 
wake me up at 6am so that I 
could wrap up my revision be-
fore going for the exam.

“So, I closed my eyes and 
slept. The next thing I know I 
slept long enough that it was 
already 9.35am. My heart 
stopped for a moment.

“Without wasting any time, 
I quickly changed, took my 
hall pass, stationery and ev-

erything necessary, and ran 
to the hall.

“I begged so many times 
but the invigilators refused to 
let me in. They ordered that I 
leave the area at once as they 
thought I was being disruptive 
to the other students.

“So, I lost six months but 
my parents were not informed 
about it because if my mum 
had known, she would have 
buried me alive for sure.

“That was the only time I 
failed as a student. Thereaf-
ter, I changed and became 
more serious with my time 
management.”

Marina had a very strict 
mum, whom she describes as 
the person who inspired and 
influenced her in her journey 
of becoming a dental surgeon.

“Meanwhile, after I got mar-
ried, I entered another phase 
of my life where my husband 
and children became my 
strongest supporters.

“If your family members 
aren’t supportive as how you 
want them to be, it is difficult 
to take on roles outside your 
career.

“I am blessed with a hus-
band who understands me 
thoroughly considering my ac-
tive participation in communi-
ty-related initiatives,” Marina 
said.

Marina has four sons. Two 
of them are doctors, one is a 
pilot and the other is a den-
tist, who is working with her 
at her clinic.

PENANG and Thailand are 
looking forward to strengthen-
ing their ties following the visit 
of the kingdom’s Tourism and 
Sports Minister to the state 
recently 

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin lauded Phiphat 
Ratchakitprakarn’s visit.

“Thailand is one of the 
places that is famous for its 
tourism sector and we hope 
to work together to lift the 
sector on both sides during 
this post-pandemic era.

“We have strong ties with 
Thailand. It is among the top 10 
countries in terms of the num-
ber of tourists to Penang.

“We can collaborate to ex-
plore further,” Yeoh told report-
ers when met at the Pinang 
Peranakan Mansion in Church 
Street. 

Yeoh was there to welcome 
the Thai delegation.

They had also visited the 
Thai Fair at Boon Siew Galleria 
in Jalan Sultan Ahmad Shah 
and paid a courtesy call on 

Chief Minister Chow Kon Yeow.
Yeoh said the number of Thai 

tourists visiting Penang has in-
creased.

“The ‘Experience Penang’ ex-
hibitions will be held in Thailand 
soon,” he said.

Penang, Thailand keen to 
cooperate on tourism 

Inspiration for aspiring 
dental surgeons

Yeoh (fourth right), Phiphat 
(fifth right) and other guests 
after visiting the Pinang 
Peranakan Mansion.
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Pix by Ahmad Adil Muhamad

THE  restoration work of Fort Cornwal-
lis, a premier historic structure in 
Penang and one of the oldest struc-

tures in Malaysia, is expected to be com-
pleted by the first quarter of 2025.

Chief Minister Chow Kon Yeow said 
so far a total of RM5.8 million had been 
spent on the restoration work, with the 
state government contributing RM4.5 mil-
lion and Think City Sdn Bhd RM1.3 mil-
lion.

The project, he said, is being under-
taken by George Town Conservation and 
Development Corporation (GTCDC), which 
is a tripartite between the state govern-
ment, represented by Chief Minister In-
corporated (CMI), Think City Sdn Bhd and 
Aga Khan Trust for Culture as the techni-
cal adviser.

Besides that, Chow said the restora-
tion work would continue with the rein-
statement of the moat – the south moat 
and the east moat under Phase Two and 

Three of the project.
“What we have done so far is inside the 

fort. The highlight of the restoration work 
is outside the fort, which is the moat,” 

Chow told reporters after visiting the site 
following the conclusion of the State Leg-
islative Assembly sitting on May 31.

“It was built to defend the fort against 
intruders or enemies. That surrounds the 
whole fort, but under our programme, we 
will probably be just looking at the south 
moat, right in front of Dewan Sri Pinang.

“This is the most significant one 
because it is facing the State Assem-
bly building. And when all the barri-
cades and hoardings are removed, 
people walking along the walkway 
would have a panoramic view of the 
fort, including the moat.

“Another moat will be on the west 
side of the fort, facing the Astaka. 
The Astaka will be slightly orientated 
because the original moat will en-
croach into the hawker centre, or 
rather, the hawker centre has en-
croached into the moat.”

Chow explained that the restoration 
work at Fort Cornwallis was carried out 
based on the recommendation of the 
George Town World Heritage Site Spe-
cial Area Plan (Appendix II) on the public 
realm and also the Fort Cornwallis Con-
servation Management Plan (CMP).

Phase One of the restoration work 
at the fort had been completed, includ-
ing the conservation of 10 storerooms 
found inside the fort.

During the excavation works in 2018 
and 2019, some 30,000 artifacts were 
discovered from the British rule and the 
Japanese Occupation.

They include cannons, mortars, bottles 
and broken pieces of ceramics and old 
coins.

Chow said Phase 1A would begin soon 
by displaying the exhibits in the store-
rooms, fixing the lighting and putting up 
the explanation panels and software to 
tell visitors the story about Fort Cornwallis 
and its significance.

He said Fort Cornwallis, a Category 
One building listed under the care of the 
Department of National Heritage, is stra-
tegically positioned in the proximity to the 
cruise ship pier.

“Nowhere in the country or this region 
can you step right out of your cruise ship 
into a world heritage site by just taking a 
stroll.

“It is ideal to serve as the visitors’ first 
introduction to the history of the city and 
the island through engaging presenta-
tions and exhibits.

“So, the fort is a very significant asset 
of this world heritage zone. The state is 
committed to continuing with what has 
been planned, probably phasing it out ac-
cording to availability of funds,” he said.

He added that the Fort Cornwallis proj-
ect is one of the 14 under the North Sea-
front Improvement Programme.

According to CMI deputy general 
manager S. Bharathi, a budget of 
RM7.2 million had been approved by 
the state government for the moat res-
toration. 

“The moat restoration work will take 
two years and it is expected to be com-
pleted by the first quarter of 2025,” 
she said.

 Accompanying Chow during the visit 
were state executive councillors Phee 
Boon Poh, Chong Eng and Yeoh Soon 
Hin, as well as several state assembly-
men and heads of departments.

At hand to brief them during the tour 
were Think City director Laurence Loh, 
Think City technical adviser Francesco Sir-
avo, Think City technical manager Santo 
Giovanni, and USM researchers Ain Ali 
and Shaiful Shahidan.

Moat to be restored by 2025

Sungai Pinang assemblyman Lim Siew Khim taking a closer look at one of the 
items unearthed from the excavations. Also watching are Chong Eng, Chow 
and other guests.

The area where the 
moat will be restored 
around part of Fort 
Cornwallis. 
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

清晨大雨无阻槟民体育精神，1200人欢乐参
与全长6公里的“奥林匹克日稻田欢乐行”，开启
美好的早晨！

首长：办系列活动挖掘人才
槟州首席部长曹观友表示，槟州政府自5月

15日开始，配合2022年奥林匹克嘉年华，举办
了系列体育活动，其中包括：2022年超级马拉
松环岛跑（PoTOUR）、青少年高尔夫球锦标
赛、3X3篮球赛等等。

他感激马来西亚奥林匹克理事会（MOM）给
予机会，续2019年后，今年第二度让槟州成为
东道主，举办上述系列体育活动，以挖掘更多
的体育人才。

他是在出席2022年奥林匹克嘉年华“稻田欢乐
行”主持挥旗礼时，如是指出。

冀全民参与投入运动
他冀望奥林匹克嘉年华的系列体育活动，能

够让全民参与及投入，共同提倡体育精神，与
州政府携手推动州内体育发展。

民众携带雨衣雨伞参与
尽管活动当天，约清晨5时就开始下起大雨，

但无阻已报名的民众前往浮罗山北体育中心集
合，等候欢乐行活动的开始。

等候期间，民众也携带雨伞及雨衣，以便欢
乐行活动可如期进行。

所幸，在槟首长致词及主持挥旗礼时，天
气已逐渐转晴，大伙享受雨后清新空气一起出
发。

有关6公里长的稻田欢乐行，从浮罗山背体
育中心开始，途经甘榜惹兰峇哈鲁、双溪尼巴
路、浮罗山背稻田（Balik Pulau Paddy Field）
、甘榜泊里斯、甘榜根顶、斯里浮罗山背中
学，再回到浮罗山背体育中心为终点。

槟首长曹观友亦参与稻田欢乐行，期间不断
应民众要求，欢欣合照留念。而位于浮罗山背
稻田的货柜壁画，也成了众人的打卡热点。

出席者包括：槟州青年与体育发展委员会
主席孙意志行政议员、马来西亚奥林匹克理事
会主席丹斯里莫哈末诺扎、槟州行政议员兼峇
都茅区州议员拿督阿都哈林、上议员林慧英、
光大区州议员郑来兴、双溪槟榔区州议员林秀
琴、彭加兰哥打区州议员魏子森、浮罗山背国
会议员莫哈末峇迪亚、峇六拜区州议员阿兹
鲁、浮罗勿洞区州议员莫哈末都阿、槟州体育
理事会总监蔡兴华。

大雨无阻逾千人体育精神
开启奥林匹克稻田欢乐行

位于浮罗山背稻田的货柜壁画，
也成了众人的打卡热点。

首长全程应民众要求，
一起合照留念。

清晨大雨无阻1200名民众参与稻田欢乐行。

大伙站在绿油油稻田中，
心情非常愉快！




