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PATIENTS in the northern region 
now have more treatment op-
tions with the setting up of the 

first full-fledged private Nuclear Medi-
cine Centre in Penang Adventist Hos-
pital (PAH).

PAH chief executive officer, Ronald 
Koh, said the launching of the Nuclear 
Medicine Centre marked a new devel-
opment and an important milestone for 
the hospital.

“We can now give our patients re-
newed hope.

“The most exciting feature of the 
Nuclear Medicine Centre is the new 
SPECT/CT, which is going to be a game-
changer for the diagnostic process for 
numerous medical fields, such as car-
diology, orthopaedics, oncology, endo-
crinology, nephrology, and more.

“Coupled with the PET/CT machine, 
we will be able to provide comprehen-
sive nuclear medicine imaging services 
to our patients,” he said in his speech 
during the launching ceremony at Pen-
ang Adventist Hospital on March 13.

Koh said the hospital was also 
launching the year-long Cancer Aware-
ness Campaign, called “12 Ribbons’ 
Campaign”.

The theme for the campaign is 
“Close the Gap”.

“We are collaborating with 12 as-
semblymen as Cancer Awareness Am-
bassadors to achieve cancer care.

“The objectives of the campaign 
are to create awareness for the com-
munity to access the care they need 
for cancer, to step up cancer literacy 
and knowledge among the community, 
and to lead to early detection and pre-
vention by making necessary lifestyle 
changes.

“We will be offering 30 diagnostic 
scans to B40 patients in the next three 
months, utilising RM50,630 from the 
Penang Adventist Hospital Charity Fund.

“We hope that this will relieve some 
of our patients’ burden in receiving 
quality healthcare,” he said.

Nuclear medicine consultant Dr Alex 
Khoo said nuclear medicine treatment 
is sensitive and specialised.

“It allows early diagnostics and 
yields more precise information to en-
able doctors to administer proper treat-
ment to patients.

“It benefits the patients as they do 
not have to suffer unnecessary investi-
gations,” he said.

Chief Minister Chow Kon Yeow said 
the Nuclear Medicine Centre was a 
prime example of a centre of excel-
lence at the cutting edge of medical 
technology.

“With nuclear imaging, physicians 
are now able to efficiently and cost-
effectively diagnose and treat patients 
while avoiding more invasive proce-
dures, such as surgery or biopsy.

“The opening of the Nuclear Medi-

cine Centre could 
not have come at a 
better time as the 
country’s internation-
al borders will reopen 
on April 1.

“Besides serving local pa-
tients, the centre can make the 
necessary preparations to serve Inter-
national patients once borders reopen.

“This will be an excellent addition to 
the state’s already burgeoning health-
care travel industry,” he said.

Chow added that according to the 
Malaysia Healthcare Travel Industry 
Blueprint 2021-2025, Penang led the 
way in healthcare travel revenue, earn-
ing RM750 million from 500,000 pa-
tients who flew into the state in 2019. 

Penang was also named the “Most 
Established State in Healthcare Travel”.

Chow said the manufacturing and 
services sectors were the twin engines 
of growth for Penang.

“In 2020, the 
service indus-
try accounted for 

nearly half of the 
state’s gross do-

mestic product (GDP).
“Penang’s total ap-

proved manufacturing invest-
ments reached an all-time high of 
RM76.2 billion in 2021, accounting for 
nearly half of the country’s total.

“I hope that this recent exemplary 
performance will inspire our healthcare 
travel industry to reach new heights 
and continue striving for the better-
ment of the state and the nation as a 
whole,” he said.

Also present were Pulau Tikus as-
semblyman Chris Lee, Indonesian 
consul-general in Penang Bambang 
Suharto, Penang Adventist Hospital 
chief operating officer Dr Thomas 
Tean, and the hospital chief financial 
officer Albin Phua.
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Nuclear Medicine 
Centre opens

韩小新教学楼
开幕
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Chow signing on the plaque to 
mark the opening of the 

Nuclear Medicine Centre in 
Penang Adventist Hospital. 
With him are (from second

 from right) Koh, Khoo 
and Lee.

State 
targets 70% 
recycling 
rate
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WITH Malaysia ex-
pected to be an ag-
ing nation by 2030, 

it is vital that everyone looks 
at the concept of healthy ag-
ing intelligently and holisti-
cally to successfully navigate 
the challenges of maintaining 
a good quality of life in an ag-
ing nation, says Chief Minister 
Chow Kon Yeow.

“In 2020, there were 3.7 mil-
lion senior citizens (above 60 
years) representing 7% of the 
country’s population, and it is 
expected to increase by 15.3% 
to 5.3 million in 2030.

“And this demographic pat-
tern appears to be irrevers-
ible, and it will affect the 
state as well.

“So, if we are to success-
fully navigate the challenges of 
maintaining a good quality of 
life in an aging nation, we need 
to, immediately, intelligently and 
holistically adopt the concept of 
healthy aging.

“We must start planning be-
cause any further delay in allo-

cating resources for this goal will 
lead to it slipping further beyond 
our grasp,” Chow said in his 
speech during the opening cer-
emony of the 10th Malaysian Hy-
brid Conference on Healthy Age-
ing (10th MCHA) on March 15.

Also present were state 
Social Development and Non-
Islamic Religious Affairs Com-
mittee chairman Chong Eng, 
10th MCHA organising chairman 
Datuk Dr N. Ganabaskaran and 
Malaysian Healthy Ageing So-
ciety (MHAS) president Prof Dr 
Shahrul Bahyah Kamaruzzaman.

Chow added that everyone 
has fears and dreams.

“Each person is a contribut-
ing member of the community. 
Healthy aging, therefore, is not 
viewed solely as the physical ag-
ing of the body.

“It covers all aspects of the in-
dividual such as mentally, nutri-
tionally, socially, environmentally, 
intellectually, financially, techno-
logically, and spiritually. It also 
involves traditional and comple-
mentary medicines,” he said.

According to Chow, the state 
government has always been 
giving special attention to the 
senior citizens in Penang.

“The state government agen-
cy, Digital Penang, had under-
taken the task in carrying out 
the ‘Digital Coach Scheme’ and 
the ‘Digital Promoter Scheme’ 
in aid of the elderly.

“Introducing technological 
solutions and assisting the el-
der generation in understanding 
and adopting modern technol-
ogy will allow them to remain 
productive.

“The state government pro-
vided the elderly community a 
platform to practise, ask ques-
tions, make mistakes and most 
importantly, to learn,” he said.

Not just that, Chow said the 
Penang government had also 
introduced the Senior Citizen 
Appreciation programme or bet-
ter known as the i-Sejahtera pro-
gramme back in 2008.

“Through this programme, we 
gave RM100 annually to each 
senior citizen aged 60 and above 
before increasing it to RM200 
this year which will benefit a total 
of 177,209 senior citizens at a 
cost of RM35.44 million.

“These show how much we 
care for the elderly in the state,” 
added Chow.

Speaking about the confer-
ence, Ganabaskaran (pix) said 

the 10th MCHA was a hybrid 
conference that was held from 
March 15 until March 17.

“The 10th MCHA will study 
how a successful scheme for 
retirees is funded in other coun-
tries and it is attended by more 
than 1,000 delegates physically 
and virtually.

“The conference is organised 
by the MHAS in collaboration 
with the Penang government 
and is themed ‘Holistic Healthy 
Ageing: 10 Pillars to Living Lon-
ger, Healthier and Better’."

More support needed 
for healthy aging

THE SME CEO Forum returned 
this year to boost business 
immunity and empower small 
and medium-sized enterprises 
(SMEs) with the knowledge to 
stay ahead.

SME CEO Forum 2022, 
themed ‘Supercharging SMEs 
in 2022 and Beyond’, was held 
in conjunction with the Small 
and Medium Enterprises Asso-
ciation’s (Samenta) 35th anni-
versary.

Organising chairman Calvin 
Kwan said the SME CEO Fo-
rum 2022 would discuss five 
key strategies that SMEs could 
undertake to grow and super-
charge their businesses in an 
increasingly competitive market.

“The five key strategies are 
digitalisation; environment, 
social and governance (ESG) 
compliance and investments; 
tapping into Regional Compre-
hensive Economic Partnership 
(RCEP); intellectual property (IP) 
commercialisation; and the jour-
ney towards initial public offer-
ing (IPO),” he said in his speech.

Kwan, who is also the Sa-
menta northern region chair-
man, thanked the Penang gov-
ernment for its support.

“The Penang government has 
always been very supportive of 
SMEs and micro-enterprises. 
Samenta wishes to thank the 
state for the numerous support, 
such as grants and incentives 
that were provided when SMEs 
and micro-enterprises were fac-
ing their darkest moments dur-
ing the Covid-19 pandemic,” he 
said.

He also advised businesses 
to adopt digitalisation to con-
form to the new normal.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the significance of 
SMEs in the economic land-
scape of Penang and Malaysia 
was well established.

“The state government 
has implemented several pro-
grammes and policies such as 
The SME Village, Smart Centre, 
Seed Capital Fund, and the Pen-
ang Halal Hub which are aimed 
at benefitting our SMEs.

“Moreover, the new initia-
tives by Digital Penang, Penang 
Youth Development Centre and 
Penang Women’s Development 
Corporation are also intended 
to promote entrepreneurship,” 
Chow said in his speech before 
launching the SME CEO Forum 

2022 at Setia SPICE Conven-
tion Centre on March 18.

Chow added that the Penang 
government had approved a 
special financial aid (Bantuan 
Khas Kewangan) of RM1 million 
grant in total, based on a pro-
posal by Samenta.

“It is to support 1,000 SMEs 
with RM1,000 each for their dig-
italisation journey. I am happy to 
note that the programme was 
successfully implemented last 
year, in collaboration with Digital 
Penang,” he said.

Chow added Penang had gar-
nered RM76.2 billion of total 

approved manufacturing invest-
ments in 2021 – a record-break-
ing figure which represented 
39% of the nation’s total.

“Penang’s 2021 record sig-
nificantly outpaced its past per-
formances by exceeding the cu-
mulative investments obtained 
from 2012 to 2020, which 
amounted to RM73.1 billion,” 
he said.

Chow mentioned the 50th 
anniversary of the state’s indus-
trialisation, adding that the Pen-
ang government had curated a 
year-long event for the celebra-
tion.

“Samenta’s SME CEO Fo-
rum 2022 is held in conjunction 
with the 50th anniversary of the 
state’s industrialisation.

“The SME CEO Forum today 
is indeed timely as SMEs must 
navigate through challenges 
from Covid-19 as well as exter-
nal pressures. Topics such as 
‘Digitalisation’ are pertinent, 
and we have incorporated Digi-
tal Penang to drive this initiative 
and build the supporting eco-
system.

“In addition, the forum will al-
so discuss ESG compliance and 
investments, and the RCEP."

Empowering SMEs 
to stay ahead

Chow launching 
the SME CEO 
Forum 2022. 
With him are 
Abdul Halim 
(left) and Kam 
(right).
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Story by K.H. Ong

PENANG has set a target 
of 70% recycling rate by 
the end of this year.

State Local Government, 
Housing, Town and Country 
Planning Committee chairman 
Jagdeep Singh Deo said the 
state has achieved 51.18% re-
cycling rate now, which is the 
highest in Malaysia and above 
the national recycling rate of 
31.52% for 2021.

“I want to see no less than 
70% recycling rate by the end 
of this year. I believe this can 
be achieved in Penang be-
cause we are on track.

“We have a number of pro-
grammes being carried out and 
I hope all our frontliners will do 
their part so that we can make 
this programme successful or 
a better success story.

“So, I hope both MBPP 
(Penang Island City Council) 
in Penang island and MBSP 
(Seberang Perai City Council) 
in Seberang Perai will continue 
with their efforts, like gotong 
royong, beach clean-up, upcy-
cling, etc.

“We hope to increase the 
activities we have embarked 

on with greater vigour so that 
we can reach the target that 
we have set today,” Jagdeep 
said after visiting the Batu 
Maung Waste Transfer Station 
on March 15.

Penang has implemented a 
Waste Separation at Source 
Policy since  June 1, 2016 
for the population’s well-being 
and environmental sustain-
ability as well as to reduce the 
increasing generation of waste 
to disposal sites like the Pulau 
Burung landfill.

For the record, Jagdeep said 
MBSP has succeeded in achiev-
ing a recycling rate of 56.77% 
while MBPP has recorded a re-
cycling rate of 31.97%.

Throughout 2021, he said, 
MBSP held 24 gotong-royong 
activities and 99 Eco commu-
nity programmes while MBPP 
implemented 45 gotong-royong 
activities, six beach clean-ups 
and 18 upcycling activities.

He also said the beauti-
ful treatment plant in Batu 
Maung would also serve as 
an educational facility for fu-
ture generations.

With him at the visit were 
MBPP secretary A. Rajendran, 
state Local Government princi-

pal senior assistant secretary 
Nur Aishah Md Norodin and 
Eurasia Express Sdn Bhd di-
rector Kenny Yeoh.

Rajendran said the Batu 
Maung Waste Transfer Sta-
tion received an average of 
740 tonnes of solid waste per 
day for 2021 and is expected 
to receive 730 tonnes of solid 
waste per day for 2022.

He added that in 2021, MB-

PP had carried out 69 enforce-
ment operations, inspected 
4,289 premises, issued 41 
notices and 11 compounds for 
non-compliance of waste sepa-
ration at source regulations.

One component in this sta-
tion is the Green Bulk Waste 
(GBW) building where timber/
wood and garden waste can 
be crushed into chunks of 
wood or wood chips to be used 

as fuel material.
Rajendran said MBPP had 

called for a Request for Pro-
posal (RFP) for the Implemen-
tation and Management of 
Waste to Energy Projects (WtE) 
which closed at the end of last 
month. This was in line with 
the state government’s direc-
tion to improve the recycling 
rate and realise the vision of 
zero waste.

UWC Holding Sdn Bhd, a sub-
sidiary of UWC Berhad, an in-
tegrated engineering support 
services provider, on March 
18 signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) with Ma-
nipal International University 
to develop and nurture engi-
neering students in the state.

Representing Manipal was 
its vice-chancellor Prof Dr Pat-
rick Kee, while UWC Berhad 
was represented by its execu-
tive director Datuk Ng Chai 
Eng.

The historic agreement was 
witnessed by state Youth and 
Sports Committee chairman 
Soon Lip Chee.

“It is a great honour to be 
here to witness this important 
ceremony which will see two 
extremely important players, 
namely from the education 
and industrial sectors, move 
forward in this strategic col-
laboration in lifelong education 

and career development for 
the youth of Penang.

“Manipal will offer pro-
grammes in the field of engi-
neering and biotechnology, as 
well as develop an additional 
syllabus tailored to UWC’s en-

gineering elements that will 
be included in selected pro-
grammes.

“The uniqueness of this 
partnership will offer oppor-
tunities for our industry play-
ers to channel their real-world 

industry needs and require-
ments with Manipal while 
developing education pro-
grammes and training curri-
cula to groom graduates to be 
industry-ready,” Soon said dur-
ing the MoU signing ceremony 

at UWC Berhad in Batu Kawan 
on March 18. 

Meanwhile, Kee said the 
collaboration is part of an ef-
fort to ensure graduates are 
equipped with the right skillset 
to not only support the indus-
try but also to be relevant and 
employable.

“A vibrant industry is the 
backbone of a strong economy 
and you cannot have a vibrant 
industry without a supportive 
ecosystem, which includes the 
supply of right talent for the in-
dustry,” he added.

Ng described the MoU as a 
crucial step to close the gap 
between the industry and ter-
tiary education institutions.

“We are pleased to work 
with Manipal on talent devel-
opment. We hope to continue 
with our efforts in growing 
local talent and encourage 
STEM education among Malay-
sians,” he added.

State raises bar for 
recycling rate

University, industry player sign MoU to accelerate growth of future engineers 

Kee and Ng (third from left) posing with their MoU documents during a photography 
session with Soon (second from left).

(From right) Jagdeep, Rajendran and Yeoh showing the shredded wood chips which will 
be used as fuel material at the Batu Maung Waste Transfer Station. Also present is Nur 
Aishah (left).
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DESPITE all the aware-
ness programmes, ad-
vice by police and news 

reports, people’s gullibility or 
maybe even greed makes them 
easy targets for scammers.

In this respect, Penang re-
corded a drastic increase in 
cybercrime cases, with loss-
es totalling RM89.9 million 
last year compared to RM50 
million in 2020.

State police chief Com-
missioner Datuk Mohd Shu-
haily Mohd Zain (pix) said 
the number of cases surged 
to 2,791 last year against 
1,993 in 2020.

“In 2018 and 2019, the 
number of cybercrime cases 
was 1,121 and 1,372 re-
spectively with losses total-
ling RM50 million (2018) 
and RM45.5 million (2019).

“Thus, this shows there 

is a sharp increase in cyber-
crime cases, especially in 
2021.

“The sharp increase is 
due to the various phases of 
lockdown over the last two 
years to curb the Covid-19 
infection.

“This has resulted in more 
people doing their business 
from face-to-face to vir tual 
(online platform),” Mohd 
Shuhaily said during an in-
terview with Buletin Mutiara 
at the police headquarters in 
Penang Road recently.

According to Mohd Shuhai-
ly, among the most frequent 
cases of cybercrime are 
telecommunication fraud, e-
commerce, love scams and 
non-existent investment op-
portunities.

“The Penang police force 
has made a total of 3,849 
arrests from 2018 until 
2021 to clamp down on cy-
bercrime syndicates in that 

period,” he added.
Mohd Shuhaily said he ex-

pected the number of cyber-
crime cases to continue to 
rise this year as more peo-
ple prefer to do everything 
online these days due to the 
Covid-19 situation.

“As of February this year, 
Penang has already record-
ed a total of 230 cybercrime 
cases with losses totalling 
RM3.98 million.

“Thus, I would like to ad-
vise Penangites to beware 
of any suspicious advertise-
ment that promises a high 
return on investment in a 
short period of time.

“ P l e a s e 
do a back-

ground check first be-
fore you invest your 
money.

“If you’re not sure, 
then do not proceed with 
the transaction or invest-
ment.

“Don’t be greedy for the 
sake of becoming rich in a 
short period of time be-
cause there is no short-
cut to success,” he 
said.

Mohd Shuhaily added 
that once the person 
becomes a victim of cy-
bercrime, the possibil-
ity of getting back their 
money is slim to none.

“That is why we all 
have to be careful,” he 
concluded.

THE Children’s Protection So-
ciety (CPS) has officially moved 
to a new and bigger home at a 
bungalow located along Jalan 
Air Itam in George Town.

Measuring about 15,000sq 
ft in land size, the bungalow 
is owned by the Penang Island 
City Council (MBPP).

It is located about 10 min-
utes from the previous location 
in Scotland Road.

The CPS has been home to 
underprivileged children of vari-
ous races for the past 30 years.

CPS founder and president 
Datuk Seri Nazir Ariff said the 
relocation was much needed, 
considering the order to vacate 
one of the two premises in 
Scotland Road last year.

“We thought it would be 
better to find a space big 
enough to cater for all the 
children, housing the boys 
and girls together, rather than 
keeping them separated.

“Although we have spent 
some 30 years at our old lo-
cation, a fresh start will do no 
harm.

“It will give the children, 
staff and volunteers a new op-
portunity to create fonder and 
beautiful memories,” Nazir said 
during his speech at the official 
opening ceremony of the new 

home on March 19.
The opening ceremony was 

officiated by Toh Puan Khadijah 
Mohd Nor, consort of Governor 
Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak.

“I would like to take this op-
portunity to thank all our do-
nors, friends and families from 
far and near. They have helped 
in our mission to give the best 
possible stay, food to eat and 
most importantly, love for the 

children here.
“CPS was set up in 1991 

along with some good friends 
of mine who wanted to make a 
difference in the lives of vulner-
able children.

“Since then, we’ve had staff 
and volunteers who were ex-
tremely dedicated and clear of 
their roles here to assist CPS in 
giving the best for the children.

“The home will not be what it 

is today without these people. 
They have all been the life and 
soul of CPS,” he added.

A simple cake-cutting cer-
emony was held after the open-
ing ceremony to mark CPS’ 
30th anniversary.

Separately, Nazir said that 
members from CPS and donors 
had raised some RM500,000 
to restore, renovate and up-
grade the bungalow into a liv-

able home.
“I would like to thank the Lim 

Lean Teng Foundation for their 
annual grant, as well as the So-
cial Welfare Department, Key-
sight Technologies Foundation 
USA, Agilent Technologies, IKEA 
Southeast Asia, Datin Rosna 
Yusoff Cockrell and others,” 
Nazir added.

Currently, CPS houses 30 
to 40 children between the 
ages of five and 18 along with 
20 to 30 other children under 
its outreach programme in 
Butterworth.

Meanwhile, state Local Gov-
ernment, Housing, Town and 
Country Planning Committee 
chairman Jagdeep Singh Deo 
said the state would always 
give priority to the welfare of un-
derprivileged children.

“I take my hat off to Datuk 
Seri Nazir for his unwavering 
mission of providing shelter, 
food and love for the children 
through CPS all these years.

“It is hoped that you will con-
tinue this humble act of kind-
ness for the benefit of many 
abandoned and underprivileged 
children in our state,” he said.

Also present during the 
ceremony was Kebun Bunga 
assemblyman Jason Ong 
Khan Lee.

New chapter, new home for Children’s Protection Society

Khadijah cutting the ribbon during the official opening ceremony of the new home. 

‘There’s no easy money’
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A NEW initiative called 
“StudyPENANG Virtual Plat-
form” will allow students 

to access in-depth information on 
higher studies.

The platform by StudyPEN-
ANG was officially launched 
by state Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin on March 17.

Yeoh said the “StudyPENANG 
Virtual Platform” would benefit 
students and the community at 
large as well as make Penang 
even more prominent on the 

global education stage.
“The launch is the first step 

in getting further recognition for 
education in Penang with the 
support of participating educa-
tional institutions.

“They are Disted College, 
Equator Collage, Golden Chef 
Culinary Academy, Han Chiang 
University College of Communi-
cation, IPK College, Peninsula 
College Georgetown, RCSI & 
UCD Malaysia Campus, Sentral 
College Penang, Stradford Inter-
national College, TAR UC Pen-
ang branch campus, The One 
Academy Penang, Wawasan 
Open University & Clinical Hyp-
notherapy Practitioners Malay-
sia.

“The virtual platform shall 
serve as Penang’s interactive 
education hub to explore more 

education opportunities at dif-
ferent levels as well as indus-
tries.

“We shall build an agile and 
competent talent pool among 
the youths in Penang,” he add-
ed.

Yeoh, who is also the 
StudyPENANG chairman, said 
the tourism and education in-

dustries in Penang are ideally 
poised to make significant con-
tributions to the state.

“StudyPenang was estab-
lished to further help Penang 
become a globally renowned 
centre for education tourism 
and increase awareness of the 
importance of the education in-
dustry.

“And also, to leverage on the 
world class facilities available 
to train and match the increas-
ing demand for young talents in 
various industries,” he said.

The ‘StudyPENANG Vir-
tual Platform’ is available on 
StudyPENANG’s website at 
http://studypenang.gov.my/vir-
tualplatform/.

Interactive 
virtual 
platform for 
students

ROARING INTO RECORDS BOOK… Penang-based company Ledanim 
Sdn Bhd has been awarded the Malaysia Book of Records (MBR) certificate in 
recognition of building the “Biggest tiger replica made of polygon cubes in Malaysia”. 
The certificate presentation was held on March 12 where Ledanim managing director 
Loh Hoong Liak received the award from MBR chief operating officer Christopher Wong 
while witnessed by Chief Minister Chow Kon Yeow. Chow, who spent some time admiring 
the replica, congratulated Loh and his company for the achievement.

THE  Penang Chinese Chamber 
of Commerce (PCCC) and the 
Scouts Association of Malaysia 
(Penang) are now the support-
ing partners of the World Con-
gress on Information Technol-
ogy 2022 (WCIT2022).

The two bodies will be par-
ticipating as volunteers and pro-
moting the event to their mem-
bers and business network.

A Memorandum of Under-
standing (MoU) signing ceremo-
ny was held in Komtar on March 
17 and it was witnessed by 
Chief Minister Chow Kon Yeow. 
Also present was state Trans-
port and Infrastructure Commit-
tee chairman Zairil Khir Johari.

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 the WCIT2022.

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

More organisations 
lending support to 
WCIT2022



2 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்nk 1-15, 2022

�

n
k
 1
-1

5,
 2

02
2

ஜார்ச்டவுன் - மாநில முதல்வர் மமதகு 
சாவ் க�ான் இம�ாவ், ்வடமாநில சிக� 
அலங�ார சமூ�நல இ�க�த்தின் (NIHWAN) 
சமூ� மசக்வ�கைப் பாராட்டினார். 

NIHWAN மபான்்ற இலாப 
மநாக�மற்ற நிறு்வனங�ள் கதாடர்ந்து 
சமூ�த்தின் நல்வாழ்வுககுப் பங�ளிப்பது 
்வரம்வற�த்தக�து என்று சாவ் கூறினார்.

"பல கபருநிறு்வனங�ள் சமூ�த்திற�ா� 
தங�ைால இ�ன்்ற பங�ளிப்கப நல� 
விரும்புகின்்றன. இருப்பினும்,  சில 
மநரங�ளில அ்வர்�ளிடம் மபாதுமான 
மனித்வைம் இருப்பதிலகல. 

“அ்வர்�ள் அரசு சாரா நிறு்வனங�ளின் 
(NGO) உதவி மறறும் ஆதரவுடன் 
சமூ�த்கத அணு� முடியும்.

“எனம்வ, தன்னார்்வ கதாண்டு 
நிறு்வனங�ள் கதாடர்ந்து சமூ� 
மசக்வ�ளில ஈடுபட உத்ம்வ�ம் க�ாள்ை 
ம்வண்டும். இதன் மூலம், சமூ�த்துடன் 
ஒன்றிகைந்து உதவு்வமதாடு ஒத்துகைப்பு 
நல�வும் ்வழி ்வகுககும்,” என்று NIHWAN 
இ�க� உறுப்பினர்�ள் மரி�ாகத நிமித்தம் 

ஜாவி - பத்து �ா்வான் நாடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் �ஸ்தூரிராணி பட்டு, கதறகு 
கசபராங பிக்ற மா்வட்ட �ா்வலதுக்ற 
தகலகம�� ்வைா�த்தில சாகல 
மமம்பாட்டுத் திட்டத்கத கச�லபடுத்த 
ரிம12,500 நிதி ஒதுககீடு ்வைஙகினார். 

முன்னதா�, இந்த சாகலயில 
குழி�ள் மறறும் பள்ைங�ள் மபான்்ற 
மசதங�ள் �ாைப்பட்டன.  இது 
கபாதுமக�ளுககு குறிப்பா� அப்பகுதியில 
உள்ை அரசு �ா்வலதுக்ற (பி.டி.ஆர்.எம்) 
அதி�ாரி�ளுககு ஆபத்கத ஏறபடுத்தும் 
என்று அஞசப்படுகி்றது.

"பி.டி.ஆர்.எம் மதாற்றம் அதன் கதாழில 
நிபுைத்து்வம், நம்பிகக�, உறுதி, மநர்கம, 
துணிசசல மறறும் அர்ப்பணிப்புடன் 
மட்டுமலலாமல உள்�ட்டகமப்பு 
மதாற்றத்தின் அடிப்பகடயிலும் 
நிகலநிறுத்தப்பட ம்வண்டும்.

"இந்த வி்வ�ாரத்கத எனது 
�்வனத்திறகு ஜாவி  சட்டமன்்ற 
உறுப்பினர் மஜசன் எங மமாய் லாய் 
க�ாண்டு ்வந்தமபாது,   இத்திட்டத்தின் 

அரசு சாரா இயக்கங்களின் சமூ்கத் 
த�ாண்டு்கள் பாராட்டககுரியது

முதல்வர் அலு்வல�த்திறகு ்வருக��ளித்தப் 
மபாது சாவ் இவ்்வாறு கூறினார்.

இந்த சந்திப்பின் மபாது,   NIHWAN 
இ�க�த்   தகல்வர்   பு்வமனஸ்்வரன்,  
�டந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல இந்த 
இ�க�த்தின் கீழ்  நடத்தி� நட்வடிகக��ள்  
மறறும் நி�ழ்சசி�ள் குறித்து முதல்வரிடம் 
விைக�மளித்தார். 

“சிக� அலங�ார  உறுப்பினர்�ளின் 
நலகனக �்வனித்துகக�ாள்்வமதாடு 
மட்டுமலலாமல, நாங�ள் பலம்வறு 
கதாண்டு பணி�ளிலும் ஈடுபட்டுள்மைாம்.

“இன மபதமின்றி ஆ்றாம் ஆண்டு 
பயிலும் மாை்வர்�ளுககு இல்வச ஆஙகிலப் 
பாடத்திற�ான பிரத்திம�� ்வகுப்பு�ள் 
கதாடஙகியுள்மைாம். பி40  குழுக்வச 
மசர்ந்த மாை்வர்�ள் �லவியில சி்றந்து 
விைங� குறிப்பா� ஆஙகில கமாழியில 
புலகம கப்றவும்  துகைபுரிகி்றது. 

"அடுத்து, நாங�ள் ஐந்தாம் ஆண்டு 
மாை்வர்�ள் மறறும்  படி்வம் ஐந்து 
மாை்வர்�ளுககு ்வகுப்பு�ள் நடத்த 
இலககு க�ாண்டுள்மைாம். எதிர்�ாலத்தில 
சீன கமாழி(மாண்டரின்) ்வகுப்பு�கையும் 
நடத்த திட்டமிட்டுள்மைாம்.

“NIHWAN இ�க� தன்னார்்வலர்�ள் 
மாை்வர்�ளுககு இல்வசமா� பாடம் 
மபாதிககின்்றனர்.  மாநில அரசின் 
ஆதரவுடன் நாங�ள் இன்னும் பல சமூ�த் 
திட்டங�ள் கச�லபடுத்த முடியும்,” என்று 
கூறினார்.

க�டா, கபர்லிஸ், பினாஙகு மறறும் 
மபராக ஆகி� ்வட மாநிலங�கைச மசர்ந்த 
400 சிக� அலங�ார உறுப்பினர்�ள் இந்த 
இ�க�த்தில இடம்கபறுகின்்றனர். 

NIHWAN ஈடுபட்டுள்ை பி்ற சமூ�ப் 
பணி�ளில இரத்த தான மு�ாம் மறறும் 
ஏகைக குடும்பங�ளுககு இறுதிச சடஙகு  
கசலவு�ளுககு நிதியுதவி ்வைஙகுதல 
ஆகி�க்வ அடஙகும்.

 NIHWAN இ�க�த்தினர்  நடமாட்டக 
�ட்டுப்பாட்டு உத்தரவின் மபாது  ்வசதிக 
குக்றந்த கபாது மக�ளுககு உைவுக 
கூகட�ள்  விநிம�ாகித்தனர். மமலும், 
2021, டிசம்பர் மாதம்  க்வள்ைத்தில 
பாதிக�ப்பட்ட கபாது மக�ளுககு உதவும் 
மநாக�த்தில நி்வாரைப் பணியிலும் 
பஙம�ற்றது பாராட்டககுரி�து.

சாலை மேமபாடடுத் திட்டத்திற்கு  
நிதி ஒதுககீடு - ்கஸ்தூரி             

கசலக்வ  ஏறறுகக�ாள்்வதறகு  நான் 
ஒப்புகக�ாண்மடன்.

"எனம்வ, இந்த சாகல மமம்பாட்டுப் 
பணி�ள் ப�னர்�ள் மறறும் பி.டி.ஆர்.எம் 
அதி�ாரி�ள் மறறும் ஊழி�ர்�ளுககுக 
கூடுதல ்வசதிக� அளிககும் என்று 
நம்பப்படுகி்றது," என்று அ்வர் 
கதறகு கசபராங பிக்ற �ா்வலதுக்ற 
தகலகம��த்திறகு  ்வருக��ளித்த 
மபாது ஓர்  அறிகக�யில இவ்்வாறு 
கதரிவித்தார்.

இந்நி�ழ்சசியில கசபராங பிக்ற மாந�ர் 
�ை�ம் (எம்.பி.எஸ்.பி) �வுன்சிலர்�ைான 
கெங இம� ஷியு்வான் மறறும் ம�ா கசங 
கெ �லந்து க�ாண்டனர்.

நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
�ஸ்தூரிராணி, மநான்புப்  கபருநாகை   
முன்னிட்டு  பி.டி.ஆர்.எம் அதி�ாரிளுககு 
மபரிசசப்பைங�ள், மு�க�்வசங�ள் 
மறறும் பண்டிக�ப் பை உக்ற�கை 
நன்க�ாகட�ா� ்வைஙகினார்.

பி.டி.ஆர்.எம் அதி�ாரி�ள் மறறும் 
மதர்ந்கதடுக�ப்பட்ட  மக�ள் 

பிரதிநிதி�ளுககு இகடயிலான உ்றக்வ 
்வலுப்படுத்து்வதன் மூலம் கபாது மக�ளின் 
நலன் பாது�ாக�ப்படும். 

“அமத ம்வகையில, புககிட் அமானில 
இருந்து இந்த �ா்வலநிகல�த்திறகு 
மாற்றப்பட்ட புதி� மா்வட்ட �ா்வலதுக்ற  
துகைத்  தகல்வர் து்வான் ஆஸ்மிக�யும் 
்வரம்வறகிம்றாம்.

"இந்த அதி�ாரியின் ்வருக� 
ஆமராககி�மான மறறும் பாது�ாப்பான 
சுறறுசசூைகலப் மபணு்வதறகும் 
மமம்படுத்தவும் துகைப்புரியும்," என 
நம்பிகக� கதரிவித்தார். 

நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர் 

�ஸ்தூரிராணியின் பங�ளிப்பிறகுப் 
பாராட்டுத் கதரிவிககும் ்வக�யில கதறகு 
கசபராங பிக்ற  மா்வட்ட �ா்வலதுக்றத் 
தகல்வர் து்வான் லீ மசாங கசர்ன்  
நறசான்றிதகை எடுத்து ்வைஙகினார்.

NIHWAN இயக்கத் தலைவர புவனேஸவரன், 
மாநிை முதலவர னமதகு சாவ் க்கான் இனயாவ் 
அவர்கலை மரியாலத நிமித்தம் அலுவை்கத்தில 
சந்தித்தார.

நா்டாளுமன்்ற உறுப்பிேர 
்கஸதூரிராணி ்காவலதுல்ற  
அதி்காரி்களி்டம் 
சாலை னமம்்ாட்டுத் 
திட்்டத்திற்காே மாதிரி 
்கானசாலை வழங்கிோர. 
(உ்டன் ஜாவி  சட்்டமன்்ற 
உறுப்பிேர னஜசன் எங் 
னமாய் ைாய்).

கதறகு கச்ராங் பில்ற 
மாவட்்ட ்காவலதுல்ற 

தலைலமய்க வைா்கத்தில 
சாலை னமம்்ாட்டுப் ்ணி்கள் 
னமறக்காள்ைப்்டுகின்்றது.
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ஜார்ச்டவுன் - மாநில அரசு சீககி�ர் 
சமூ�ம் மமறக�ாள்ளும் மு�றசி�ள் மறறும்  
மசக்வ�கை அஙகீ�ரிககும் ்வக�யில 
குருத்்வாரா ஆல� மறுசீரகமப்புத் 
திட்டத்திறகு ரிம100,000 மானி�ம் 
்வைஙகுகி்றது. 

 "பலலின மக�ள் ்வாழும் இம்மாநிலத்தில 
சீககி�ர் சமூ�ம் சிறுபான்கமயினரா� 
இருந்தாலும் மாநிலத்தின் ்வைர்சசிககு 
கபரும் பங�ளிப்பு நலகுகின்்றனர்.

"சீககி�ர்  சமூ�ப்  பங�ளிப்பு 
்வரம்வற�த்தக�து," என்று மாநில 
முதல்வர் மமதகு சாவ் க�ான் இம�ாவ் 
கதரிவித்தார்.

"இந்த குருத்்வாரா ஆல� மறுசீரகமப்புப் 
பணி�கை மநரில கசன்று பார்க்வயிடு்வதில 
மகிழ்சசிக க�ாள்கிம்றன். பினாஙகு 
மாநில பி்ற குருத்்வாரா ஆல�ங�ளுககும் 
உதவி�ள் நல�ப்படும். 

"ம�ாவிட்-19 கதாறறுமநாய் 
தாக�த்தின் மபாதும் குருத்்வாரா ஆல� 
நிர்்வா�த்தினர்  பாதிக�ப்பட்ட கபாது 
மக�ளுககு உதவிக�ரம் நீட்டினர்.  
அண்கமயில சிலாஙகூர் மறறும் ப�ாங 
மாநிலத்தில ஏறபட்ட க்வள்ைத்தில 
பாதிக�ப்பட்ட கபாது மக�ளுககுத் 
மதக்வ�ானப் கபாருட்�ள் மச�ரித்து 
்வைஙகி�மதாடு நிதித் திரட்டும் பணியிலும் 
ஈடுப்பட்டது பாராட்டககுரி�து. 

மாநில முதல்வர், புத்தாண்கட 
்வரம்வறகும் அகனத்து சீககி�ர்�ளுககும் 
இனி� க்வசாககி நல்வாழ்த்து�ளும்,   
தமிைர்�ளுககு இனி� சித்திகரப் 
புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து�ளும் கதரிவித்துக 

குருத்்ாரா ஆைய ேறுச்சீரலேப்புத் 
திட்டத்திற்கு ரிே100,000 ோனியம – மு�ல்ர்

க�ாண்டார். இந்நி�ழ்சசியில வீடகமப்பு, 
உள்ைாட்சி, கிராமம்  மறறும் ந�ர்ப்பு்ற 
திட்டமிடல ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் 
கஜகடிப் சிங டிம�ா; ்வாடா குருத்்வாரா 
சாயிப் ஆல� ஆமலாச�ர் டத்மதா � 
உத்தாமா குர்மிட்  �வுர்; ்வாடா குருத்்வாரா 
ஆல� மறுசீரகமப்பு மறறும் பாது�ாப்புத் 
தகல்வர் டத்மதா � மஹிண்டர் சிங;  
குருத்்வாரா ஆல�த் தகல்வர் சந்மதாக சிங 
மறறும் பிரமு�ர்�ள் �லந்து க�ாண்டனர். 

"பினாஙகு மாநில அரசாங�ம் 
அகனத்து இன மக�கையும் சிறுபான்கம, 
கபரும்பான்கம என்்ற பாரபட்சம் இன்றி 
உதவு்வது பாராட்டககுரி�து. இந்த 
்வாடா குருத்்வாரா ஆல�க �ட்டிடம் 121 
ஆண்டு�ள் பகைகம ்வாய்ந்த பாரம்பரி�க 
�ட்டிடமாகும். இது பாரம்பரி�க �ட்டிடம் 
என்பதால அதகன மறுசீரகமப்புச கசய்� 
நிர்ையிக�ப்பட்ட �ட்டிடக  கூறு�ள் 
பின்பற்ற ம்வண்டி�து அ்வசி�மாகும்.

"1901 ஆம் ஆண்டு நிர்மாணிக�ப்பட்ட 
இந்த குருத்்வாரா ஆல�த்தில 
மமறக�ாள்ைப்படும் மறுசீரகமப்புப் 
பணி�ள் ரிம5.9 மிலலி�ன் நிதி கசலவில 
�ட்டப்படுகி்றது. இந்த மமம்பாட்டுப் பணி�ள்  
18-24 மாதங�ளில நிக்றவுப்கபறும்," என்று 
எதிர்ப்பார்ப்பதா� ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் 
கஜகடிப் கதரிவித்தார். 

இந்த மறுசீரகமப்புப் பணிககு 
ரிம50,000 மானி�ம் ்வைஙகு்வதா� கஜகடிப் 
கதரிவித்தார். 

1699 ஆண்டு முதல �லசாவின் பி்றப்பு 
அலலது மதாற்றத்கத நிகனவுககூறும் 
நன்னாைா� க்வசாககி தி�ழ்கி்றது.  

மாநிை முதலவர னமதகு சாவ் க்கான் இனயாவ் வா்டா குருத்வாரா ஆையத்திறகு ரிம100,000 
மானியத்திற்காே மாதிரி ்கானசாலை வழங்குகி்றார. 

121 ஆண்டு்கள் ்லழலம வாய்ந்த வா்டா குருத்வாரா ஆையம்.

ஜார்ச்டவுன் - நமது நாடு ம�ாவிட்-19 
தாக�த்திலிருந்து எண்டமிக �ட்டத்திறகு 
நுகையும் ம்வகையில,  பினாஙகு மாநிலத்தில 
சுறறுலா மறறும் மசக்வத் துக்ற துரித 
்வைர்சசிக �ாணும் என பஙகுதாரர்�ள் 
மறறும் ்வணி� உரிகம�ாைர்�ள் நம்பிகக� 
க�ாள்கின்்றனர். 

இருப்பினும், இது  குறிப்பிடத்தக� 
மாற்றங�கைக க�ாண்டு ்வரவிலகல 
என்று சிலர் �ருதுகின்்றனர். கதாறறுமநாய் 
தாக�த்தினால பாதிக�ப்பட்ட  ்வணி�ங�ள் 
முழுகம�ா� மீட்கடடுக� அதி�மான �ால 
அ்வ�ாசம்   மதக்வப்படும் என்று �ருத்து 
கதரிவித்தனர். 

முன்னதா� ஏப்ரல,1 ஆம் மததி 
முதல மமலசி�ா தனது அகனத்துல� 
எலகல�கை மீண்டும் தி்றக�த் 
கதாடஙகி�து, அத்துடன் ்வணி� 
கச�லபாட்டு மநர ்வகர�க்ற மீதான 
அதன் �ட்டுப்பாட்கடயும் நீககி�து.

முத்துச கசய்தி�ள் குழுவினர் நடத்தி� 
மநர்க�ாைலில, கபாது மக�ளின் 
�ருத்து�ள் ்வரம்வற�த்தக�து. 

 "தறமபாது நாடு எண்டமிக �ட்டத்தில 
நுகைந்திருந்தாலும் ்வணி�த் துக்றயில 
குறிப்பா� ஜவுளி துக்ற இன்னும் இ�லபு 
நிகலககு மாற்றம் �ாைவிலகல. 
மீண்டும் பகை� நிகலககு மாற்றம் �ாை 

்ணி்கத் துலையில துரி� ்ளர்ச்சி ்காண இைககு
�ாத்திருக� ம்வண்டும்," என மா�ா சிலக 
உரிகம�ாைர் ம�.இராமஜந்திரன், 69 
கதரிவித்தார்.

"நான் இது்வகர லிட்டல இந்தி�ா 
பகுதியில அகனத்துல� சுறறுலாப் 
ப�ணி�கை சந்திக�விலகல," என்்றார். 

மமலும், ம�ாவிட்-19 தாக�த்தால 
கபரும் பாதிப்கப எதிர்மநாககி�தா�வும் 
கதரிவித்தார். 

"நாம் எண்டமிக �ட்டத்கத 
மநாககி ப�ணிப்பது ்வரம்வற�த்தக�து. 
ஆனால, லிட்டில இந்தி�ாவில இன்னும் 
மக�ள் கூட்டத்தின் எண்ணிகக�யில 
குறிப்பிடத்தக� அதி�ரிப்பு 
�ாைப்படவிலகல.

 “�டந்த மாதம் திருமை க்வப்வங�ளுககு 
உ�ந்த மாதம் என்பதால கூடுதலான 
்வாடிகக��ாைர்�ள் ்வருக��ளித்தனர். 
வி�ாபாரத்திலும் ்வைர்சசிக �ாைப்பட்டது. 
தறமபாது தங� ஆபரை வி�ாபாரம் 
மிதமா� இருப்பதா�," மத்வன் ஜு்வலலர்ஸ் 
மமலாைர் கிருஷைன்,65 கதரிவித்தார். 

"க்வள்ளிககிைகம முதல 
ஞாயிறறுககிைகம ்வகர எங�ளுககு 
அதி�மான ்வாடிகக��ாைர்�ள் 
இருப்பார்�ள். மீதமுள்ை நாட்�ளில, 
�கடயில   மக�ள் கூட்டம் குக்ற்வா� 
இருககும்.

"கபாது்வா�ம்வ, அகனத்து 
தரப்பினரும் ம�ாவிட்-19 கதாறறுமநாய் 
தாக�த்தில இருந்து மீண்டு ்வருகின்்றனர். 
எனம்வ, தங�ம் ்வாஙகும் மக�ளின்   
எண்ணிகக�யில சரிவுக �ாைப்படுகி்றது. 
மமலும், தங� விகல உ�ர்்வால மக�ள் 
தங�ம் ்வாங� த�க�ம் க�ாள்கின்்றனர்.

பிோங்கு லிட்்டல இந்தியாவில மக்கள் 
கூட்்டமின்றி கவறி்சனசாடி ்காணப்்டுகி்றது.

மாயா சிலக 
உரிலமயாைர 

ன்க.இரானஜந்திரன்.

னதவன் ஜுவலைரஸ 
னமைாைர கிருஷணன். 
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்ா்கான் கஜரமால - மமலசி� மதர்தல 
ஆகை�ம் (எஸ்.பி.ஆர்) 18 ்வ�து மறறும் 
அதறகு மமறபட்ட ்வாக�ாைர்�கை மநரடி 
பதிவு கசய்தகதத் கதாடர்ந்து, பினாஙகில 
புதி� ்வாக�ாைர்�ளின் எண்ணிகக� 22.5 
சதவீதம் அதி�ரித்துள்ைது.

மதர்தல ஆகை�த்தின் புள்ளிவிபரம் 
அடிப்பகடயில, 2021 டிசம்பர்,31 
நில்வரப்படி பினாஙகில ்வாக�ாைர் 
பதிவு�ளின் எண்ணிகக� 256,734 
மபர் அதி�ரித்து தறமபாது  1,220,552 
்வாக�ாைர்�ள் இடம்கபறுகின்்றன.

"இதில 70,935 மபர் 18 முதல 

பில்ற - பினாஙகு சுறறுலா ஈர்ப்பு 
சங�ம்(ATAP), சுறறுலா மறறும் 
விருந்மதாம்பல துக்றககு ஊதி� மானி�த் 
திட்டம் கச�லபடுத்துமாறு மத்தி� 
அரசாங�த்திடம் ்வலியுறுத்தி�து. 

மத்தி� அரசு நிர்ையித்த ரிம1,500 
குக்றந்தபட்ச ஊதி�க க�ாள்க�க� 
நகடமுக்றப்படுத்த சுறறுலா மறறும் 
விருந்மதாம்பல துக்றககு ஊதி� மானி�ம் 
்வைஙகு்வது அ்வசி�மாகும் என்று ATAP 
தகல்வர் கசாங ெுக கதங  கூறினார்.

சுறறுலா மறறும் விருந்மதாம்பல 
துக்றககு ரிம1,500 குக்றந்தபட்ச ஊதி�க 
க�ாள்க�ககு விலககு ்வைஙகு்வதா�, 
மனித்வை அகமசசர் டத்மதா� சர்வைன் 
மூலம் மத்தி� அரசு அறிவித்திருந்தாலும், 
அத்தக�� அறிவிப்பு நகடமுக்றயில 
கச�லபடுத்து்வது முக்ற அலல என்று 
ATAP �ருத்து கதரிவித்தது.

்வருகின்்ற மம,1 முதல ரிம1,500 
குக்றந்தபட்ச ஊதி� விகிதம் நகடமுக்றககு 
்வருகி்றது. ஆனால முக்றசாரா துக்ற 
உட்பட பல துக்ற�ளுககு மத்தி� அரசு 
விடுப்புக க�ாடுககி்றது.

அ்வறறில ஒறக்றப்பகட ம்வகல�ள் 
கசய்ப்வர்�ள்,  ஐ்வருககும் குக்ற்வான 
கதாழிலாைர்�கை ம்வகலககு அமர்த்தும் 
நிறு்வனங�ள் மறறும் விருந்மதாம்பல 
மறறும் சுறறுலாத் துக்ற�ள் மபான்்ற 
கபரும் இைப்கபச சந்திககும் நிறு்வனங�ள் 
உள்ைடஙகும்.

“இதன் மூலம், ம்வகல மதடுப்வர்�ள் 
குக்றந்தபட்ச ஊதி�மா� (ரிம1,500) 
்வைங�ககூடி� துக்ற அலலது 
கதாழிலதுக்றககு முன்னுரிகம 
அளிப்பார்�ள். அதனால, இந்தத் கதாழிலில 
எங�ளுககுப் கபரும் நஷட்டம் ஏறபடும்.

“எனம்வ,  ரிம1,500 குக்றந்தபட்ச 
ஊதி�க க�ாள்க�க� அகனத்துத் 

பினாஙகில புதிய 
்ாக்காளர்்களின் 
எண்ணிகல்க 
22.5% உயர்வு

25 ்வ�துககுட்பட்ட ்வாக�ாைர்�ள், 
அமதம்வகையில கமாத்தம் 231,069 மபர் 21 
முதல 29 ்வ�துகட� ்வாக�ாைர்�ள் ஆ்வர்.

"15்வது கபாதுத் மதர்தலில (GE15) 
பினாஙகில முதன்முக்ற�ா�  குக்றந்தது 
200,000 இகைஞர் ்வாக�ாைர்�ள் 
்வாக�ளிப்பர்," என்று தாமான் கடலி�ா 
கூகடப்பந்து தலத்தில நகடகபற்ற 

கபாதுத் மதர்தலில (GE14) 25,651 
்வாக�ாைர்�ளுடன் ஒப்பிடும்மபாது 
தறமபாது பா�ான் கஜர்மாலில உள்ை 
்வாக�ாைர்�ளின் எண்ணிகக� 27.34 
சதவீதம் அதி�ரித்துள்ைது," என்று  பா�ான் 
கஜர்மால சட்டமன்்ற உறுப்பினருமான 
சூன் லிப் சீ கூறினார்.

்வாக�ளிப்பு18 பிரசசாரம் குறித்து 
�ருத்து கதரிவித்த அ்வர், மாநிலத்தில 
உள்ை இகைஞர்�ளுககு நாட்டிலுள்ை 
மதர்தல கச�லமுக்ற மறறும் அதன் 
அகமப்புப் பறறி க்வளிப்படுத்து்வதற�ான 
ஒரு தலமா� இத்திட்டம் தி�ழ்கி்றது, என 
விைக�மளித்தார்.

"இந்த ்வாக�ளிப்பு18  பிரசசாரத்தின்  
மூலம் மாநிலத்தில உள்ை 
இகைஞர்�ளிகடம� குடியுரிகம 
விழிப்புைர்க்வ அதி�ரிக�வும், அடுத்த 
கபாதுத் மதர்தலில ்வாக�ளிக� அ்வர்�கை 
ஊககுவிக�வும் முடியும்.

"மமலும், அதி�மான இகைஞர்�ள் 
மதர்தலில ஈடுபடு்வது இன்க்ற� 
நாட்டின் அரசி�ல சூழ்நிகலயில ஒரு 
புதி� மாற்றத்கத  ஏறபடுத்தும்," என்று 
நம்பிகக�த் கதரிவித்தார்.

பா�ான் கஜர்மால அைவிலான 
்வாக�ளிப்பு18 திட்டத்கதத் கதாடககி 
க்வத்து இவ்்வாறு கூறினார். 

பா�ான் கஜர்மாலில மட்டும் கமாத்தம் 
32,625 ்வாக�ாைர்�ள் உள்ைனர், இது 
்வாக�ளிப்பு18 நகடமுக்றககுப் பி்றகு 
கூடுதலா� 6,668 மபர் அதி�ரித்துள்ைனர். 

"2018,மம  இல நகடகபற்ற 14்வது 

ஆட்சிககுழு உறுப்பிேர சூன் லிப் சீ இந்நி்கழ்்சசியின் ஏற்ாட்டுக குழுவிேருககு 
நறசான்றிதழ் எடுத்து வழங்கிோர. 

சுற்றுைா ேற்றும விருநம�ாமபல துலைககு ஊதிய 
ோனியத் திட்டம தசயலபடுத்� ம்ண்டும

துக்ற�ளுககும் கச�லபடுத்த ம்வண்டும் 
என பரிந்துகரககிம்றாம். ஆனால 
சுறறுலா மறறும் விருந்மதாம்பல துக்றககு, 
அரசாங�ம் எங�ளுககு குக்றந்தபட்சம் 
ஒரு ்வருடத்திறகு ஊதி� மானி�ம் ்வைங� 
முன் ்வர ம்வண்டும்.

 "இதகனச கச�லபடுத்து்வதன் மூலம், 
சுறறுலா மறறும் விருந்மதாம்பல துக்றயில 
பணிப்புரி� மனித்வைத்கத  ஈர்ப்பதில 
மற்ற துக்ற�ளுடன் மபாட்டியிட இது 
எங�ளுககு கபரும் ஊக�த்கத அளிககும்.

"சுறறுலா மறறும் விருந்மதாம்பல 
துக்ற�ானது ம�ாவிட்-19 கதாறறுமநா�ால 
பாதிக�ப்பட்ட முதல துக்ற�ா�வும்,       
மறறும் இறுதி�ா� மீட்சி�ாணும்  மறறும் 

நிகலககு திரும்ப குக்றந்தது இரண்டு 
முதல மூன்று ஆண்டு�ள் எடுககும்.

 "எனம்வ, மத்தி� அரசு இத்துக்றயின் 
்வைர்சசிககு உத்வ  ஊதி� மானி�ம், ்வஙகி 
�டன் தள்ளுபடி மறறும் �டனுதவி மபான்்ற 
மதக்வ�ான உதவி�கை கதாடர்ந்து 
்வைங� ம்வண்டும்," என்று அ்வர் கூறினார்.

இந்தக �ண்�ாட்சியின் மநாக�மானது, 
சுறறுலாத் துக்றயில கூடுதல ம்வகல 

ஆட்சிககுழு உறுப்பிேர 
இனயா சூன் ஹின். 

க்ாது மக்கள் னவலை வாய்ப்பு ்கண்்காட்சியில ்ங்ன்கற்றேர.

்வாய்ப்பு�கை உரு்வாக�வும், ம்வகல 
மதடுப்வர்�ள் மறறும் தி்றன் மிக� 
கதாழிலாைர்�கைத் மதர்ந்கதடுககும் 
தலமா�வும் அகமகி்றது.

ஏப்ரல,9 ஆம் மததி கசயின்ட் கிலஸ் 
க்வம்ப்லி தஙகும்விடுதியில நகடகபற்ற 
முதல �ண்�ாட்சியில அதி�மான்வர்�ளுககு 
ம்வகல ்வாய்ப்பு கிகடக�ப்கபற்றதா� 
இம�ா கூறினார். 

ஹின் பிக்ற, இகமசாரா தஙகும்விடுதியில 
நகடகபற்ற  பினாஙகு ம்வகல ்வாய்ப்பு 
�ண்�ாட்சிககு ்வருக��ளித்த மபாது 
இவ்்வாறு கூறினார். 

“ஏப்ரல,1 முதல நமது நாட்டின் 
அகனத்துல� எலகல�ள் மீண்டும் 
தி்றக�ப்பட்டாலும், சுறறுலா மறறும் 
விருந்மதாம்பல துக்ற அதன் இ�லபு 

கதாழிலதுக்ற�ா�வும் 
தி�ழ்கி்றது," என 
சுறறுலா மறறும் 
ப க ட ப் ப ா ற ்ற ல 
க ப ா ரு ை ா த ா ர 

ஆ ட் சி க கு ழு 
உறுப்பினர் இம�ா சூன் 
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耗资900万令吉，其中槟州政府拨款
30万令吉的韩江小学4层楼综合教

学大楼，去年4月10日举行奠基礼，一
年后终落成并别开生面于晚上举行开幕
典礼，让槟州首席部长曹观友感到“惊
喜”！

有关教学楼是在今年3月竣工，并于3
月新学年开课时，落实全日制教学，让
近千名学生受惠。

综合教学大楼设计理念主要体现动线
顺畅、走出课室和绿色环保，并与旧教
学楼衔接。改建后的韩江小学拥有30间
课室、16间功能室、行政办公室、大礼
堂及食堂等，为学生提供最完善的设备
与活动空间。

首长相信拥有这样的教育环境，韩
江华文小学一定能够成为槟州，甚至是
我国教育领域的建设楷模。

他表示，槟州政府向来非常注重州
内的教育发展。尽管过去2年财政十分
紧张，但是对于州内的教育发展，槟州
政府都不曾停歇。

“槟州政府在2009年开始，制定了
对淡小、人民宗教学校、教会学校及华
校进行常年的制度化拨款，希望透过每
年的财务规划，协助州内90所华小、12
所国民型华文中学、21所教会学校及5
所独中，解决部分维修和提升设施的经
费问题。”

槟政府拨款30万令吉 
“像今年，槟州政府发放了431万2000

令吉给予州内的87所华小，其中韩江小
学获得最高的拨款，即20万令吉的建校
经费。再加上去年同月同日的奠基典礼

上，槟州政府拨出10万令吉，槟州政府
在这项工程中前后一共资助韩江董事会
30万令吉。”

他说，虽然这30万令吉只占了工程费
的一部分，但无论是在发展经费上，或
是在建设过程中，槟州政府对州内的所
有半津贴学校和独中不曾怠慢，尽所能
从中协调和处理兴建中遇到的困难。

“在韩江董事会的努力下，这栋大楼
和整所韩江小学也顺利竣工、完成修复
工作。这也代表槟州的教育教学，进入
一个新的发展阶段，为州内教育发展创
造良好条件，奠定了坚实基础。”

黄赐兴: 未来投入韩江传媒大学学院发展
韩江三校董事长拿督斯里黄赐兴致欢

迎词时说，韩江华文小学在校园的建设
上取得了全新的突破。 董事会期望将韩
江教育质量再创新高，将韩江教育逐步
发扬光大。

“接下来，董事会将会全心投入在韩
江传媒大学学院的发展蓝图上。 目前已
有初步的设计蓝图，尚待敲定部分的细

节内容，相关发展就会全面展开。”

鲁世巍：愿与韩江三校齐推中文教育
中国驻槟城总领事鲁世巍表示，槟州

政府十分重视教育、重视人才，倡导“
学在槟城”，致力于把槟城打造成为国
际性的教育中心，这与中国倡导的科教
兴国、人才强国理念存在很多契合点，
中国省市与槟州合作前景广阔。

“中国驻槟城总领馆一如既往支持
领区华文教育发展，愿与韩江三校在
内的领区各界人士，密切文化教育领域
交流合作，共同推进槟州及领区华文教
育。”

会上也进行教学大楼命名仪式,即命名
为“陈国平致远楼”、赠送纪念品予大
楼建设团队。

出席者包括槟州行政议员章瑛、佳日
星、孙意志、韩江三校董事会执行顾问
丹斯里拿督斯里陈国平局绅、会务顾问
拿督斯里祝友成、副董事长李瑜槟、 副
董事长拿督梅秋诚、副董事长兼槟州中
华总商会会长拿督斯里方炎华、槟榔屿
潮州会馆主席拿督斯里黄智绪、韩江三
校全体董事、校长李凤珠等。

耗资900万令吉落成的韩江小学4层楼
综合教学大楼。

韩江小学新教学楼开幕。左起：祝友成、鲁世巍、陈国平、曹观友及黄赐兴。
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槟州政府日前分别颁发3000令吉予槟城3名
优秀生，即考获哈佛大学的梁辰鍚与依桑

沙，以及考获美国普林斯顿大学的张莉苑，勉励
他们更上一层楼。

槟州首席部长曹观友在光大28楼颁发奖励金时
说，希望奖励金可成为他们前进的催化剂，并继
续再接再厉，以便未来在学业或其他领域有所成
就。

获哈佛大学录取的梁辰鍚（20岁）来自北海
锺灵中学，在大马教育文凭（SPM）考试中考
获11A的佳绩，中学毕业后获得公共服务局奖
学金进入雪州UEM基金会学院（Kolej Yayasan 
UEM）就读预科班，选修生物、化学及数学，而
进入哈佛大学则会修读分子与细胞生物学。

另外，考获普林斯顿大学的张莉苑（20岁）来
自恒毅中学，2018代表槟州前往霹雳参加马来西
亚运动会（SUKMA）壁球项目，目前仍是槟城
州手。

她在壁球领域成就包括2018年第十届东盟学校
运动会团体赛金牌、2019 年Ohana 大马壁球锦标
赛银牌以及2021年槟城壁球锦标赛金牌，而她将
赴往普林斯顿大学修读工程科学。

至于来自武吉占姆中学的依桑沙(19岁)学业和
体育成绩都非常优秀，7岁时就开始在妮歌大卫
壁球学院(Nicol David Squash Academy)学习壁
球。

依桑沙在壁球领域的成就包括：2018年第十届
东盟学校运动会团体赛金牌、2019 年印度 HCL 公
开赛青年锦标赛男子 17 岁以下组别金牌、2020年
英国公开赛17岁以下男子组银牌、2016年代表槟
州前往砂拉越参加马来西亚运动会（SUKMA）
，目前是槟州国手。

会上，曹观友在槟州社会发展与非伊斯兰事务
委员会主席章瑛、槟州青年与体育委员会主席孙
意志、槟州体育理事会总监蔡兴华、槟城壁球协
会主席林中进与副主席倪月耀等人的见证下，各
颁发3000令吉给予获奖学生。

梁辰鍚深造生物学
代表梁辰鍚接领奖励金的母

亲曾绣丽说，非常高兴槟州政
府一直都很支持教育，尤其是
奖励成绩优秀的孩子们，给予
他们鼓励。

“梁辰鍚一直以来的梦想就
是想要考入哈佛大学，我们全
家也很支持他的梦想，而他对
生物学很有兴趣，未来会往这
一方面继续深造。”

她 透 露 ， 4 月 1 日 接 获 哈 佛
录取通知时，以为是个玩笑和

听错，因为哈佛录取资格非常严格，不是仅凭成
绩好就能录取，还需在课外活动等其他方面有所
表现。例如，梁辰鍚一直以来都非常喜欢华乐、
象棋和钢琴等等的活动，也有参加许多活动和比
赛。

张莉苑：深造无阻续热爱壁球
张莉苑接受访问时坦言，到美国普林斯顿大学

深造，无阻她继续热爱的壁球运动。
她说，该大学拥有优秀的壁球训练团队，以

及完善的壁球训练中心，因此身为运动员的她到
该大学升学后，仍能继续进行壁球训练及提升球
技。

张莉苑所考获得普林斯顿大学，是美国大学本
科生院三巨头之一，与哈佛大学、耶鲁大学齐名。

8岁开始壁球训练的她坦言，要兼顾学业的确
不容易，常为了比赛及练球而必须缺课，她感激
老师的谅解和同学的帮忙，常借出笔记让她复
习。

“每周必须训练6天，每天练习3小时，为了要
应付课业，往往都是放学后就往训练中心梳洗、
吃饭及做功课，训练中心就成了我的第二个家。”

她很感激母亲林美玲一直陪伴着她，12年来每
天风雨不改地载送她去训练。

值得一提的是，她从5岁开始学习钢琴，如今
拥有8级钢琴资格，是名副其实的音乐才女。

林美玲：享受载送孩子上学练球
林美玲指出，过去12年来虽然需要忙着载送女

儿去上学或练球，但她是很享受整个过程。
她笑言，尽管过程中每天头痛为孩子准备不同

的食物便当，要照顾女儿的日常，但她很感激槟
国际壁球训练中心的完善设备，为她解决了不少
烦恼。

“虽然女儿练球的过程看似辛苦，但女儿却相
当享受当中，也学会如何与其他不同种族、不同
文化背景的选手相处。”

“大家并没有把对方当成竞争对手，反之好像

家人一样的相处着，互相鼓励及支持。”

依桑沙：续追顶尖壁球手梦想
依桑沙则指出，虽然如愿考获哈佛大学，但他

绝不会忘记他的梦想，即成为世界顶尖级壁球选
手。

从5岁开始接触壁球的他，在7岁时正式接受训
练，目前他于双威学院就读加拿大大学预科课程
（CIMP）。

他坦言，在成为国手的过程中，难以避免的是
受伤，也曾经面对因为伤势无法参赛的挫折，但
都一一的面对及克服。

他透露，影响他深远的是本地壁球国手刘薇
雯，对方一直给予鼓励及教导他，让他获益不
浅。

峇拉蒂：父母和孩子共同成长
依桑沙的母亲峇拉蒂表示，与其说栽培孩子，

倒不如说身为父母是和孩子一同学习，一同成
长。

她指出，儿子多年来的训练生涯中，她也从中
学习了不少，包括情绪和沟通管理、亲子关系、
健康生活习惯等等。

她分享指出，孩子在训练的过程艰难且不容
易，身为父母的很需要给予孩子无限的支持和鼓
励，最重要的是学会放手让孩子探索自己的兴
趣，让孩子拥有私人空间。

倪月耀：学习自律独立及培养毅力
槟州壁球协会副主席倪月耀表示，孩子们不只

是训练及提升球技，而是从中学习自律、独立和
培养毅力。

她指出，其实本地有不少非常优秀的壁球选
手，在学业上同样兼顾得相当好，且都在国外的
知名学府深造，她对此感到非常欣慰。

她补充，感激运动员家长们的配合、尊重及信
任，百分百的交给教练进行训练，且从不干涉及
过问。

来自北海锺灵中学
梁辰鍚，将在哈佛
大学修读分子与细
胞生物学。

张莉苑感激母亲林美玲，12年来每天风雨不改地
载送她去训练。

依桑沙立志成为世界顶尖级壁球选手，旁为母亲
峇拉蒂。

槟首长曹观友颁
发奖励金予3名
优 秀 生 ， 左 起
为峇拉蒂、孙意
志、依桑沙、曾
绣丽、张莉苑、
林美玲及章瑛。
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你请实习生，我补贴！
槟 州 政 府 为 招 揽 人 才 不 手

软，祭出槟城实习补贴计划（Penang 
Internship Subsidy Programme/简称 
PISP），州内企业每招收1名科技领域
实习生，就可获得总数1800令吉补贴。

槟州首长曹观友表示，有关补贴分
为6个月发放，这也意味着州政府将按
人头，发放每名实习生300令吉补贴予
相关企业。

他透露，是项计划开放给在槟州经
商及注册的企业，只要这些企业在2022
年期间，招收来自全马各地的科学、科
技、工程、数学和会计领域实习生,就
能做出申请。

“同时，这些企业也必须确保实习生
的薪酬，不可少过1200令吉；相关企业
也需至少聘请3名相关领域的实习生，
以符合申请资格。”

曹观友是于日前在线上记者会上做出
以上宣布。出席者包括掌管贸易事务的
槟州行政议员拿督阿都哈林，以及槟州
首长特别投资顾问拿督斯里李家全等。

首长：首阶段拨50万令吉
首长补充，州政府首阶段拨出50万令

吉启动是项计划，如果市场反应热烈，
将对有关款额做出适当调整。

他 希 望 这 些 实 习 生 来 到 槟 州 实 习
后，能够继续留下来为槟州效力，为
槟州提供足够的精英人才，来填补市
场需求。

“我们希望在未来5年，可以吸引至

少15万名各领域人才，来到槟城生活及
求职。”

“槟州是集生活、工作和娱乐为一体
的城市，如美食、文化、艺术和精明化
城市等卖点，相信将能吸引更多人才，
选择槟城做为落脚地点。”

他续说，槟州在过去数年来，在经济

方面取得亮眼成绩，尤其是去年的外国
直接投资（FDI），更达致762亿令吉，
打破以往记录。

随之而来的是，槟州人力市场的需求
大增，因此，州政府一直以来都致力于
推动人才培养，并希望能够吸引更多人
才来到槟州。

他希望州内的企业抓紧机会，积极申
请有关补助，为槟州的人才培养贡献出
自己的力量。

“至于想要寻找实习地点的学生们，
来到槟城感受东方硅谷的魅力吧！”

欲知详情，可浏览Penang CAT Centre 
网站，获取进一步资料。

槟城青年发展机构 (PYDC)、多媒体大
学 (MMU) 和马来西亚计算机科学与工
程大学 (UNIMY) 签署谅解备忘录，携
手合作进一步推动青年发展。

有关备忘录签署仪式于日前，分别
在多媒体大学以及和马来西亚计算机
科学与工程大学举行。

三机构都期待建立更密切的合作关
系，共享资源、探索发展机会，并且
加强在研究、教育、培训和发展计划
领域的合作，达到三赢的局面。

该谅解备忘录为三机构制定在学术
与合作上的总体框架，并针对学术联
系与合作范围进行详细探索和讨论。

三机构将采取必要步骤，合作、审
查和鉴定青年在社区参与/拓展/志工、
教育、就业、知识与技能提升、创业
与交流、青年项目及相关活动如讲
座、论坛等各领域合作的可行性，并
且在必要时成立工作小组，以更有效
地探讨各项目的合作可能。

孙意志：有责任引导青年学习
槟州青年及体育委员会主席孙意志

指出，青年是国家的栋梁，是未来的
领袖。 要让他们成为英明的领导者，
必须确保年轻人得到良好的教育。

他说，年轻人正处于充满活力年龄
阶段，他们勇于学习、尝试新事物和
接受挑战，甚至改变世界。

“因此，身为长辈，我们有责任引
导他们朝向正确的方向前进，为他们
创造平台，让他们探索自己的兴趣和
热忱，在安全的环境中学习和冒险。”

魏鉝玲：确保国家持续发展
槟城青年发展机构总经理魏鉝玲博

士强调，拥有领导能力强及知识渊博
的青年，将能确保国家持续发展。

她表示，如果青年没有得到适当的
指引，他们将无法充分发挥潜能。

“我们必须和青年共同进退，与年
轻人分享知识，确保他们的成长。”

她指出，随着这份谅解备忘录的签
署，将能够通过共享资源的方式来进
行必要的工作，推动青年发展。

马兹里翰：鼓励槟青年参与活动
多媒体大学首席执行长兼主席拿督

马兹里翰教授指出，基于疫情而实施
不同阶段的行管令，以致学生们无法

参与各种实体的社交和自我成长活动。
他认为，有必要在各自的州属主办

学生活动，并与槟城青年发展机构合
作，鼓励槟州青年参与所推动的槟城
青年志工活动，以及青年中心的活动。

祖卡纳因：推动校外社区互动
马来西亚计算机科学与工程大学

副校长祖卡纳因教授则表示，随着槟
城青年发展机构和该大学签署谅解备
忘录，双方将有更多合作机会推动校
园外的社区互动，以开拓学生们的视
野，为学生们提供他们所需要的成长
空间与支持。

他也指出，槟州政府在青年发展方
面所落实和推动的各项举措和努力，
都是有目共睹的。

出席者包括：多媒体大学副主席黄
运强博士、学生事务部主任诗里库苏
马娃迪、校友联系，就业及创业部主
任洪振威博士、马来西亚计算机科学
与工程大学注册官诺阿兹扎

学 术 与 国 际 总 监 凯 鲁 教
授、UNIDIGIT与商业化部主任沙里
尔博士、学术与合作主任莫哈末阿
敏、业界参与毕业生就业能力主任纳
丽娜。

三机构代表签署谅解备忘录，左起为祖卡纳因、魏鉝玲、孙意志及凯鲁。

槟首长曹观友希望透过实习补贴计划，让更多
人才在实习后，继续留在槟州效力。
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报导：陈健敏

阔别2年，“槟城大桥国际马拉松
赛”终于回到实体模式，于12

月11日在槟城大桥举行，相关领域人
士感到振奋，因为这将强力带动受到
疫情打击的体育及旅游迈向复苏。

受到疫情影响，2020年及2021年的
槟城大桥国际马拉松赛，只能以虚拟
模式进行。随着政府宣布放宽防疫标
准作业程序，这项常年盛会允许回到
实体模式，即便如此，今年的赛事仍
会把参赛者人数控制在2万5000人。

今年的赛事共分为3个组别，即全
马（42公里）、半马（21公里）及10
公里，早前的5公里碍于参赛者人数
受限因素，今年不会举办。

欲 知 大 桥 跑 详 情 ， 可 浏 览 w w w .
penangmarathon.gov.my。

林子辉：做好防疫并盼选手自律
槟城活跃体育

组织--前进体育
会主席林子辉接
受《珍珠快讯》
访问时对大桥跑
复办实体比赛表
示欢迎，并表示
大桥跑目前已在
跑步圈子掀起热
潮，成为热门话
题，大家都对比赛充满期待。

“实际上，欧洲及一些亚洲国家，
包括日本、台湾等地，已经复办实体
跑步赛，比赛也都顺利进行，可见
只要主办单位做好防疫，以及选手自
律，相信不会有什么大问题。”

本身已报名参加大桥跑的林子辉
也说，前进体育会提倡健康活动，鼓
励民众参与运动，加强身体的抵抗
力，他们筹办的Garmin跑步训练营 
（Garmin Run Clinic）反应良好，他
希望可从中提高大家对跑步的兴趣，
州政府及民间体育团体一起为塑造健
康社会努力。

庄学腾：可刺激旅游业
槟 州 旅 游

景 点 业 者 协 会
（ A T A P ） 主 席
庄学腾表示，州
政府办大型活动
都会对旅游业带
来影响，因为这
将吸引人们到来
消费，刺激旅游
业。

他认为，除了大桥跑，其他活动
也都应该开始恢复了，不能一直在观
望，虽然目前许多行业面对缺乏人
手，但如果各项活动恢复，生意回来
了，就有本钱请人，这是连锁效应。

“所以，政府一定要开始办活动
了，相信只是要做好标准作业程序
（SOP），一切安排妥当，人们就会
来参与及旅游。”

吴乃庆: 年尾酒店住客率可达70至80%
大马酒店公会槟州分会主席吴乃

庆看好大桥跑将带动大量游客前来槟
城，并看好年尾时，酒店住客率可达
70至80%。

吴乃庆也是The Wembley酒店及

Cititel Express酒店总经
理，他形容酒店业就像
刚从加护病房（ICU）
出来的病人，正慢慢走
向复苏，而州政府主办
大桥跑正合时宜，相信
可激活更多活动举行，
让经济活络起来。

“总的来说，我对酒店业及旅游业
前景感到乐观。”

黄宗兴冀带动体育用品买气
位于光大2楼的体育用品专门店“永

和公司运动中心”东主黄宗兴说，疫情
期间，体育活动停顿，体育用品店生意
也大受影响，大桥跑复办实体比赛，让
其行业注入强心针。

管制令期间，黄宗兴也有做网购，比
如寄去外州及槟城提供运送服务，但反
应平平。一直到今年初才有起色，农历
新年前恢复40%生意，但3月又放缓。

如 今 大 桥 跑 复 办
实体赛，而永和公司
也 是 大 桥 跑 指 定 跑
鞋Brooks的授权经销
商，他期望可带动买
气，振兴体育用品行
业。

此外，热爱跑步的
黄宗兴，也准备和太太一起报名大桥跑
马拉松赛，与万名跑者共襄盛举。

万人跨越大桥的盛况即将重现。

2019年大桥跑是疫情前最后一次以
实体形式进行。
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彭加兰哥打区服务中心继续惯例，
为彭加兰哥打区内的学校发放校服
援助固本，以减轻家长们面对新学
年开课的负担。

继去年为彭加兰哥打区内的五所
学校，分别为丽泽A校、丽泽B校、
丽泽分校、三民学校及颍川学校发
放 3 0 0 份 价 值 1 万 5 0 0 0 令 吉 的 校 服
援助固本之外，彭加兰哥打区州议
员魏子森也特别拜访了上述五所学
校，并再度发放300份价值1万5000
令吉的校服援助固本。

除 了 丽 泽 A 校 、 丽 泽 B 校 及 丽 泽
分 校 分 别 获 得 5 0 份 校 服 援 助 固 本
之外，这次的校服援助固本活动也
将惠及三民学校及颍川学校全体学
生。

“面对着疫情的冲击，我们希望
此校服援助固本能够协助减轻家长
在面对新学年开课的压力，这些固
本除了能够用来购买校服之外，家
长也可以为孩子们购买开学用具如
书包、校鞋或其他用具。”

在切断冠病传染的情况下，这些
校服援助固本都将转交至各校校方
进行派发，让学生能够在最安全的
情况下获得校服固本援助。

魏子森也拜访刚刚上任的丽泽A
校校长林廷勇以及丽泽B校校长洪敏
碹，祝贺他们在新的岗位上能够工

作顺利。
在槟州政府的制度化拨款政策之

下，彭加兰哥打区内的学校都能够
获得良好的发展，同时也减轻了董
事部及家教协会对于校务发展上所
面对的经济压力。

彭加兰哥打区内的5所学校在今年

的制度化拨款政策下也如常受惠，
共计19万令吉的制度化拨款也分别
于2022年1月25日分别发放给丽泽A
校（4万5000令吉）、丽泽B校（3
万5000令吉）、丽泽分校（4万令
吉）、三民学校（2万令吉）以及颍
川学校（5万令吉）。

魏子森（左3）移交校服援助固本后与丽泽三校校长合影，右3为校友会总务李团才。

秉承先贤遗训，传承孝道美德
及 培 育 人 才 ， 槟 榔 屿 广 东

暨汀州会馆捐献215万8500令吉予
全槟33个单位包括学校及属下会
馆，以及6名奖贷学金得主，造福
华社。

见证这项富有意义仪式的槟州
首席部长曹观友在致词时说，新
冠肺炎疫情肆虐两年多来一直影
响着我们的生活，各行各业都节
省开销，以应付难关。然而，广
汀会馆却大幅度增加拨款，为华
教文化公益事业注入力量，让人
激赏。

首 长 赞 扬 广 汀 领 导 层 的 倡 议
和坚持，在会长拿督李永光的领
导下，慷慨解囊，是槟州华团典
范。

“槟榔屿广东暨汀州会馆是槟
州历史悠久的百年华团之一，成
立200多年来，除了不间断为广籍
族群谋求福利、争取权益，为了
槟州华教文化公益事业，更是尽
心尽力。”

“ 教 育 是 国 之 根 本 ， 而 华 文
教育更是我国华社的重要基石，
为我国培养出一代代的国家建设
者。在发展华教的道路上，政府
与社会各界责无旁贷。”

“我代表槟州政府向州内各企
业和社团组织表示衷心感谢，尤
其像广汀会馆这样活跃的社团，
多年来秉持着坚持不懈的精神，
肩负着守护及传承华人文化的责

任。”
首 长 表 示 ， 尽 管 面 对 各 种 困

难，但州政府承诺将继续与各方
建立合作关系，贯彻团结及和谐
的精神，使槟州成为家庭和谐、
更干净、更绿意、更健康及更安
全的城市，以实现“槟城2030”
愿景，迈向更美好的明天。

李永光: 受惠范围扩大至4所独中
槟榔屿广东暨汀州会馆会长拿

督李永光致词时指出，该会分别
捐助给益华小学建校基金100万令
吉，海珠屿五属大伯公庙古迹修
复基金50万令吉，汀州会馆购置

会所基金20万今吉，槟州各姓氏
宗联委华人历史文物馆维修基金1
万令吉。属下7所学校常年赞助金
每所1万5000令吉，槟州四所独立
中学每所1万5000令吉，属下18间
会馆每间常年总坟保养金及清明
拜祭金共1万5000令吉，同时也颁
发和移交奖贷学金给学业优良的
同乡子女。

出席者包括光大区州议员郑来
兴。

颁发模拟支票予各单位。左起：艾芬银行代表杜万来、广汀副会长曾令
梅、益华小学董事部财政拿督林安宇、李永光、曹观友、槟榔屿海珠屿五
属大伯公庙代表拿督刘志荣律师、汀州会馆会长准拿督胡欣桦及广汀署理
会长准拿督锺奕传律师。

捐献1万令吉予槟州各姓氏宗联委充
作修复《华人历史文物馆》基金，财
政胡赐铭移交予拿督洪祖殿接领，郑
来兴州议员陪同。
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槟榔河每天累积1吨垃
圾，槟州政府多管

齐下，采取数项措施清理
河流，并呼吁人民勿把垃
圾丢进河里，否则州政府
做再多努力也于事无补。

掌管基本设施事务的再
里尔行政议员，日前与掌
管环境事务的彭文宝行政
议员、双溪槟榔州议员林
秀琴、水利灌溉局、槟岛
市政厅官员等巡视利华路
附近的槟榔河垃圾阻隔装
置后，召开记者会这么表
示。

再里尔：加强及增加清理次数
再里尔说，近期将和地方政府委员

会主席佳日星及市政厅相关单位，商讨
加强清理槟榔河，包括增加清理垃圾次
数。

他指出，缺德者把大量塑料品丢进河
里，甚至有人丢弃摩托车、各类家私、
沙发等大型垃圾，加重清洁工友的工
作。

再里尔表示，应对措施包括在槟榔
河的3个河段，即双溪槟榔邻里公园
（Taman Areca）河畔、双溪玛迪PPR
组屋前(Sungai Mati)及槟榔河口（Mulut 
Muara Sungai Pinang）挖深河床和清理沉
淀淤泥，预计耗资45万令吉，料5月展
开。”

“槟州5个县署也将成立监督河流队
伍，定期检查本身县属河流，确保不受
污染。”

另一方面，再里尔指出，拖延已久的
双溪槟榔治水计划第3阶段工程，即将
公开招标，顺利的话，预料招标工作完

成的3个月后动工，耗资约1亿5000万令
吉，费时4年。

与此同时，槟榔河也将设置地下水
沟系统，第一阶段将涉及浮罗交怡路至
甘榜拉哇河段，长约1.6公里。届时，
上述地区的沟渠水，将通过此系统流出
大海，而垃圾也将被阻隔，避免流入河
里。

彭文宝：水质仍可让鱼只生存
彭文宝说，槟榔河垃圾阻隔装置附近

发现有鱼，证明河水还可让鱼只生存，

并没有想象中那么肮脏。
“河中鱼隻会死去，相信是受到退

潮影响，导致缺氧有关。”
他也说，在2008年之前，槟榔河的

水质更糟，处在水质最差及第四及第
五级。在政府采取系列措施后，水质
已有所改善，旱季时水质徘徊在地第
四及第三级，雨季河水量较多时，水
质则会改善，处于第三及第二级。

林秀琴：人民不自律办清洁运动也徒然
林 秀 琴 表 示 ， 保 护 环 境 ， 人 人 有

责，她呼吁人民要有公德心，勿把垃
圾丢进河里，不然主办再多的清洁运
动也没有用。

“如果人民自律，环境干净，政府
就可以把原本办清洁运动的费用，拿
去做发展用途惠及人民，那不是更好
吗？”

“2020年实施行动管制令时，由
于人们活动减少，槟榔河河水变得干
净 ， 但 重 新 开 放 后 ， 河 流 又 再 被 污
染，所以我希望大家要爱护我们的河
流，保护环境始终要靠人民的配合。”

丹绒武雅区州议员再里尔通过选区拨
款，拨出总额20万5535令吉，透过四阶
段逐步绿化及提升丹绒武雅路（Jalan 
Tanjong Bunga）至峇都丁宜路（Jalan Batu 
Ferringi），全长740米的道路分界堤，以
美化当地环境及减少噪音污染。

分4阶段进行绿化及提升
也是槟州基本设施、交通事务委员

会主席的再里尔指出，上述提升及绿
化计划已从2019年开始进行，首阶段所
提升的路段是水池路路口(Persimpangan 
Jalan Lembah Permai）至志成路路口
（Persimpangan Jalan Chee Seng） 。次阶
段的提升计划则在2020年进行，从丹绒武
雅路（快捷通巴士站前）至水池路路口。

“第3阶段和第4阶段的提升及绿化工
程则在2021年进行，即丹绒武雅路（珍珠
小贩中心前）以及峇都丁宜路（槟城假日
酒店前）。”

他提及，透过上述计划，将有关路段
原有的新泽西屏障（New Jersey Barrier）
改为中央分界堤（Median Kerb），
以方便栽种灌木类植物，比如叶榕树
（Ficus Nitida）、红花檵木（Loropetalum 
chinense）、马蹄花（Tabernaemontana 
divaricata）。

属“ 交通稳静化  ”举措
他冀望上述的提升计划，除了美化

环境之外，这也是“ 交通稳静化  ”
（Traffic Calming Measures）的举措，以减
少噪音污染。

他表示，他将继续进行类似的计划，
以提高当地的宜居环境及生活素质，同时
这也符合了“槟城2030愿景”。

出席者包括：公共工程局（JKR）道路
工程师吴杰利、县属工程师亚詹、道路工
程师莫哈末卡斯米、槟岛市政厅园艺局助
理绘测师玛鲁万。 丹绒武雅路一带的道路分界堤皆进行美化及提升。

（左起）彭文宝、林秀琴及再里尔巡视槟榔河垃圾阻隔装置。

槟榔河垃圾阻隔装置附近发现有
鱼，证明河水还可让鱼只生存。
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槟州政府视非政府组织（NGO）
为策略伙伴，拟定政策共同成

长，以应对槟州未来挑战。
槟州首长曹观友强调，非政府组织

在协助社会福利方面功不可没，有了
这些组织的协助，州政府在施行各项
政策，以及在紧急事件发生时，才能
更有弹性处理，确保人民的福祉受到
保障。

“这些组织非常有价值，同时他们
也拥有强大的网络，一旦整合起来将
能够成为最强大的助力，推动槟州福
利事业发展。”

关注非政府组织发展
为此，槟州政府一直以来都关注州

内非政府组织发展，并给予足够的协
助，让这些组织能够成长起来，甚至
从社区走向跨区域组织，为社会做出
贡献。

针对协助州内非政府组织一事，他
举例说，槟州35个自愿消防队中，有
逾半急需会所放置消防器械和聚集会
所，以便更好的服务社区。

因 此 ， 州 政 府 已 经 拟 定 政 策 ， 正
在协助这些自愿消防队，申请临时地
契做为后者的根据地，让他们合法运
作。

“这些程序已在进行中，我们已经
协助他们把申请提交上土地局，并将
从中协助，让这些组织可以继续为社
会付出。”

他是在前往新港社区救护车协会紧
急救护车启用礼，以及筹募活动基金

仪式时，这么指出。
出席者包括槟州行政议员拿督阿都

哈林、彭文宝当地国会议员沈志勤和
槟州议员阿兹鲁等。

成立天灾管理小组未雨绸缪
另外，他也说，州政府已成立天灾

管理小组，以便于统筹州内的整体力
量，未雨绸缪应对未来紧急事件。

“我们当然不希望不幸事件发生，
但近来其他州属发生的种种意外，以
及州内的浮罗勿隆火灾，让我们真切
了解到成立这一组织的必要性。”

拨2万予新港社区救护车协会
会上，首长也宣布拨款2万令吉，以

响应新港社区救护车协会的筹募基金
活动。

他希望有关款项可以起到抛砖引玉
的作用，让更多当地的热心人士，和
商家们也可以一起来捐助这一积极服
务当地人民的组织。

同 时 ， 沈 志 勤 也 在 受 邀 上 台 致 词
时，宣布捐助1万令吉予有关组织。

刘竹山：筹款目标为25万令吉
该 协 会 主 席 拿 督 刘 竹 山 表 示 ， 该

会自2020年成立以来，已经出勤超过

600趟次，高峰时每天都接到3至4宗出
勤。

“我们的团队志愿者逾20人，他们
都是牺牲空余时间，来进行这项福利
工作，就算是佳节期间也一样随时待
命，非常值得敬佩。”

他透露，目前已拥有2辆救护车，但
做为免费服务的救护车，该协会的开
销非常庞大。

他指出，该会希望通过筹募基金，
用来提升救护车设备、维护和营运，
目标为25万令吉。

他希望社会人士慷慨解囊，让有关
组织可以持续成长。

槟州女童军协会捐助槟州政府45个紧
急救援隔间帐篷，协助后者优化救灾
工作。

该协会一行人，包括槟州女童军协
会专员林嫣莉、王春金及林焕珍，于
日前移交有关帐篷予槟州环境与福利
事务委员会主席彭文宝，并与后者就
灾难救援工作和州内福利工作进行交
流。

彭文宝：属当局急需救援资源
彭文宝对于该会捐助有关帐篷表示

感激，他说，如今正值疫情期间，这
种能够在临时庇护中心设立隔间的帐
篷，正是当局急需的资源。

“当疫情期间如果发生紧急事件，
必须设立庇护中心时，我们如今需要
考虑密度和人身间距，这种隔间能够
很好的做到这一点。”

他透露，最近我国各州属，所发生
的数个天然灾害表明，因全球温室效
应所产生的挑战已经成型，槟州必须
做好准备应对措施，以备不时之需。

为此，州政府组建了天灾管理小
组，并整合所有力量和资源，来应对
有关课题。

提供志愿者各种救援训练
他希望州内的非政府组织，包括女

童子军协会，能够和当局展开更紧密
合作，以冀望槟州一旦发生任何紧急
事件，当局能够在第一事件做出最好
的调配，把影响减至最低。

“我们也可以提供各种救援训练，
让志愿者前来培训。”

林嫣莉：5千帐篷分发至各州分会
槟州女童军协会专员林嫣莉表示，

新加坡淡马锡基金会捐助了马来西亚
女童军协会5000个帐篷，并由后者分
发至全马各个州属的分会，做出相应
安排。

“槟州分会获得300个紧急救援隔
间帐篷后，我们了解到州政府在设立
临时庇护所时，需要大量帐篷，所
以捐助了部分，希望可以帮助到他
们。”

“剩余的帐篷也将根据需要，捐
助给其他有参与救援工作的非政府组
织。”彭文宝从林嫣莉手中接领间隔帐篷，左为王春金及右为林焕珍。

曹观友（左一）为新港社区救护车协会主持救护车启用礼，右为刘竹山及右三为彭文宝。
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槟州总警长拿督苏海利指出，槟
城大约80%罪案涉及毒品，要

打击犯罪案，首要任务 就 是 消 灭 毒
品。

他希望能够以最诚挚和负责任的态
度，维护和提升槟州警队表现，并与
各单位携手合作，积极扫毒，还予社
区安宁。

他是配合3月25日的马来西亚警察
日，接受《珍珠快讯》专访时，如此
表示。

“在我的任期内，我希望槟州警队
能够与所有相关者、各个机构、社区
组织展开紧密的合作，让警队在执行
任务及提供资讯方面更加透明化。”

“我们会关注各类毒品案例，包括
对吸毒者、毒品走私和贩毒活动采取
行动，以减少毒品流入社区。”

他说，槟城地理形式对毒品的流入
和贩卖本就存有优势，但要说槟城是
全马贩毒及吸毒率最高的州属，目前
还未有确实的数据证明。

“槟城不仅仅是输入毒品，同时也
输出毒品到邻近州，因此对付吸毒者
和毒品走私需采取不同的方式。我希
望在打击毒品方面能够尽量透明化，
并与州议员、地方政府 、 教 育 局 、
非政府组织及政府等单位展开紧密合
作，携手打击毒品。”

他说，往日孤岛行事作风的时
代已经结束，现今的警队应与全
民 合 作 ， 也 是 时 候 走 入 草 根 社
区，聆听人们对于警队的意见和
反馈，才能达致双赢局面。

威中和东北县罪案率较高
苏海利说，上任后期间已经走

访了槟城5个县属，了解各县的人
口、社会结构以及社区文化等，当中
发现威中县和东北县因为人口密集，
罪案较多。

询及原任为武吉阿曼政治
部（Cawangan Khas）
副总监，此经历对
于现所担任职位有
无帮助，对此，
他表示政治部两
者并没有很大
的 区 别 ， 一
样 都 是 在 维
持 治 安 ， 但
政 治 部 更 倾
向于课题的
分析。

“ 在 此
之前，我曾
在 霹 雳 安
顺 的 下 霹
雳县（Hilir 
Perak）担任
警 区 主 任 ，
这 让 我 在 担
任槟州警长一
职更能站稳脚
步，也了解身为
警长的职务是监
督各个警区主任
的任务。”

受继父影响加入警队
被 问 及 为 何 加 入 警

队，苏海利说，在加入
警队之前，本身是从
事金融市场领域的工
作，不过因为继父是
一名警官，从小就受
到了影响，也了解到

身为警察，应该不分
宗教和种族，为全民

服务。
“1997年因为金融

风 暴 ， 经 济
不 景
气，
那时
候
觉

得做公务员比较稳定和有保障，而且刚
好警队有招聘，我就去应聘了，就这样
加入了警队。”

年龄只是数字 工作认真比较重要
现年50岁的苏海利，是历来槟州最年

轻的总警长，加上标准身型，巡视时吸
引民众目光，人气高企。不过，他并不
认为这是值得骄傲或特殊的事。

他说，用年龄来评断一个人的能力与
成绩是非常主观的，因为年龄只是个数
字，只有对工作保持热衷并认真待之，
这才真正具有价值。

他说，在每一个工作阶段，本身都从
前辈们的经验中学习，他打趣地说，在
他担任警察的生涯中，经历过华人、印
度人和巫裔的上司，从他们身上学到了
不同的经验。

“我经常告诉我的官员们在任职生涯
中必须要不断的学习，学习诚信、沟通
以及人性化的处理方式，因为人们来到
警局并不是来玩耍，他们是来寻求帮助
的。”

揪心乱伦家庭 反思警察角色
在警队服务多年的他透露，警察也是

人，穿上蓝色制服并不代表是“超人”
，可以无所不在并解决一切问题，警察
在写下职务后，也会有情绪和压力，因
此担任警察，必须比一般人更善于管理
情绪，寻找工作和生活之间平衡点。

“当看到儿童被虐案、谋杀案，关于
死亡的事件，这些都会带来负能量和情
绪，这是身为警察必须自我调节和寻找
平衡点，而我至今也还在学习当中。”

他说，警察也会犯错，若做得不足或
不好，就应该承认错误并进行改善和加
强，因为没有赋予任何警察，认为“警

察总是对”的权利。
在警队生涯中，其中一宗最让他印

象深刻的是2016年在安顺担任警区主任
时，一个偏远的渔村家庭，因为贫穷和
缺乏教育和宗教信仰，家庭中发生了乱
伦的行为，包括爸爸和女儿，或哥哥和
妹妹发生性关系致怀孕，但他们不知道
这是错误的行为。

“该家庭没有妥善的住所，家里甚至
连水电都没有，有时候他们会走到临近
的巴士站过夜，在警察的角度来说，这
个是犯罪，但生活贫乏的困境导致了这
样的家庭悲剧，因此我联络福利局和宗
教局来提供协助。”

这也让他反思，“社会到底哪里出
错了？”，“警察在社会的角色又是什
么？”，这是他一直在在自问和思考的
课题。

聆听年轻人的意见
自2021年7月1日接管槟州总警长一

职，至今已有大约10个月的时间的他强
调，来槟城任职总警长一职，并没有想
要留下什么丰功伟绩，或者是成为“传
奇人物”，而只想要竭尽所能，做到最
好的为民服务。

“良好的措施和系统我会选择保留，
甚至改善和强化让其变得更好，以及推
出新的政策或措施。”

他说，虽然在工作执行方面是严谨甚
至严厉的，但并不代表他专制，他采取
开放的态度，欢迎年轻官员向他提供意
见和想法，因为现在是年轻人的时代，
必须聆听年轻人的思维，因此他们必须
勇于表达。

“我也希望民众能够理解，警察主要
职权是调查案例和起诉嫌犯，并不是万
能或可以解决所有问题，我们希望能与
民众和各单位合作，打造槟城为安全州
属。”

苏海利说，身为警察必须自我调节情绪和
寻找生活的平衡点，至今他还在学习当中.

苏海利（左3）接受《珍珠快
讯》团队专访，分享在警队任
职的点滴。
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热爱汉服及中华传统文化者纷纷身穿汉
服，在农历三月初三当天，现身双溪槟
榔邻里公园，来一趟与大自然接触的“
春游踏青上巳节”， 仿佛时光倒流回
到古代。

双溪槟榔区州议员林秀琴表示，农
历三月初三是中国传统节日“上巳节”
，也是中华民族始祖黄帝的诞辰，同时
被中国政府列为“世界汉服日”。

她希望通过这项活动， 可复兴及弘
扬中华传统文化，促进本地华社对传统
文化的认知，并把优秀的中华传统文化
给传承至下一代。

她亦补充，春游踏青是上巳节的习
俗，这同时也宣扬爱护花草大自然的环
保讯息，与参与者共同探讨了解上巳节
历史，是极具意义的活动。

会上的其他活动，还包括分享各种

植物和花类制精油好处疗效、品尝“
以花入膳”、进行传统文化知识问答
游戏、水墨画绘扇、制作造型汤圆、品
茗。

此外，主办单位也邀请摄影学会及
摄影爱好者，到来现场参与拍摄。

上述活动是由双溪槟榔区州议员林

秀琴服务中心、联办单位为槟城青年发
展机构(PYDC)、汉文阁、Natural Origin 
House。

出席者包括：彭加兰哥打区州议员
魏子森、日落洞村长阿斯里、槟城青年
发展机构副总经理黄汇婷、汉文阁负责
人李金豪。

以“共好生活小革命”为主题的2022
年马章舞墨新村节日前热闹举行，

一系列丰富多彩的活动相续展开，让马
章武莫新村热起来！

马章武莫州议员李凯伦为该活动致词
时表示，感谢槟州首长曹观友及大山脚
国会议员沈志强各拨款2万令吉，加上
参展及表演单位配合，促成该活动。

他指出，今年的新村节活动丰富，如
Kim Teoh张荣钦的摄影展、摄影竞跑、
大马味道旅游市集等，并再次将巴刹充
做舞台，呈现精彩表演。

他也说，之前很多艺术团体无法举行
演出，随着有了新村节平台，国门也已
开放，进入地方性流行病过渡阶段，相
信未来会有更多活动。

沈志强：寻地点打造文创空间
大山脚国会议员沈志强则说，继之前

大家齐力将安清巷打造为大山脚文创空
间，今年也有意寻找合适之处，以提升
当地相关文化古迹设备。

他解释，如此一来，不仅可以吸引
外地人到访大山脚，还能进一步培养大
家，尤其是大山脚人对家乡的珍惜和情
感。

2022年马章舞墨新村节活动由李凯伦
社区服务中心主办，沈志强服务中心、
旅游玩家杂志、马章武莫新村及花园乡
管会协办。

不少民众踊跃参与其盛，而槟城跨
族独立民乐团Culture Shot及大山脚北野

鼓献上精彩演出，吉隆坡共享空间舞蹈
团也带来雅俗共赏的“舞约马章武莫”
及“异元空间”，吸引大家驻足观赏拍
照留念。

参与者手里搓着五颜六色的汤圆，
大家一起感受传承多年的传统中华文
化。

“春游踏青上巳节”顺利在双溪槟榔邻里公园举办，前排右起为阿斯里、魏子
森、林秀琴及黄汇婷。

2022年马章舞墨新村节日前热闹举
行，且将巴刹充做舞台，呈现精彩表
演。（照片取自张荣钦面子书）

民众在欣赏著名摄影师张荣钦（Kim 
Teoh）的摄影作品。（照片取自张
荣钦面子书）

身穿汉服游走在双溪槟榔邻里
公园，别有一番体验。
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报导：陈健敏
摄影：Ahmad Adil Muhamad/受访
者提供

当今各领域重视多样性和包容性
（Diversity & Inclusion）,伴随着的

是女性被赋予了更多站在领导层的机
会。

在这种时代背景下，来自槟城的黄丽
容博士成功创造历史，成为百年企业兼
日本东京股票交易所上市公司--日东电
工株式会社（Nitto Denko Corporation）史
上第一位出任董事的女性，也是第一位
外国人担任此职，让人刮目相看。

黄博士更获得日本内阁府（相当于我
国的首相署）选为《亚洲太平洋闪耀女
性》之一。

认同努力而非强调性别
虽然被冠上“女中豪杰”、“女强

人”等称号，但黄博士认为自己只是一
直秉持信念与时共进，以诚待人，不因
性别，国籍等而自我设限！

“很多人问我如何能够在日本打破性
别藩篱，但我只是不断内省“我到底可
以为这个组织或会议带来什么价值？”
，并重视工作内容的质素，而从不放大
性别差异”

凭着上述信念及过人的努力，黄博
士在各领域取得杰出成就，集槟城First 
Penguin可持续性（Sustainability）培训
与咨询公司创办人、日本至善馆大学
（Shizenkan University）商学院特任副教
授兼可持续性及创新中心副中心长、大
马扶轮社米山学友会创会会长兼现任会
长等等于一身，可谓魄力十足。

经常飞日本及其他国家的黄博士，行
程排得满满，在这个妇女节气氛浓厚的
3月天，趁着她出席槟州妇女发展机构
（PWDC）会议前，《珍珠快讯》记者
抓紧机会和她进行访谈。

初中二学日文奠下留学基础
黄丽容的中小学都在槟华学校度过，

由于对日本文化深感兴趣，她在初中二
开始学日文，为往日本升学奠下坚强基
础。

在圣乔治女中念完中六后，她进入马
大修读经济系主修工商管理，毕业后，

在北赖索尼（SONY）工厂工作。
1997年是黄丽容的转捩点，她成功获

得日本政府奖学金入读日本名校--庆应
大学（Keio University），并在该校完成
工商管理硕士（MBA）学位。2004年，
她在横滨国立大学考获工商管理博士学
位。

虽多年主修工商管理，但因怀疑当年
强调的 “企业的最大责任是利益最大
化”，她毅然穿起围裙，在日本的幼教
和托儿所行业服务了7年。之后社会企
业（Social Enterprise）风在日本卷起，
她被咨询公司邀请担任企业的社会责任
（Corporate Social Responsibility, CSR）的
咨询，奠定她日后成为至善馆大学特任
副教授和日东电工株式会社董事会成员
之一的基石。

此外，黄丽容博士是日本跨国企业的
可持续性顾问（Sustainability Consultant）
、培训讲师和可持续性报告受邀评论
专家（Expert Reviewer for Sustainability 
Report）、兼马来西亚人力资源发展基
金认证导师。

在旅居日本的16年里，黄丽容也相继
考获国际开发教育引导员文凭，国家认
证保育士以及育儿顾问等等资格。

返槟设可持续性培训与咨询公司栽培
人才

长居日本多年后，2013年黄丽容回到
槟城创立First Penguin可持续性培训与咨
询公司，并常受邀担任升学和技职教育
展的职涯咨询师以及中学，大专的专题
讲座讲师，与学生分享如何良好地进行
职涯规划；并接待日本大学生团在槟城

实地考察学习关于联合国的可持续发展
目标（Sustainable Development Goals）, 
结合专业知识与实际经验，为青少年教
育和在日本教育界推动槟城方面，贡献
一份力量。

黄丽容的才干也发挥在PWDC的董
事一职上，以国际视野与国际机构接
轨，推动槟州的妇女发展事务。她也在
PWDC今年主办的“2022年表彰槟城变
革先驱”担任遴选委员会成员。此活动
旨在表扬在打破性别偏见、拉近性别差
距等方面作出贡献的女性和男性。

疫情下过得充实
飞往世界各地工作，已经是黄丽容的

生活常态，疫情前1个月内可能只有2天
在槟城。2019年，她至少出国20次，可
谓“空中飞人”。

原本担任日东电工株式会社的董事
一职，是需要每月飞往当地出席董事会
的。疫情爆发后上任的黄丽容被逼停
飞。虽然如此，她并没有停下脚步，反
而通过网络与世界接轨，每天依然过得
很充实。

她说，有什么东西是我们可以百分之
百掌控的呢？抱持着顺流的心境，不纠
结于“原本事情应该是这样的”， 便可
以省下很多与不可扭转的现象抗衡的能
量来随境提升。“疫情的确带来许多不
便，但也创造了新的机会和生活方式，
只是我们可以多快调整心境和脚步走出
来而已”。

冀突破固有思维以能者居之
“在主管槟州社会发展及非伊斯兰

事务的章瑛行政议员兼PWDC主席的
领导下，槟州政府在维护性别平权，
走在我国最前端，包括实施性别包容
政策、在40个州选区都成立妇女与家
庭委员会（JPWK），拟修改宪法施
行“女性补足议席”政策等。

黄丽容鼓励女性在享有上述政策之
余，也要不断开拓视野和自我提升，
毕竟时代变化快速，创造本身的价值
才能名副其实的站稳脚步和进一步做
出贡献。

“当今各领域都在推行更多的女
性领导者，这是一个前所未有的过渡
期。希望更多女性为自己和其他女性
创造机会，更在机会来临时，不去寻
求他人的肯定不断问 “我真的可以
吗？” 而是勇于站出来担当，边做边
提升，这样我们的社会才会达到终极
的性别藩篱。”

“女性不是来分夺男性的地位，而
是在男女共同担当下，以多样性的视
角和处事方针下，社会全体才可以往
美好更近一步！”

黄丽容博士阅历丰富，建立了广阔
的视野和国际观并具有敏锐精准的分
析和洞见能力，突破一般社会固有的
限 制 性 思 维 ， 在 她 鼎 力
协助推动下，相
信槟州政府在
维 护 平 权 方
面 的 努 力 ，
将会看到更
大的成就。

黄丽容在日本授课之影。 黄丽容与青少年打成一片。  黄丽容从不放大性别差异。

黄丽容（右1）是“表彰槟城变革先驱”遴选委员会成员之一。 右3为林秀琴州议员及中为章瑛行政议员。 
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்ா்டாங் ைாைாங் - கசபராங பிக்ற 
மாந�ர் �ை�ம்(எம்.பி.எஸ்.பி) கசபராங 
பிக்ற எதிர்�ால ந�ரமா� உருமாற்றம் 
�ாை   10 பிரதானத் திட்டங�கைக 
ம�ாடிட்டுக �ாட்டுகி்றது.

பினாஙகு2030 இலககு மறறும் 
நிகல�ான ்வைர்சசி இலககு�ள் 
(SDGs) சி்றந்த �ருவி�ைா� விைஙகி,  
கபாருத்தமானத் திட்டங�ள் மறறும் 
கச�லபாடு�கை உரு்வாககு்வதறகுத் 
துகைபுரிகி்றது என்று மம�ர் டத்மதா 
அசார் அர்்ாட் கூறினார். 

“இந்த பத்து பிரதான  திட்டங�ளும் 
கசபராங பிக்றக� அகன்வருககுமான 
ந�ரமா� மாறறு்வதறகும், எம்.பி.எஸ்.பி-ஐ   
மக�ள்     பிரதிநிதித்து்வம்  க�ாண்ட 
அகமப்பா� மாறறு்வதறகும் முககி� 
உந்துதலா�த் தி�ழ்கி்றது.

"கசபராங பிக்ற ஒரு விம்வ�ம் 
மறறும் நிகல�ான ந�ரமா� உருமாற்றம் 
�ாண்பகதத் தவிர, ஒரு விகை�ாட்டுச 
சுறறுலா மாந�ரமா� மாறறு்வதற�ான 
மு�றசி�கையும் மமறக�ாள்ை ம்வண்டும். 

"இந்த 100 நாட்�ளுக�ான 
அறிகக�யில இடம்கபறும் திட்டங�ள் 
மறறும் கச�லபாடு�ளில மம�ரான 
எனது பங�ளிப்பு மட்டுமின்றி எம்.பி.எஸ்.பி 

எம.பி.எஸ்.பி எதிர்்காை ந்கரோ்க 
உருோற்ைம ்காண இைககு

ஊழி�ர்�ளின் மசக்வயும் குறிப்பிடத்தக�து. 
இந்த அறிகக�யில எம்.பி.எஸ்.பி 
மீது  மக�ள் க�ாண்ட மநர்மக்ற�ான 
மறறும் ப�னுள்ை தாக�த்கதயும் 
புலப்படுத்துகி்றது,"  என்று மம�ர் அசார் 
கதரிவித்தார். 

இந்நி�ழ்சசியில, அறிவிக�ப்பட்ட 
10 பிரதான திட்டங�ளில, பாது�ாப்பான 
சுறறுசசூைல; தரமான கபாது ்வசதி�ள் 
மறறும் உள்�ட்டகமப்பு; ஆமராககி�மான 

்வாழ்கக� முக்ற; பசுகம மமம்பாடு மறறும் 
தூய்கம�ான சுறறுசசூைல மறறும் புதி� 
கதாழிலநுட்பங�ளின் ப�ன்பாடு ஆகி�க்வ 
நிகலநிறுத்தப்படும் என மம�ர் கூறினார்.

"மற்ற ஐந்து முன்மு�றசி திட்டங�ளில 
மமம்பாடுக �ாணும் ந�ரப் கபாருைாதாரம்; 
�லாசசாரம் மறறும் பாரம்பரி�த்கத 
்வலுப்படுத்துதல; உறுதி�ான ந�ரம்: சமூ� 
ஈடுபாடு மறறும்  சமநிகலயிலான ்வைர்சசி 
உள்ைடஙகும். 

"உதாரைமா�, 738 சதுர கிமலாமீட்டர் 
பரப்பைக்வக க�ாண்ட கசபராங 
பிக்ற மாந�ரத்கத  ஒரு பாது�ாப்பான 
சுறறுசசூைல க�ாண்ட தலமா� மாறறு்வது 
ஒரு கபரி� ச்வாலாகும்.

"எம்.பி.எஸ்.பி ்வட்டாரத்தில 
கபாருத்தப்பட்டுள்ை 222 மக்ற�ாணி�ள் 
(CCTV) ப�ன்பாட்டினால, இது்வகர 
சட்டவிமராதமா� குப்கபக க�ாட்டுதல; 
மபாககு்வரத்து கநரிசல; க்வள்ைம் மறறும் 
சட்டவிமராத வி�ாபாரி�ள் சம்பந்தப்பட்ட 21 
்வைககு�கை க்வறறி�ரமா�க �ண்டறிந்து 
விகர்வா� தீர்வுக �ாைப்பட்டுள்ைன. 

இந்நி�ழ்சசியின்  மபாது,   எம்.பி.எஸ்.பி         
அமலாக�  உறுப்பினர்�ளின்   சா�சமான    
கச�ல�ள்     மறறும்    நட்வடிகக��ள் 
�ாண்பிக�ப்பட்டன.

எம்.பி.எஸ்.பி அமலாக்க அதி்காரி்களுடன் மமயர் அசார் 
அஸ்்ாட் (நடுவில்) ்காணப்படுகிறார். 

எம்.பி.எஸ.பி னமயர 
்டத்னதா அசார 

அஸராட். 

்த்து ்காவான் -  மாநில அரசாங�ம், 
பினாஙகு மமம்பாட்டுக �ை�த்தின் (பி.டி.சி) 
கீழ் கச�லபடுத்தப்படும்  சூரி�ா 2  என்று 
அகைக�ப்படும் புதி� ்வாஙகும் சகதிககு 
உட்பட்ட வீடகமப்புத் திட்டம் இந்த ஆண்டு 
டிசம்பரில அதன் �ட்டுமானப் பணி�ள் 
கதாடங�ப்படும் என்று  அறிவித்தது. 

பினாஙகு அரசாங�த்தால பத்து 
�ா்வானில  ்வாஙகும் சகதிககு 
உட்பட்ட வீடகமப்பு மமம்பாட்டின் கீழ் 
திட்டமிடப்பட்ட 25 பிரிவு�ளில இது ஒரு 
பகுதி�ாகும். இந்த சூரி�ா 2 திட்டம் 7.48 
ஏக�ர் நிலப்பரப்பில நிர்மாணிக�ப்படும். 

பி.டி.சி தகலகம நிர்்வா� அதி�ாரி 
அஜீஸ் பாக�ர் கூறுக�யில, 200 ஏக�ர் 
நில ஒதுககீட்டில 25 பிரிவு�ைா� 
வீடகமப்பு மமம்பாட்டுத் திட்டங�ள் 
கச�லபடுத்தப்படும், என்்றார். 

“அகனத்து பிரிவு�ளிலும் கமாத்தம் 
11,800  பலம்வறு ்வக��ான ்வாஙகும் 
சகதிககு உட்பட்ட  வீடு�கை 
நிர்மாணிக�த் திட்டமிட்டுள்மைாம்.

 “சூரி�ா 2 (இரண்டாம் பிரிவின் கீழ்),  
கமாத்தம் 520 வீடு�ள் அகமக�ப்படும்.

இதில, 371 வீடு�ள்  சி ்வக�, 
அமத ம்வகையில 149 வீடு�ள் பி ்வக� 
வீடு�ைாகும்.

"இந்தக �ட்டுமானப் பணி�ள் ரிம102 
மிலலி�ன் நிதி ஒதுககீட்டில மூன்று 
ஆண்டு�ளுககுள் நிக்றவுசகசய்� 
திட்டமிட்டுள்மைாம்," என்று பத்து 
�ா்வானில சூரி�ா 2 ்வாஙகும் சகதிககு 
உட்பட்ட வீடகமப்புத் திட்டத்தின் 
அடிக�ல நாட்டு விைாவிறகுப் பி்றகு அஜீஸ் 
கசய்தி�ாைர்�ளிடம் இவ்்வாறு கூறினார்.

சூரியா 2 வீ்டலேப்புத் 
திட்டம இந� ஆண்டு 
டிசமபரில த�ா்டங்கப்படும

கஜகடிப் சிங டிம�ா கூறினார். 
“மாநிலத்தின் ரி�ல எஸ்மடட் துக்றயில 

அனுப்வம் மிக�த் தரப்பா�வும், பினாஙகில 
்வாஙகும் சகதிககு உட்பட்ட வீடகமப்புத் 
திட்டங�ள் நிர்மாணிக�வும் பி.டி.சி 
கபரிதும் பங�ளித்துள்ைது.

"சூர்�ா 2 திட்டமானது, மாநில 
அரசு கபாது மக�ள் மீது க�ாண்டுள்ை 
அக�க்றக�ப் பக்றசசாறறுகி்றது," என 
கஜகடிப் கூறினார். 

இந்த சூரி�ா 2 திட்டத்தில  சி1 ்வக� 
வீடு�ள் ஒவ்க்வாரு யூனிட் ரிம72,500 (800 
சதுர அடி); சி2 ்வக� வீடு�ள்  ரிம220,000 
விகலயில 1,000 சதுர அடியில �ட்டப்படும்.   
இதறகிகடயில, பி ்வக� வீடு�ள் 900 
சதுர அடி, ஒரு யூனிட் ரிம168,000-ககு 
விற�ப்படும்.

இவ்விைாவின் மபாது பத்து �ா்வான் 
நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர் �ஸ்தூரிராணி 
பட்டு; புககிட் தம்புன் சட்டமன்்ற உறுப்பினர் 
ம�ா சூன் ஐக; கசபராங பிக்ற  மாந�ர் 
�ை�(எம்.பி.எஸ்.பி) மம�ர் டத்மதா அசார் 
அர்்ாத் மறறும் பினாஙகு வீட்டு்வசதி 
்வாரி� கபாது மமலாைர் அய்னுல ஃபாதிலா 
சம்சுடி ஆகிம�ார் �லந்து க�ாண்டனர்.

பி.டி.சி நிரமாணிககும் சூரியா 2 திட்்டத்திற்காேத் தைம் (்கட்்டம் 2). 

இவ்விைாக்வ அதி�ாரப்பூர்்வமா�த் 
கதாடககி க்வக� ்வருக��ளித்த மாநில 
முதல்வர் மமதகு சாவ் க�ான் இம�ாவ், 
துரித ்வைர்சசிக �ாணும் பத்து �ா்வான் 
ந�ரத்தில ்வாஙகும் சகதிககு உட்பட்ட 
வீடகமப்புத் திட்டங�கைச கச�லபடுத்தும் 
பி.டி.சி குழுவிறகு தனது பாராட்கடத் 
கதரிவித்துக க�ாண்டார். 

“நாம் அகன்வரும் அறிந்தது மபால, 
பத்து �ா்வான் என்பது ்வணி�ம், குடியிருப்பு 

உட்பட்ட வீடகமப்புத் திட்டங�கை 
்வைஙகு்வதில மாநில அரசு உறுதிக 
க�ாள்கி்றது,"  என்று சாவ் தனது 
உகரயின் மபாது கூறினார்.

மாநில அரசு  பினாஙகில  பல 
ஆண்டு�ைா� மி�ப் கபரி� 
அைவிலான வீடகமப்புத் திட்டங�ள்   
கச�லபடுத்துகி்றது, என வீடகமப்பு, 
உள்ைாட்சி, கிராமம்  மறறும் ந�ர்ப்பு்ற 
திட்டமிடல ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் 

இத்திட்்டம்
2022, டிசம்்ர

மாதம் கதா்டங்கி 
மூன்று 

ஆண்டு்களுககுள் 
நில்றவுக்காணும்.

சூரியா 2 
திட்்டத்தில 
520 வீடு்கள் 

நிரமாணிக்கப்்டும்.

இத்திட்்டம்
7.48 ஏக்கர 
நிைப்்ரப்பில 
்கட்்டப்்டும். 

சூரியா 2
வாங்கும்

சகதிககு உட்்ட்்ட 
வீ்டலமப்புத் 
திட்்டம்.

சூரியா 2 திட்்டம்  
ரிம102 மிலலியன் 
நிதி ஒதுககீட்டில 
நிரமாணிக்கப்்டும்.

சூரியா 2 
திட்்டத்தின் கீழ்

சி2 வல்க 
வீடு்கள்

ரிம220,000.

பி1 வல்க 
வீடு்கள்

ரிம168,00.

சி1 வல்க 
வீடு்கள்

ரிம72,500.

மறறும் நிறு்வன மமம்பாடு என   
பத்து �ா்வான் கதாழிலதுக்ற 
பூங�ா்வா� உருமாற்றம் �ாணும் 
ஒரு ந�ரமாகும். 
"பினாஙகு ்வாழ் மக�ளுககுப் 

மபாதுமான ்வாஙகும் சகதிககு 
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ஆயர ஈத்தாம் - �டந்த 31 ஆண்டு�ைா� 
க�ாடிமகல இரயில நிகல�த்தில 
தண்ட்வாைப் பராமரிப்பாைரா� 
நாரா�ைன்,71  பணிப்புரிகி்றார்.

தடி நகட மறறும்  க�விைககு மட்டுமம 
ஏந்திகக�ாண்டு நாரா�ைன் பினாஙகு 
க�ாடிமகல இரயில தண்ட்வாைத்தின் 
அரும� கசஙகுத்தான பாகதயில நடந்து 
்வரு்வார்.

அதி�ாகல 5.00மணிககு ஆழ்ந்த 
உ்றக�த்தில இருககும் பலரின் மத்தியில,   
நாரா�ைன் அதி�ாகலயிமல �ண் விழித்து 
தனது �டகமக�ச கசய்�  கதாடஙகி 
விடு்வார்.

"இருள் ம�மா�ச சூழ்ந்திருககும் 
க�ாடிமகலககுத் தனிநபரா� ்வந்து, 
இரயில தண்ட்வாைம் சீரா� இருப்பகத 
�ண்�ாணிப்மபன். எனம்வ, சுறறுப்ப�ணி�ள் 
இசமசக்வக�ப் ப�ன்படுத்தும் 
முன்னர் அ்வர்�ளின் பாது�ாப்பிறகு 
உறுதி�ளிக�ப்படும். இதும்வ எனது 
தகல�ா�க �டகம�ாகும். 

"நான் தண்ட்வாைத்கதப் பரிமசாதகன 
மமறக�ாள்ளும்  மபாது மகலப்பாம்பு�ள், 
நா�ப்பாம்பு�ள், ராட்சத பூரான்�ள் 
மறறும் மதள்�கை �ண்டுள்மைன்" 
என்று நாரா�ைன் முத்துச கசய்தி�ள் 
நாளிதழுககு அளித்தப் மபட்டியில 
இவ்்வாறு கூறினார்.

அ்வர் க�ாடிமகல இரயில நிகல�த்தில 
தண்ட்வாைப் பராமரிப்பாைரா�ப் 
பணிபுரிந்த மபாது நி�ழ்ந்த சு்வாரஸ்�மான 
அனுப்வத்கத நிகனவுக கூர்ந்தார்.  

“முன்னதா� இரயில தண்ட்வாைத்தில 
விைககு �ம்பங�ள் இலகல. நான், 
தனிநபரா� தடி நகட மறறும் க�விைககு 
மட்டுமம  ஏந்தி ம�பிள் பாகத�கையும் 
�ம்பிக�யும் பரிமசாதகனச கசய்ம்வன். 
ஏகனனில, இரயில ப�ைம் பாது�ாப்பா� 
இருப்பகத உறுதி கசய்� ம்வண்டும்.  

 "சில சம�ங�ளில, மரககிகை�ள் 
தண்ட்வாைத்தில விழுந்திருககும் அலலது 
ம�பிள் டிராககு�ள் மறறும் �ப்பி�ள் 
பழுதகடந்து �ாைப்படும்,” என்்றார்.

தறமபாது தண்ட்வாைத்தில மின்விைககு 
�ம்பங�ள் இருப்பதா�வும், மசாதகனககு 
உட்படுத்தும்  மபாது கதாழிலாைர்�ள் 
மஜாடி�ா� பணிபுரிகின்்றனர் என 
நாரா�ைன் கூறினார். 

அ்வர் சிரித்துகக�ாண்மட, 
தண்ட்வாைங�ள் ்வழி�ா� கசலலும் 
�ாகல நகடப்ப�ைத்திறகு நன்றி, அ்வர் 
ஆமராககி�மா� இருப்பதறகு அதும்வ 

�ாரைம் என கூறினார். 
"எனது தந்கதயும் 38 ஆண்டு�ைா� 

க�ாடிமகல இரயில நிகல�த்தில 
'மபார்ட்டர்'(சுகம தாஙகி) ஆ� 
பணிப்புரிந்தார். நாங�ள் இரு்வரும் 
ஒன்்றா� இந்நிகல�த்தில  க�ாஞச �ாலம் 
ம்வகல கசய்மதாம்," என்று கதரிவித்தார்.

இரயில நிகல�ப் பணி�ாைர்  ம்வகலககுப் 
பி்றகு, பினாஙகு ஹில �ார்ப்பமர்னில 
(PHC) மசர பரிந்துகரக�ப்பட்டதா� 
நாரா�ைன் கூறினார்.

இப்மபாது, நாரா�ைன் க�ாடிமகல 
கீழ் தலத்தில சுமூ�மான மபாககு்வரத்கத 
உறுதிகசய்யும் பாது�ா்வலரா�  பணி�ாறறி 
்வருகி்றார்.

"பினாஙகு க�ாடிமகல எனது 
இரண்டா்வது வீடா�த் தி�ழ்கி்றது. 
க�ாடிமகலககு ்வருக��ளிககும் 
சுறறுப்ப�ணி�ளுககும் சமூ�த்திறகும் 40 
ஆண்டு�ளுககும் மமலா� மசக்வ கசய்து 
்வருகிம்றன்.

"எனககு இஙகு ம்வகல கசய்� மி�வும் 
பிடிககும். எனது மசக்வக� இஙகு 
கதாடர்ந்து ்வைங� விரும்புகிம்றன்," என்று  
ஐந்து மபரககுைந்கத�ளுககுத் தாத்தா்வா� 
விைஙகும் நாரா�ைன்  கூறினார்.

நாரா�ைனின் ச� ஊழி�ரான மு�மட் 
ரசாலி மு�மட் லாசிமும் 1985 இல 
க�ாடிமகல இரயில நிகல�த்தின் கீழ் 

பணி�ாறறினார்.
PHC கபாது மமலாைர் டத்மதா சிம�ாக 

மல கலங க�ாடிமகல ஊழி�ர்�ளின் 
தி�ா�த்கதப் பாராட்டினார்.  

"கபாது்வா�, சுறறுப்ப�ணி�ள் 
திகரககுப் பின்னால ம்வகல கசய்யும் 
ஊழி�ர்�ளின் அர்ப்பணிப்கபக 
�ாண்பதிலகல. க�ாடிமகலககுச சுறறுலா 
மமறக�ாள்ளும் சுறறுப்ப�ணி�ள் சி்றந்த 
அனுப்வத்கதப் கபறு்வதறகு இந்த 
ஊழி�ர்�ளின் மசக்வம� பிரதானமா� 
விைஙகுகி்றது. 

"இந்த மாவீரர்�ள் கமௌனமா� 
பணிபுரிகி்றார்�ள். அ்வர்�ள் பணிவும்  
�டகமயுைர்சசிக க�ாண்ட்வர்�ள்

 க்காடிமலை இரயில நிலையத்தில 
தண்்டவாைப் ்ராமரிப்்ாைரா்கப் ்ணியாறறிய 

நாராயணன்.

PHC க்ாது னமைாைர ்டத்னதா 
சினயாக னை கைங் அவர்களு்டன் 

க்காடிமலை ஊழியர்கள்.

்லழய பிோங்கு 
க்காடிமலை இரயில 
்ாலதயின் புல்கப்்்டம்.

 பிோங்கு க்காடிமலைககு்ச கசலலும் இரயில ்யணம்.  

நாராயணன் தறன்ாலதய பிோங்கு 
க்காடிமலை இரயில ்ாலதலய்ச 

சுட்டிக்காட்டுகி்றார.

த்காடிேலையின் 
ோண்பிலன உயர்த்� 
பணிப்புரியும ோவீரர்

க்காடிமலை கீழ்த்தைத்தில சுறறுப்்யணி்கள் 
ஏறுவதறகும் இ்றங்குவதறகும் பிரத்தினய்க 

்டிக்கட்டு்கள் அலமக்கப்்ட்டிருககும்.
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்ா்கான் ்டாைாம் சட்்டமன்்ற உறுப்பிேர 
சத்தீஸ முனியாண்டி சித்திலர புத்தாண்ல்ட 

முன்னிட்டு நல்டக்ற்ற சமயம் மறறும் ்காை்சசார 
ன்ாட்டியின் கவறறியாைர்களுககுப் ்ரிசு்கள் 

வழங்கிோர.

இரண்்டாம் துலண முதலவர ன்ராசிரியர ்.இராமசாமி, திரு மணிமா்றன் புதிய 
னமாட்்டார லசககிள் ்ழுதுப்்ாரககும் ்கல்ட கதா்டங்குவதறகு மானியம் வழங்கிோர 
(உ்டன் ன்டவிட் மார்ஷல மறறும் னஜசன் ராஜ்). 

கஜலுத்னதாங் நா்டாளுமன்்ற உறுப்பிேர ஆர.எஸ.என் இராயர மறறும் சுங்ல்க பிோங்கு சட்்டமன்்ற உறுப்பிேர லிம் சியூ கிம் னநான்புப் க்ருநாலை முன்னிட்டு க்ாது மக்களுககு 
உணவுககூல்ட்கள் வழங்கிேர. 

 ்த்து உ்ான் சட்்டமன்்ற உறுப்பிேர குமனரசன் ஆறுமு்கம் சுங்ல்க நின்ாங் ்காவல 
நிலைய அதி்காரி்களுககு னநான்புப் க்ருநாலை முன்னிட்டு ன்ரி்சசப்்ழம் வழங்கிோர.

புககிட் குளுன்கார நா்டாளுமன்்ற உறுப்பிேர ராம் 
்கர்ால  சிங் மறறும் � க்டலிமா சட்்டமன்்ற 
உறுப்பிேர க்ஷரலிோ அப்துல அஷிஸ தாமான் துன் 
சரன்டான் சந்லதயில 'ஏப்ரன்' மறறும் ன்ரி்சசப்்ழம் 
நன்க்கால்டயா்க வழங்கிேர.

மனைசியா இைங்ல்க ்காங்கிரஸ 
(MCC) (பிோங்கு கிலை) ஏற்ாட்டில

அலேத்துை்க ம்களிர திேக
க்காண்்டாட்்டம்  நல்டக்ற்றது(உ்டன் 

மாநிை முதலவர துலணவியார 
தான் லீன் கீ).
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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
dappg@streamyx.com

(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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Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 46, KOMTAR

04 - 650 5105

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai
Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
Selatan

012 - 693 4786

Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Ahmad Tarmizi Jusoh 012 - 487 7575

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Delakan a/l Ratha 
Krisnak

012 - 584 4437

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jeffery Koay Kai Chin 013 - 521 2868

Muhamad Suzuki 
Ahmad

0111 - 1119 4419

Ng Yee Siang 010 - 562 2698

Ngoh Cheng Hai 017 - 979 0933

Noor Azuawati Ahmad 018 - 965 4559

Norly Masitah 
Mohamed Noor

013 - 582 2503

Ong Jing Cheng 012 - 758 3779
016 - 445 5709

Ooi Boon Sheng 016 - 447 8320

Ooi Yong Wooi 016 - 421 1196

Tan Chee Teong 012 - 401 7718

Tan Choo Eng 019 - 448 4344
04 - 323 2679

Teh Chuann Yien 010 - 441 7749

Tharani a/p Kesavan 017 - 450 2431

Zainuddin Mohamed 012 - 479 4200

Nama Telefon

MBPP 04 - 259 2020

Abdul Latif Mohamad 012 - 248 5016

Ahmad Azrizal Tahir 019 - 541 4818

Alan Lim Wei Lun 017 - 343 3995

Dato’ Dr. Shahul Hameed Syed 
Mohamed

017 - 567 0885

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Haji Mohamed Yusoff 
Mohamed Noor

019 - 413 8114

Hari Krishnan a/l Ramakrishnan 010 - 505 5571

Harvindar Singh a/l Darshan 
Singh

012 - 428 2250

Kaliyappan a/l P. Renganathan 012 - 407 7276

Lee Chee How 012 - 470 3389

Lee Wei Seang 012 - 452 8305

Muhamad Khairul Mohd Ali 012 - 542 0520

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

Ooh Sin Hwa 012 - 475 1669

Quah Boon Lim 017 - 462 2431

Rodziah Abul Khassim 019 - 319 4840

Rohaizat Hamid 019 - 510 0075

Tan Chiew Choon 019 - 470 4499

Tan Hooi Peng 012 - 498 6212

Tan Seng Keat 012 - 438 6191

Tan Soo Siang 012 - 475 2453

Theng Jie Wey 016 - 418 7108

Wong Yuee Harng 016 - 439 9121
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He began operating in April 
last year but the operating hours 
were inconsistent then.

“There were various move-
ment control orders (MCOs) last 
year, hence, the operating hours 
were inconsistent.

“My business has only start-
ed to bloom recently. Now, my 
stall is open five days a week 

from 9am to 4pm (Thursday to 
Monday),” he said.

M Summit Group corporate 
communications manager Ng 
Su-Ann said the company was 
excited that Penang’s last 
“squatting” Teochew porridge 
stall has been revived.

“When we heard the old stall 
ceased operations early last 
year, we were sad that another 
tradition had gone extinct.

“We have a soft spot for this 
stall as it is not only a few min-
utes walk from our office, but 

our artistic staff had also im-
mortalised it on our wall mural 
beside our automated car park. 
Recently, we did two more mu-
rals – one on the famous star 
coffee stall behind our building 
and another depicting trams in 
old George Town.

“Penang is indeed steeped 
in cultural heritage. We believe 
that this is something we must 
never take for granted but in-
stead appreciate and try to 
preserve before they are long 
gone,” she said.

‘Squatting’ Teochew porridge 
stall returns

Some customers 
enjoy having their 
meal in a squatting 
position.

Story and pix  by Christopher 
Tan

THE famous “squatting” 
Teochew porridge in Maga-
zine Road is back.

And its loyal customers can 
again enjoy a meal in their pre-
ferred sitting position at the 
same stall.

The previous operator, Tan 
Jin Hock aka Ah Jin, ceased 
operations early last year af-
ter serving his customers for 
almost 80 years. 

Tan’s “squatting” Teochew 
porridge stall was believed to be 
Penang’s last of its kind then.

A new operator, Ooi Yew 
Meng, or Ah Meng, decided to 
take up the stall and serve his 
authentic Teochew porridge. 

Guess what? Ooi also re-
tained the stools which are 
placed on benches for his 
customers to experience hav-
ing their meal in a squatting 
position.

Ooi, 68, who now runs the Ah 
Meng Teochew porridge stall, 
also serves economy rice.

“I have decided to contin-
ue my Teochew porridge and 
economy rice business here in 
Magazine Road, after operating 
in several places.

“I have been in this business 
for almost 20 years. I operated 
a Teochew porridge and econo-
my rice business for about 13 
years in Kuala Lumpur before 
coming to Penang.

“In Penang, I worked for a 
business owner who has a few 
branches here. I managed the 
stall in Perak Road for about five 
years and I also had my stall in 
Macalister Road previously.

“Some friends recommend-
ed me this spot and I have de-
cided to open my stall here in 
Magazine Road. I retained the 
stools as I want my customers 
to continue having the privilege 
of eating in a squatting posi-
tion. There is a choice for them 
to eat while sitting on proper 
chairs,” he told Buletin Mutiara 
on March 14.

Ooi said his signature dish is 
curry.

“My customers would come 
for my curry. I would recom-
mend either the Nyonya curry or 
the Indian curry,” he added.

Ooi scooping a bowl of 
hot Teochew porridge 
with sweet potato for his 
customer.

The wall mural of the 
‘squatting’ Teochew 
porridge near the 
automated car park of M 
Summit 191 Executive 
Hotel Suites.
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Story by Christopher Tan

ELIGIBLE fishermen and 
the local community in 
the south of Penang 

island can benefit from the 
newly-established coopera-
tive called Koperasi Komuniti 
Pulau Pinang Selatan Berhad 
(KKPPSB).

KKPPSB was set up under 
the Social Impact Management 
Plan (SIMP) for the Penang 
South Islands (PSI) project.

Deputy Chief Minister I Da-
tuk Ahmad Zakiyuddin Abdul 
Rahman said the first annual 
general meeting (AGM) of the 
cooperative was approved by 
the Malaysia Co-operative Soci-
eties Commission of Malaysia 
(SKM) on Dec 14 last year.

The AGM was held on March 
10.

“KKPPSB will be managed 
transparently with 12 members 
appointed to be on the Board 
of Directors (BoD). Six of them 
(representing the fishermen 
community, local community, 
implementing agency and the 

state government) were ap-
pointed during the AGM.

“The remaining six will be 
named by the Penang govern-
ment to be appointed as mem-
bers of the BoD. They are the 
representatives from the Pen-
ang Cooperatives Committee, 
state Economic Planning Divi-
sion (BPEN), Penang Infrastruc-
ture Corporation (PIC), and the 
project implementing partner 
SRS Consortium,” he said in 
his speech before launching 
KKPPSB.

Ahmad Zakiyuddin said the 
KKPPSB membership was 
open to eligible members in 
three categories – Category 
One (fishermen who are regis-
tered with the Fisheries Depart-
ment and operating in Teluk 
Tempoyak, Seri Jerejak, Per-
matang Tepi Laut, Sungai Batu, 
Teluk Kumbar, Batu Maung, 
Gertak Sanggul, Pulau Betong, 
and Kuala Sungai Burung), Cat-
egory Two (those who reside or 
work in the south of Penang is-
land, near to the PSI site), and 
Category Three (Government 

and implementing agency offi-
cers involved in the project).

“To ensure that the fisher-
men are the majority coopera-
tive members, fishermen under 
Category One would be given 
additional 500 shares when 
they register as share owners 
in KKPPSB. Only Category One 
cooperative members are given 
this privilege.

“The cooperative will be giv-
en assets on PSI in line with 
the state government’s com-
mitment to ensure the local 
community is not side-lined in 
the development,” said Ahmad 
Zakiyuddin, who is also the 
Penang Islamic Affairs, Cooper-
atives and Community Empow-
erment Committee chairman.

He said that KKPPSB would 
venture into the marketing of 

seafood under the “Samudra 
initiative” which would ensure 
an equal and sustainable in-
come for fishermen so that 
they are not taken advantage 
of in the sale of their catch to 
middlemen.

Ahmad Zakiyuddin men-
tioned that the Penang govern-
ment had allocated RM5 mil-
lion in start-up capital to enable 
KKPPSB to kick start several 
business activities like selling 
seafood purchased from south 
Penang island fishermen; pro-
viding water transportation for 
PSI construction workers; and 

building and managing fisher-
men jetties that would be pro-
vided under the SIMP scheme.

 “The PSI project will create 
many opportunities that can 
benefit local business owners, 
and KKPPSB will be a major 
player in the south Penang Is-
land business landscape for 
years to come,” he said.

Those eligible can register 
to be a cooperative member at 
the Pusat Perkhidmatan Setem-
pat Nelayan (PPSN) Permatang 
Damar Laut in Jalan Permatang 
Damar Laut, Bayan Lepas.

For details, call 04-6265682.

FISHERMEN who berth their 
boats by the Sungai Bayan 
Lepas riverbank have been 
working without proper docking 
and storage facilities for years.

Fisherman Mohd Noor Ram-
li, 48, said the biggest problem 
faced by the fishermen was the 
lack of proper facilities.

“Our boats may be safe from 
the waves as we berth them 
away from the open sea, but 
we have to worry about our 
sheds. We built them without 
proper plans, so they are easily 
damaged and collapse in bad 
weather,” he said.

The situation is not unique 
to fishermen in Permatang Tepi 
Laut, Sungai Batu, Teluk Kum-
bar and Gertak Sanggul.

Penang Infrastructure Corpo-
ration (PIC) chief executive of-
ficer Datuk Seri Farizan Darus 
said that part of the Penang 
South Island’s Social Impact 
Management Plan (SIMP) was 
aimed at addressing problems 

faced by local fishermen near 
the Penang South Islands (PSI) 
project.

“The SIMP will provide a nav-
igation channel that enables 
fishermen to go out to sea 
around the clock without having 
to wait for high tide. New jetties 
equipped with proper facilities 
such as storage space and oth-
er amenities will be built at the 
aforementioned four locations.

“However, the jetties can on-
ly be built after the PSI’s three 
islands are reclaimed, which 
will be years from now.

“The islands must first take 
shape so they can protect 
the existing coast, where the 
fishermen berth their boats. 
Without the islands, the jetties 
will still be exposed to huge 
waves and risk damage during 
storms,” Farizan explained to 
the Permatang Tepi Laut fisher-
men during a recent briefing on 
new jetty plans in Bayan Lepas.

Farizan said, nevertheless, 

the state government was plan-
ning to provide more immedi-
ate relief for the fishermen in 
Permatang Tepi Laut by build-
ing temporary berthing and 
storage space along Sungai 
Bayan Lepas.

“In the plans, the Kampung 
Binjai side of the river will get 
about 30 berthing, storage fa-
cilities and a toilet.

“On the opposite side at 
Permatang Tepi Laut, there will 
be 40 berthing and storage 
facilities, a mechanic’s work-
shop, boat maintenance facili-
ties and an ice-making facility. 
Both sides will also get stalls, 
proper access roads and new 
riverbanks,” he said.

He added that the construc-
tion works would take about 
one year to complete.

Batu Maung assemblyman 
Datuk Abdul Halim Hussain and 
Bayan Lepas assemblyman Az-
rul Mahathir Aziz welcomed the 
proposed temporary facilities.

New facilities for Permatang Tepi Laut fishermen

Ahmad Zakiyuddin (in red batik) speaking to the eligible members who are interested to 
be in the cooperative.

New cooperative 
to benefit local 
community
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Story by Edmund Lee

HE was born with half a right arm, no 
right leg and a malformed left leg 
with only three toes.

But Zy Lee Kher has shown remark-
able fortitude by making waves at the 
swimming pool.

After making the country and Pen-
ang proud by winning a gold, silver and 
a bronze at the 2021 Asian Youth Para 
Games in Bahrain last December, Lee 
Kher, 15, has set his sights on the Paris 
2024 Paralympic Games.

He attributed his achievements in the 
para swimming category to his parents 
as well his trainers for their motivation 
and guidance.

To recognise and value his contribu-
tion, the state government, through the 
Penang State Sports Council, recently 
gave him an incentive of RM4,200 un-
der the Penang State Sports Incentive 
Scheme (Skimas) for Penang-based ath-
letes who excel in sports.

In a virtual interview together with his 
father Walter Lee by Buletin Mutiara, Lee 
Kher emphasised that his family has 
been his pillar of strength.

“Their sacrifices enabled me to grow 
up in a loving environment, despite the 

numerous challenges I have faced since 
I was small.

“My father taught my siblings and I to 
be independent. He has showered me 
with care and love and I am blessed to be 
born into this family,” said Lee Kher, who 
uses prosthetic legs to move around.

Recalling the day when he started to 
learn swimming, Lee Kher said he was 
taught some basic floating techniques.

“At first, my father had wanted me to 
pick up swimming to master some basic 
water safety skills.

“However, after some time, my coach 
asked me to participate in a competition.

“That was when I realised that my per-
formance was good. The rest is history 
as my early interest in swimming devel-
oped into a passion,” he said.

Before the 2021 Asian Youth Para 
Games, Lee Kher went to Thailand for a 
few months to undergo some training.

“My family has been in Thailand all this 
while and I had gone over there to train 
under the guidance of Thai coaches.

“I enjoyed my stint there because I 
was able to improve on my timing with the 
knowledge imparted to me by the differ-
ent coaches.

“Training in Thailand benefited me in 
the long term,” he said, adding that he 

had also managed to cope well with his 
online classes.

Looking optimistic and cheerful 
throughout the interview session, Lee 
Kher has a positive outlook on life.

“No one should give up in life. We need 
to stand on our own feet no matter how 
bad the situation is,” said Lee Kher, who 
is studying in SMJK Chung Ling in Air 
Itam.

This is certainly a very inspiring mes-
sage from a teenager who has overcome 
adversity.

Another major event Lee Kher took 
part in was the 2019 World Para Swim-
ming World Series in Singapore.

Walter told Buletin Mutiara that the 
2019 World Para Swimming World Series 
in Singapore and the 2021 Asian Youth 
Para Games in Bahrain were arguably the 
biggest sporting events that Lee Kher 
has participated in so far.

“I followed him to Bahrain and I would 
say it was an eye-opener for me as well.

“I am proud of his achievement as he 
is our son.

“My son is independent with a high 
level of self-discipline,” said Walter, who 
is also known as Chef Kani in Thailand 
and a well-known personality in the food 
industry.

THE Penang government has 
allocated RM30,000 while 
Bukit Bendera MP Wong Hon 
Wai has set aside RM10,000 
from his parliamentary alloca-
tion to assist the Bats’ Cave 
Temple of Tua Peh Kong in 
Air Itam after the temple was 
damaged in a fire.

This over 200-year-old temple 
in Jalan Pokok Ceri is famed 
for the thousands of bats in its 
premises.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who visited the temple on 
March 10, said the contribution 
was for clearance work to be 
carried out.

“We will offer our assistance 
again when the temple is ready 
for restoration. For now, clear-
ance works have to be done.

“The Bats’ Cave Temple has 

a long history and tradition. It is 
popular among the people.

“I hope that more people and 
kind donors can help the temple 
to ensure that its restoration 
can proceed smoothly,” he told 
reporters during the visit.

The Temple Committee chair-
man Wong Loy Fook expressed 
his deepest gratitude to Chow 
and Wong for their assistance.

Also present were Komtar as-
semblyman Teh Lai Heng, who 
is also Chow’s political secre-
tary, Air Itam assemblyman Jo-
seph Ng, and Penang Island City 
Council (MBPP) mayor Datuk 
Yew Tung Seang.

On March 13, more financial 
aid continued to pour in for the 
damaged temple.

Air Putih assemblyman Lim 
Guan Eng, who visited the tem-

ple, provided RM50,000 aid un-
der his constituency allocation. 

"This temple, which is 
famed for the thousands of 
bats, was destroyed more 
than 90% by the fire that hap-
pened a few days ago. 

"The cause of the incident is 
still under investigation by the 
Fire and Rescue Department. 

"Fortunately, there was no ca-
sualty in the incident," Lim told 
reporters after his visit. 

Lim said aside from the non-
Muslim places of worship (RIBI) 
allocation, he would also seek a 
special allocation from the state 
to assist the temple. 

Wong was thankful for Lim's 
contribution. 

Also present were Ng, and a 
few Penang Island City Council 
(MBPP) councillors. 

VARIOUS policies have been 
implemented by the Penang 
government to promote gender 
equality, says state executive 
councillor for Social Develop-
ment and Non-Islamic Religious 
Affairs Chong Eng.

She said such policies are 
important because the Penang 
government sees gender equal-
ity as an essential element for 
economies and communities to 
thrive.

“After all, a world which prac-
tises gender equality can be 
healthier, wealthier and more 
harmonious.

“The state government itself 
has taken various initiatives 
such as launching the Gender 
Inclusiveness Policy in 2019.

“This shows how commit-
ted we are to promoting gender 
equality.

“The policy is aimed at reduc-
ing the gender gap and promot-
ing equality for men and women.

“Through this policy, we 
have set the composition of 
civil servants under the state 
government where 40% would 
be women, 40% men and the 
other 20% could be either men 
or women.

“We want everyone to be 
involved in the decision mak-
ing at every level. After all, in 
a developing state like Penang, 
women’s participation is es-
sential.

“As such, the state is always 
carrying out initiatives from 
time to time to support wom-
en working in various fields,” 
Chong Eng said in her speech 
during a dinner at the Kepala 
Batas parliamentary special 
coordinating office on March 8.

The dinner was held by the 
Kepala Batas parliamentary 
special coordinating office in 
conjunction with International 
Women’s Day celebration.

International Women’s Day is 
celebrated globally on March 8 
every year.

Also present were Sungai 
Pinang assemblyman Lim Siew 
Khim and Chief Minister’s spe-
cial coordinating officer Lay 
Hock Peng.

Meanwhile, Lim said mutual 
respect is crucial to create a 
happy and harmonious family.

“Respecting every family 
member regardless of age is a 
fundamental value in building a 
happy family."

Aid for Bats Cave Temple

Gender balance always a 
priority for state govt

Disability no deterrent to Lee Kher

Walter (left) is proud of what Lee 
Kher has achieved despite his 
disabilities.

Lim presenting the RM50,000 aid to Loy Fook (fourth from left) during his visit to the temple. 
Among those present are Hon Wai (second from left) and Ng (second from right).
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马来西亚北部四个考古地点可串联
成“北部考古路线”，共同推动

和发展考古旅游，以增强我国旅游业底
蕴。

槟州旅游及创意经济委员会主席杨
顺兴，于日前特地前往吉打州布秧谷考
古博物馆和双溪峇都进行考察，以交流
考古博物馆各项管理事宜，并探讨上述
旅游路径的可能性。

他接受随行的《珍珠快讯》采访团
队访问时说，北部拥有4个考古基地，
分别是吉打布秧谷考古博物馆、双溪峇
都考古基地、槟州的瓜革巴考古基地和
玲珑考古博物馆，这些地点皆有潜质成
为旅游胜地。

他认为，如果联合在一起形成考古
路线，包装成我国的旅游产品，必将成
为我国旅游业的另一重要支流，吸引国
内外游客到访我国。

“考古是一片土地上独特的历史遗
留，具有无法复制的特点，所以这是非
常珍贵的旅游资源，欧美及中国等国
家，皆有把考古成果包装成旅游产品的
成功先例。”

他指出，以4个考古基地主打的考古
路线，所涵盖的考古成果将变得更为全
面和更有吸引力，这将有助于让我国的
旅游业，和其他邻国竞争。

为此，他指出，本身将和有关当局
展开讨论，以促成北部考古路线和北部

旅游走廊，整合区内的旅游资源开拓更
大的市场，以符合槟州旅游发展大蓝图
方针。

瓜革巴新建考古博物馆
至于槟州瓜革巴即将迎来新建考古

博物馆，杨顺兴指出，这将是槟州的一
个重要里程碑，他将确保这项计划获得
成功。

“槟州在注重经济发展地同时，也
不会忘了考古领域地重要性，并将倾注
更多力量，来为考古的保存与教育，做
出贡献。”

针对我国的考古领域的发展，他认
为，目前马来西亚在这一领域仍然有待

进步，政府应该投放更多资源，来加强
这一方面的发展。

“我们需要更多的专家和资金，来
进行更多考古工作，以便更好地把封尘
的历史展现出来，这也是国家软实力的

一种表现，希望当局能够给予重视。”
此外，他说，考古不仅能够为旅游

业带来益处，同时也能在教育领域做出
贡献，既把属于这片土地的历史更好地
传承下去。

青花瓷诉说着航海时代贸易的繁华。

杨顺兴前往布秧谷考
古博物馆进行考察，
为瓜革巴考古基地做
好准备。

双溪峇都考古基地潜
藏着远古的“秘密”
。

各式各样出
土古物，都
在考古博物
馆内展出。

神秘的象牙，背后承载着
多少的故事呢？


