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PENANGITES can look forward 
to better electricity supply with 
the construction of an 8.5km 

monopole transmission tower next 
to the Penang Bridge.

It will connect the Perai Power 
Station (SJ) Main Inlet Substation 
(PMU) to the Light PMU in Penang.

Utility company Tenaga Nasional 
Berhad said the project would bring 
a direct connection of electricity sup-
ply from the national grid to Penang 
through overhead line transmission 
from the mainland to maintain the 
island’s electricity supply.

The RM500 million project, which 
is under the jurisdiction of TNB, will 
be able to generate 2,000 mega-
watts (MW) of electric supply to the 
state upon completion.

It is expected to be completed in 
2024.

This project is expected to see 
the establishment of 31 monopoles, 
with six of them to be in betel nut 
design.

Chief Minister Chow Kon Yeow 
said this project would play a crucial 
role in the state’s development in 
various areas in the future, as well 
as existing ones.

“We can plan and strategise ideas 
for big projects here in Penang, but 
we certainly can’t carry them out 
without sufficient power supply to 
support the operations.

“Hence, this project will be a 
huge boost due to the rapid industri-
al growth we are experiencing here, 
as well as benefiting the people in 
their daily lives.

“I was also made to understand 
that this project will be decorated 
with ecstatic lights, which will be-
come an iconic landmark in Penang.

“The state conveys its heartfelt 
appreciation to TNB and the Minis-
try of Energy and Natural Resources 

for this initiative,” Chow said 
in his speech before officiating 
the launch of the project in Se-
berang Jaya on Sept 15.

Meanwhile, caretaker Energy 
and Natural Resources Minister 
Datuk Seri Takiyuddin Hassan 
said the launch of this project 
was a timely one considering 
the only existing supply system 
on the island, SJ Gelugor, is ex-
pected to end its service con-
tract in 2024.

Chow then said this project would 
also be a major boost to support the 

Penang2030 vision for “A Family-Fo-
cused Green and Smart State that 
Inspires the Nation”.

In a related development, it was 
reported that physical works, which 
include the construction of the tow-
er foundation, installation of the 
tower structure, as well as conduc-
tor spanning works, are expected to 
begin by the end of 2022.

Among others present during the 
event were state Transport and In-
frastructure Committee chairman 
Zairil Khir Johari and TNB chief ex-
ecutive officer Datuk Baharin Din.

Power boost

Chow (second from right) with Takiyuddin (right), Baharin (second from left) and TNB chief grid officer Datuk Husaini Husin 
(left) with a model of the monopole transmission tower. 

This project 
will play a crucial 
role in the state’s 

development   
–  Chow
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WITH the annual mon-
soon season expect-
ed soon, the Penang 

government is taking several 
measures to help reduce its im-
pact on people’s  lives and liveli-
hoods.

Floods, Chief Minister Chow 
Kon Yeow said, are one of the 
issues that the State Secretari-
at Office Disaster Management 
Unit would be keeping a close 
eye on.

The measures include the ap-
pointment of Disaster Manage-
ment Focal Persons in all the 
District and Land Offices, state 
government agencies and de-
partments.

“A total of three staff mem-
bers will be appointed from the 
District and Land Offices to act 
as focal persons, and their role 
is to strengthen the collabora-
tion between the District Disas-
ter Management Committee 
and the state Disaster Manage-
ment Committee.

“Besides that, relevant work-
shops have started, which see 
all the District and Land Offices, 
state government agencies and 
departments working closely 
with the National Disaster Man-
agement Agency (Nadma).

“The workshops are meant to 
provide a better and clearer un-
derstanding of disaster manage-
ment. A total of 70 participants 
have joined so far,” Chow said 
during a brief press conference 
in Komtar on Sept 21. 

Also, it is understood that the 
state Finance Department has 
approved a total of RM400,000 
to purchase assets and supplies 
to be used during disasters.

Additionally, Chow said the 
state had so far received 4,744 
units of C-tents. The tents are 
for the District and Land Offices 
to prepare for any eventuality.

“We are glad to announce 
that the state’s Village Com-
munity Management Council 
(MPKK) members, non-govern-
mental organisations (NGOs), 
as well as the relevant agencies 
are well-prepared ahead of the 
monsoon period,” he added.

Chow said he had instructed 
the Penang Island City Coun-
cil (MBPP), the state Drainage 
and Irrigation Department (DID) 
and the Public Works Depart-
ment (JKR) to ensure drainage 
systems in the state were not 
clogged with rubbish.

“Clogged drainage systems 
can lead to flash floods. I urge 
everyone not to throw rubbish 
into drains and rivers,” he said.

Penang on 
alert ahead 
of monsoon 
period

THE Penang Island City Coun-
cil (MBPP) was awarded the 
prestigious Jean-Paul L’Allier 
Heritage Prize by the Organ-
isation of World Heritage Cit-
ies (OWHC) in Quebec recently 
for its achievements in Creat-
ing Public Spaces Through the 
Revitalisation of Back Lanes 
in the World Heritage City of 
George Town.

MBPP mayor Datuk Yew 
Tung Seang described the 
prize, which is given by OWHC 
every second year to a mem-
ber city that has distinguished 
itself by its achievements in 
the conservation, enhance-
ment or management of prop-
erty at its world Unesco site, 
as an honour.

“We didn’t expect to win 
this award. After we submit-
ted our application, we did 
not know who the accessors 
were, when they would visit 
our heritage city and their se-
lection mechanism.

“There are over 300 heri-
tage cities in the world. And 
George Town is one of the 
11 cities shortlisted. So, the 
award came as a pleasant 
surprise.

“To us, the award is very 
impor tant not only for the 
state but for mankind as the 
world heritage site here is 
meant for everybody,” Yew 
said in an interview at City 
Hall on Sept 21.

Yew, however, was unable 
to attend the awards’ presen-
tation ceremony in Quebec, 
Canada, on Sept 9 as he 
was involved with the hosting 
of the World Congress on In-
formation Technology (WCIT) 
2022 in Penang then. A rep-
resentative from Malacca re-
ceived it on his behalf.

Yew believes the back lane 
transformation project at the 
George Town World Heritage 

Site carried out by MBPP 
since 2017 has made a huge 
difference and impact on resi-
dents.

“We’ve turned the dark and 
dirty back lanes to their pres-
ent bright and clean image as 
well as give the residents a 
sense of peace and security 
at night.

“We’ve turned the nega-
tive into the positive. We’re 
also working towards a low-
carbon city.

“MBPP targets to beautify 
and transform a total of 9km 
of back lanes and side lanes. 
So far, we have reached the 
halfway stage.

“We want the residents or 
society to take ownership be-
cause this project belongs to 
everybody,” Yew added.

When the upgrading of the 
9km of back lanes is com-
pleted, MBPP will have a to-

tal green space of about 10 
acres, which includes cycling 
lanes.

Yew also commended the 
MBPP Heritage Department, 
headed by director Danny Ko-
ay, for a job well done.

He said besides setting 
aside its budget for the up-
grading and beautification 
project, MBPP has also re-
ceived some financial help 
from the Housing and Local 
Government Ministry.

For next year, Yew said 
MBPP would focus on the Ad-
aptation Programme, of which 
a grant of US$10 million was 
approved by UN-Habitat for 
Penang to combat urban heat.

The programme aims to 
enhance urban resilience and 
reduce human and ecosystem 
health vulnerability to climate 
impacts by implementing na-
ture-based solutions.

TELEKOM Malaysia Bhd 
wants to ensure that Penang 
achieves 85% fibre coverage 
by the end of 2022, its chief 
executive officer Imri Mokhtar 
(pix) said. 

It is learnt that as of August 
this year, a total of 464,738 
(81%) premises out of 568,110 
households have been covered 
with fibre networks.

“We are committed to 
achieving our target by the 
end of this year as we view fi-
bre connectivity as the leading 

component for fast and cost-
effective 5G infrastructure.

“Penang as a major player 

pioneering in various indus-
tries will be able to further 
accelerate its high-performing 
standards with improved and 
wider fibre connectivity.

“TM will continue to expand 
the digital reach in Penang be-
cause this state is full of excit-
ing smart initiatives, be it from 
smart city, smart industry, 
smart agriculture, smart health-
care and smart education.

“These are areas we hope 
to collaborate closer with the 
state government for a sus-

tainable future for our next 
generation,” Imri said during 
his courtesy call on Chief Min-
ister Chow Kon Yeow at his of-
fice in Komtar on Oct 4. 

Meanwhile, moving forward, 
Chow hoped that Penang would 
collaborate with TM on vari-
ous efforts to strengthen the 
state’s smart industry areas 
to cater to the advancement 
the world is experiencing.

Chow and Imri also disChow 
and Imri also discussed other 
potential collaborations, such 

as TM’s collaboration insights 
into the state’s government-
linked company (GLC) initia-
tives and other relevant agen-
cies, smart partnership and 
infra deployment in developing 
the Penang Technology Park 
and the proposed idea of mov-
ing the state’s Disaster Recov-
ery Centre in Kepala Batas to 
TM Cloud Services.

Also present during the cour-
tesy call was state Transport 
and Infrastructure Committee 
chairman Zairil Khir Johari.

MBPP bags international heritage award

TM aims for 85% fibre coverage in Penang by year end 

Yew at one of the back lanes in George Town that is so well 
spruced up.
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THE Switzerland-based in-
novative technology com-
pany, Comet Group, is set 

to fly higher in Penang following 
the expansion of its operations.

The new facility will be locat-
ed in the current plant at Persi-
aran Cassia Selatan 3 in Batu 
Kawan Industrial Park (BKIP).

Comet Group chief executive 
officer Stephan Haferl said work 
on the new 30,000sq ft facility 
is expected to start next year.

“We have been operating 
in BKIP, Penang, since August 
2020 and further expansion of 
our presence in Asia is key for 
Comet, as several of our original 
equipment manufacturer (OEM) 
customers have significant man-
ufacturing operations in Asia.

“To meet increasing demand 
and capitalise on opportunities 

in this fast-growing region, Com-
et will rent additional 30,000sq 
ft at the current location in BKIP 
to produce critical high-frequen-
cy components.

“This decision was made 
because the long-term growth 
drivers for semiconductor and 
electronics demand are intact 
despite the current uncertain-
ties in the world.

“And when completed, Com-
et will have a combined total of 
60,000sq ft space and employ 
about 500 people to meet the 
demands of the semiconductor 
equipment customers,” Haferl 
said in his speech before Chief 
Minister Chow Kon Yeow offici-
ated the inauguration ceremony 
of the manufacturing facility on 
Sept 22.

In his speech, Chow congrat-
ulated Comet Group for its con-
tinued confidence and support 
in establishing the manufactur-

ing facility in Penang.
“Given the proliferation of 

digitalisation that drives the 
heightened demand in both in-
dustry and society alike, I am 
confident that Comet is poised 
to unleash its potential in this 
fast-growing digital world.

“Penang is pleased to be the 
location of choice for Comet, 
serving as an acknowledge-
ment of the skilled talent, well-
developed infrastructure and 
resilient environment the state 
holds,” he said.

Chow added that with the 
investment by Comet and its 
further expansion, the state 

government is expecting the 
creation of hundreds of high-
value jobs in the coming years.

“This will further enrich the 
local community in terms of 
skills and opportunities in man-
ufacturing, engineering, and 
supply chain.

“Celebrating the 50th anni-
versary of Penang’s industriali-
sation this year, the state via In-
vestPenang and other relevant 
state agencies is committed to 
providing unwavering support 
to the investors while pledging 
to hold sustainability as one 
of the key priorities to unleash 
greater potential for the next 50 

years and beyond,” he said.
Also present during the cer-

emony were Deputy Chief Min-
ister II Prof Dr P. Ramasamy, 
Bukit Tambun assemblyman 
Goh Choon Aik, Seberang Perai 
City Council (MBSP) mayor Da-
tuk Azhar Arshad, InvestPenang 
chief executive officer Datuk 
Loo Lee Lian, Malaysian Invest-
ment Development Authority 
(Mida) deputy chief executive 
officer (investment develop-
ment) Lim Bee Vian, Comet 
Group Board of Directors chair-
man Heinz Kundert and Plasma 
Control Technologies president 
Michael Kammerer.

Comet Group on 
expansion drive

THE  world-leading Sweden-
based construction tech compa-
ny Scandinavian Industrialised 
Building Systems (SIBS) has 
invested over RM200 million to 
set up its second manufacturing 
facility at the Penang Science 
Park North in Simpang Ampat.

The new plant is located near 
its first at the Penang Science 
Park North.

SIBS chief executive officer 
and co-founder Erik Thomaeus  
said the 46,450sq m new plant, 
which is located on a 15-acre 
site, is a larger facility than the 
first one.

“It is aimed at boosting pro-
duction of our modular construc-
tion materials.

“The plan from the beginning 
was to build a second factory 
after the first one, fully estab-
lished in 2018, was producing 
at full capacity.

“We reached our maximum 
production capacity at the 
end of 2019. Hence, we have 
launched our plan and after a 
series of negotiations with the 
Penang government, we finally 
purchased the second piece of 
land at the beginning of 2020 

for the second factory.
“This expansion project is 

anticipated to increase produc-
tion lines to approximately four 
times more than the current 
production lines. It is driven 
by the huge demand for SIBS 
production with an investment 
worth RM500 million in a few 
phases over the next five years.

“The project is expected to 
provide an additional 1,200 
employment opportunities to 
locals and the opportunity to 
deliver to more markets and 
product categories,” Thomae-
us said in his speech before 
state Entrepreneurial Develop-
ment, Trade and Industry Com-
mittee chairman Datuk Abdul 
Halim Hussain officiated the 
grand opening ceremony of the 
new manufacturing facility on 
Sept 29.

Also present were Ambassa-
dor Extraordinary and Plenipo-
tentiary of Sweden to Malaysia 
Dr Joachim Bergstrom and SIBS 
Malaysia managing director Ong 
Song Ping.

Abdul Halim, in his speech, 
congratulated SIBS for the out-
standing milestone.

THE World Islamic Economic 
Forum (WIEF) officially launched 
its 17th Roundtable, called the 
“17th WIEF Roundtable Pen-
ang 2022: Economic Rebound 
Transforming the Future” at Se-
tia SPICE Convention Centre on 
Sept 27.

Hosting 27 local and inter-
national speakers from 10 
countries, the event featured 
several key topics, such as the 
Economic Revitalisation: Map-
ping a Sustainable Recovery, 
Net Zero Transition: Growing 
Urgency, Digital Transforma-
tion Revolution: Embracing 
Technology and others.

The event, which was sup-
ported by the Penang govern-
ment and Penang Halal Inter-
national (PHI), was graced by 
Governor Tun Ahmad Fuzi Ab-
dul Razak.

Also present was Deputy 
Chief Minister I Datuk Ahmad 
Zakiyuddin Abdul Rahman, who 
during his speech, said this pro-
gramme came at a very oppor-
tune time in Penang, consider-
ing the challenging circumstanc-
es globally.

“As we all know, the world 
is facing the threat of a glob-
al recession with the US in-
creasing its interest rates five 

times this year.
“This is by far the sharpest 

monetary tightening that the 
US Federal Reserve has imple-
mented since the 1980s.

“This is one good example 
of an issue the world is facing 
today. With the food and energy 
crises, climate change, techno-
logical disruptions and many 
other challenges, we are at a 
very important crossroad in the 
survival of our global economy.

“Our only hope is that we can 
still grow our economies given 
these tightening conditions, and 
that would determine whether 
we will slip into global recession 
or not.

“This is the reason why 
the topics chosen at the WIEF 
Roundtable are important for us 

to tackle these issues head on.
“Only by addressing these 

challenges together can we co-
ordinate better responses to 
these global problems.

“Penang is well positioned to 
become an important player in 
developing some of the most 
important sectors, such as the 
Islamic digital economy, Halal, 
Islamic finance and many oth-
ers,” Ahmad Zakiyuddin said in 
his speech during the opening 
ceremony at Setia SPICE Con-
vention Centre on Sept 27.

Meanwhile, PlusVibes chief 
executive officer Madiha Fuad, 
who was one of the speakers, 
conducted an hour-long session 
on the topic of mental stress 
and briefed the attendees on 
her business and its functions.

Swedish firm SIBS 
opens second plant 

Roundtable for a sustainable future

Chow with (from left) 
Haferl, Kundert and 
Kammerer at the 
inauguration ceremony of 
the manufacturing facility.

Madiha (second from right) delivering her speech during one of the 
roundtable discussions. 
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IN barely eight years from now, 
Malaysia is expected to be-
come an aged nation when 

15% of its total population are 
senior citizens (aged 60 and 
above).

Penang Agrotech and Food 
Security, Rural Development and 
Health Committee chairman Dr 
Norlela Ariffin said Penang is in 
second place (after Perak) in 
terms of the aging population in 
the states.

“Data from the Department 
of Statistics Malaysia shows 
that the elderly population in 
Penang will increase to 26.2% 
in the year 2040. Penang is ex-
pected to grab the pole position 
in 20 years,” Norlela said.

Stressing the importance 
of awareness and action, 
Norlela commended the Ma-
laysian Pharmacists Society 
(MPS) Penang, MPS Young 

Pharmacist Chapter Penang 
and Malaysian Community 
Pharmacy Guild (Northern 
Branch) for hosting the Pen-
ang Pharmacists Convention 
(PPC) 2022.

The theme of the two-day 
convention was “Aging and Ge-
riatric Health”.

“I understand that the con-
vention is aimed at promoting 
and equipping pharmacists in 
handling geriatric health.

“The participants can learn 
about their roles and ways of 
providing long-term care for the 
elderly who need it.

“This convention is an ideal 
platform for pharmacists,” she 
said in her speech at the event 
on Oct 1.

The PPC 2022 marks the first 
physical event hosted by MPS-
Penang since the implementa-
tion of the movement control 
order (MCO) in March 2020.

She also wished the elderly 
community a Happy Internation-

al Day for Older Persons which 
is celebrated annually on Oct 1.

“The Penang government 
launched the ‘Road Map for Ac-
tive Aging’ on Sept 30, aimed at 
creating an elderly-friendly city,” 
she said.

Organising chairman Tan Zhi 
Kai hoped that the convention 
could expose the participants 
to a better experience and 
knowledge.

“We have lectures on various 
topics related to geriatric health, 
and workshop sessions to guide 
them (participants) on wound 
care, assisted living and oth-
ers,” he said.

He believed that pharma-
cists could play a big role in 
improving the quality of life of 
the elderly population.

Through a teleconference, 
MPS president Amrahi Buang 
said chronic care and geriatric 
management were part of the 
major focuses of national ini-
tiatives.

“Pharmacists from all levels 
of practice are well-positioned to 
play a crucial role as medication 
experts in chronic care and geri-
atric management,” he said.

He congratulated the Health 
Ministry for initiating the 
Health White Paper (HWP) ad-
visory council.

It was reported that the 
Health White Paper aims to 
future-proof the healthcare sys-
tem by focusing on key areas 
such as equitability of access; 

sustainable healthcare financ-
ing; governance, oversight, and 
accountability; and bringing 
‘health’ back to healthcare.

“Unfortunately, pharmacists 
are still not included in the 
advisory council. We have sub-
mitted an appeal to be includ-
ed in it,” he said.

MPS deputy president An-
drew Tan Eng Joo agreed with 
Amrahi on the need to include 
pharmacists in the HWP advi-
sory council.

THE  Penang government, 
through the Chief Minister Incor-
porated (CMI), and Jit Sin School 
Union Bukit Mertajam have 
inked a partnership to establish 
the first Penang Digital Library 
(PDL) in Bukit Mertajam and the 
central Seberang Perai district.

The upcoming digital library 
or better known as the Bukit 
Mertajam Digital Library will be 
located at the three-storey build-
ing of the Jit Sin School Union 
Bukit Mertajam.

It is understood that the reno-
vation works will start next year 
and are expected to be fully 
completed in 2024.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who was present during 
the brief signing of the Memo-
randum of Understanding (MoU) 
between the two parties, said 
the upcoming digital library 
would benefit Bukit Mertajam 
residents.

“The digital library will provide 
a community-accessible plat-
form for information, creativity, 
knowledge, and technologies, 
as well as, a space for connec-
tion and interaction.

“It is also an excellent exam-
ple of community engagement 

by Jit Sin School Union Bukit 
Mertajam.

“I would like to note that Jit 
Sin School Union initiated the 
setting up of this digital library 
on its own initiative.

“The organisation ap-
proached the state government 
with the intention 
to corporate and 
collaborate with 
CMI, to set up the 
first digital library 
in Bukit Mertajam 
for the benefit of 
the people in the 
vicinity.

“As a result, 
here we are today, 
marking an impor-
tant chapter in the 
Penang Digital Library journey. 
This is truly a fine example of 
strong collaboration between 
the state government and the 
non-governmental organisation 
(NGO),” Chow said during his 
speech at the MoU signing cer-
emony at Jit Sin School Union 
building, Jalan Sri Bukit in Bukit 
Mertajam on Sept 18.

CMI was represented by 
its deputy general manager 
Bharathi Suppiah and Jit Sin 

School Union Bukit Mertajam 
was represented by its Bukit 
Mertajam Digital Library commit-
tee chairman Datuk Ng Wah Sim 
(pix) during the MoU signing.

According to Bharathi, the 
MoU was executed pursuant to 
the mutual understanding and 

consensus between 
CMI and Jit Sin School 
Union in establishing, 
organising and manag-
ing the Bukit Mertajam 
Digital Library.

“In this agreement, 
CMI will provide tech-
nical assistance and 
support including copy-
rights, license, grant, 
access, loyalty fees 
on software, e-books, 

database and e-card installed in 
this digital library.

“CMI will also continuously 
provide advice, information and 
assistance relating to the op-
eration and management of the 
digital library,” she said.

Ng said Jit Sin School Union 
was committed to the partner-
ship and would provide the 
premises, infrastructure and 
necessary utilities for the digital 
library.

THE  Penang Chung Hwa Confu-
cian Alumni Association (CHCA) 
and the Japan Graduates’ As-
sociation of Malaysia (Jagam) 
signed a Strategic Alliance 
Memorandum (SAM) recently to 
set up a “bridge” for Malaysian 
students to study in Japan as 
well as to provide an advisory 
role in securing a scholarship 
and other information related to 
studying in Japan.

CHCA president Datuk Goh 
Teng Whoo said his associa-
tion has raised RM154,000, 
including a RM15,000 contri-
bution from the state govern-
ment through Chief Minister 
Chow Kon Yeow.

He said CHCA temporar-
ily froze its “Benevolent and 
Education Fund” during the 
Covid-19 pandemic and reac-
tivated it at the beginning of 
this year to offer financial aid 
to needy students following the 
reopening of international bor-
ders recently.

“Our association has been 
rewarding Chung Hwa Con-
fucian School students and 
members’ children every year 
for their outstanding academic 
performance since 1985.  

“CHCA will continue to look 
for more similar alliances to 
provide more options and op-
portunities for our Malaysian 
students and to generate more 
talented citizens to help devel-
op our country,” Goh said dur-
ing his speech at its premises 
in Burmah Road on Oct 3.

Jagam president Gary Tang 
Kok Lian said his association 
was honoured to collaborate 
with CHCA in the project, add-
ing that the office bearers are 
serving as volunteers to give 
back to society.

“Japanese education covers 
from A to Z, not only in univer-
sities but also from vocational 
or technical institutions to col-
leges.

“It covers all layers of stu-
dents. The backbone of the 
Japanese industry is the blue-
collar group.

“Japanese government 
scholarships are offered with-
out bonding or repayment and 
every year, they offer 25 post-
graduate scholarships and a 
certain number of undergradu-
ate scholarships to Malaysian 
students based on meritocra-
cy," Tang said.

Bukit Mertajam’s first digital library to open soonHelp for Chung Hwa students to look East

Helping seniors to 
age gracefully

Norlela visiting the booths after the opening ceremony. With her is 
Andrew (second from right).
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TEXCHEM Polymer Engineer-
ing Division is a leading poly-
mer engineering solutions 
provider in the Asean 
region.

The company’s prod-
uct design, as well as ad-
vanced engineered poly-
mer parts, components, 
devices, automation trays 
and packaging solutions, 
are essential to manufac-
turing processes for some 
of the world’s largest 
brand names in data storage 
(hard disk drive), data memory 
(wafer and semiconductor), 
medical/life sciences, consum-
er electrical and electronics and 
automotive industries.

Since its first factory began 
its manufacturing operations in 
1981, it continuously invests 
in advanced technology and re-
search and development (R&D). 

Texchem also develops em-
ployees to remain at the fore-
front of pioneering polymer en-
gineering solutions for high-tech 
manufacturing needs.

In all seven manufactur-
ing sites, Texchem operates 
throughout Peninsular Malay-
sia, Thailand, and Vietnam, the 
company employs talents from 
the fields of design, mechanical, 
polymer engineering, industrial 
automation, precision machin-
ing and quality engineering.

These talents are key to 
maintaining Texchem’s com-

petitive advantage in 
offering high-quality 
customised solutions 
for prominent multi-
national corporations 
(MNCs) throughout 
Asia, Japan, Eu-
rope, and the United 
States.

This division is led 
by Dr Yuma Konishi 

(pix), who is the president and 
chief executive officer. 

He holds a Doctorate Engi-
neering Degree in Chemistry 
and Materials Science from the 
Tokyo Institute of Technology, Ja-
pan.

“Our organisation takes the 
long-term perspective in invest-
ing in our employees to build in-
ternal talent.

“Employees are given skill-
stretching projects for growth 
and development, and we pro-
mote internal mobility to support 
career development and agility.

“Many of our top manage-
ment and senior management 
employees are internally devel-
oped, and new managers are 
offered management develop-
ment programs to make their 
transition to managerial roles 
successful.

“Our overseas mobility pro-
gram provides the opportunity 
for our employees to grow and 

take up short-term assignments 
or permanent positions in com-
panies located in various coun-
tries within the Texchem Group,” 
said Konishi.

Technological innovations 
and inventions have greatly im-
proved the standard of living as 
well as revolutionised the way 
companies operate. 

Along the line, Konishi shared 
that in manufacturing, factories 
are or will become highly auto-

mated, interconnected, and digi-
talised.

“Most jobs of the future will 
require a knowledge base in the 
STEM areas for continuous inno-
vation and adoption of high-tech 
solutions in various sectors of 
the economy,” he said.

“Texchem partners with vari-
ous institutes of higher learning 
offering students professional 
learning experience and career 
guidance.

“We believe in good edu-
cation, especially in areas of 
STEM. Students who are good 
in science and mathematics 
subjects should consider STEM-
related studies for their future 
career path as there is a grow-
ing demand for such qualified 
employees.

“They would be able to further 
contribute to our future to trans-
form society with innovative sus-
tainable solutions,” he added.

Talent key to maintaining competitive edge

Story by Tanushalini Moroter
Pix by Siti Nuratikah Rahmat

THE 12th edition of the 
George Town Literary Fes-
tival (GTLF) will be back in 

physical mode this month after 
going virtual the past two years 
due to Covid-19.

This year GTLF is themed 
“Taming the Wild” and is set to 
take place from Nov 24 to 27.

State Tourism and Creative 
Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin said the state 
constantly strives to expand the 
creative industry in Penang for it 
to shine on the world stage.

“I believe that literature and 
cultural development are tightly 
bound  with the development of 
our society.

“We acknowledge the rising 

need to maintain the diverse 
identities of society while uplift-
ing the quality of life.

“So, the Penang government 
aims to create more literacy 
learning spaces for our people 
as well as for international 
visitors, in line with the Pen-
ang2030 vision and the goals 
of Penang Tourism Master Plan 
2021-2030,” Yeoh said during 
a press conference on Sept 13.

Yeoh said the GTLF has been 
actively celebrating and docu-
menting literature, arts and cul-
ture by welcoming many local 
and international authors, art-
ists, thinkers and performers 
to Penang.

Yeoh said GTLF had pro-
duced podcasts during the 
movement control order period 
and continued to attract its au-

dience digitally.
“This is a testament to Pen-

ang’s capability and innovation 
in pushing the creative industry 
despite global challenges.

“They (podcasts) have cre-
ated a platform for a diverse 
range of audiences to continue 
sharing their ideas globally.

“As of Dec 31, 2021, GTLF’s 
podcasts and videos were 
heard by 305,830 listeners 
across its various platforms,” 
said Yeoh.

The festival will be directed 
by Pauline Fan and curated by 
Izzuddin Rami, both renowned 
personalities in their respec-
tive fields.

Meanwhile, Fan said the 
GTLF has further expanded this 
year by including curators for 
Tamil and Mandarin panels.

These panels will be cu-
rated by M. Navin, a distin-
guished Malaysian Tamil 
writer, and Dr Florence Kuek 
of Universiti Malaya, whose 
research focus includes Chi-
nese literature as well as liter-
ary criticism.

“The festival is grateful for 
the continued support from 
the state government, Embas-
sy of France, Ministry of Cul-
ture, Taiwan, Taipei Economic 
Cultural Office in Malaysia 
(TECO), Think City, Bangunan 
Wawasan, The Prestige Pen-
ang and other cultural organ-
isations and related foreign 

embassies.
“With the exception of writing 

workshops by festival writers, 
GTLF remains free for all mem-
bers of the public,” Fan said.

The festival’s main site is 
along Gat Lebuh Cina, George 
Town.

Prominent Japanese book-
store Kinokuniya is back as 
the festival’s official bookstore 
for the fourth consecutive year. 

Kinokuniya’s pop-up store will 
be located at UAB Building from 
Nov 25 to 27.

It is learned that the festival 
has a total of 72 participants 
from 18 countries.

GTLF back to physical 
form this year (From second from left) 

Fan, Yeoh and Ashwin in a 
group photo at the press 

conference on GTLF.
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ஜார்ச்டவுன் - பினாங்கு மாநில மலலசிய 
இந்தியர் வர்்த்தக்த த்தாழிலியல் 
சங்கம்(MICCI) ஏற்ாட்டில் நடைத்ற்ற 
தீ்ாவளி தி்றந்்த இல்ல உ்சரிப்பு 
பிரமாணைமாக நடைத்ற்றது. 

சமூகம், மாநிலம் மறறும் ல்தச்ததின் 
முன்லனற்ற்ததிறகு்த த்தாைர்ந்து ஆ்தரவு 
அளி்தது வரும் பினாங்கு இந்திய 
சமூக்ததிறகு நன்றி்த த்தரிவிககக 
கைடமப்்ட்டுள்ள்தாக, இந்நிகழ்ச்சியில் 
சி்றப்பு விருந்தினராகக கலந்து தகாணை 
மாநில மு்தல்வர் லம்தகு சாவ் தகான் 
இலயாவ் கூறினார். 

"மாநில அரசு இந்தியர்களுககுப் 
்ாராட்டு்த த்தரிவிககும் வடகயில் லிட்ைல் 
இந்தியா, மார்கதகட் ஸ்ரிட் ்குதியில்  
சாடலப் ்ணிகட்ள லமம்்டு்த்தவும், 
பிரமாணை  நுடைவாயில் அடமககும் ஒரு 
சி்றப்பு்த திட்ை்தட்தயும் லமறதகாணடு 
வருகி்றது. 

"இந்்த லமம்்ாட்டு்த திட்ை்ததில் சாடல 
லமம்்டு்ததுவ்தறகு ரிம588,226  மறறும் 
நுடைவாயில் கட்டுமான்ததிறகு ரிம405,555 
நிதி ஒதுககீடு தசயயப்்ட்டுள்ளது. 

“்தறல்ாது,   சாடல லமம்்ாட்டுப் 
்ணிகள   முடிவடைந்்த     நிடலயில், 

மாநில அரசு இந்திய சமூகத்தின் பஙகளிப்புக்குப் 
பாராட்டு அடன்தது சமூக்ததிறகும் ல்ாதுமான 

ஆ்தரடவ வைங்க இணககம் தகாளவ்தாக  
லமலும் கூறினார்.

அதுமட்டுமல்லாமல், தீ்ாவளி தி்றந்்த 
உ்சரிப்பு நிகழ்ச்சிடய ஏறறு நை்த்த 
மாநில அரசு ரிம50,000 மானியம் 
அளி்ததுள்ள்தாக்த த்தரிவி்த்தார். 

“்ல ஆணடுக்ளாக இந்நிகழ்ச்சிடயச் 
சி்றப்்ாக வழிநை்ததும் லிட்டில் இந்தியா 
வர்்த்தகர்களின் அடசகக முடியா்த 
ஆ்தரவிறகாக நன்றி்த த்தரிவிகக 
விரும்புகில்றன்.

"மாநில அரசாங்கம் இந்திய சமூகமும் 
பினாங்கு மககளும் த்தாைர்ந்து லமம்்ாடுக 
காண உறுதிதசயயும். அல்தலவட்ளயில், 
இந்திய சமூக்ததுைன் தநருககமாக 
ஒ்ததுடைககும்," என்று நம்பிகடக்த 
த்தரிவி்த்தார். 

MICCI பினாங்கு மாநில்த ்தடலவர் 
ை்தல்தா� என்.லகா்ாலகிருஷணன், 
லிட்டில் இந்தியா ்குதியில் சாடல 
லமம்்ாட்டுப் ்ணி  மறறும் மார்கதகட் 
ஸ்ரிட் நுடைவாயில்  அடம்த்த்தறகாக 
மாநில அரசுககு நன்றி்த த்தரிவி்த்தார்.

இந்நிகழ்ச்சியில், இராமகிருஷணா 
ஆசிரம்தட்தச் லசர்ந்்த  மாணவர்களுககு 
அறுச்சுடவ  விருந்ல்தாம்்ல் 
அளிககப்்ட்ைல்தாடு தீ்ாவளிப் ்ணடிடகப் 
்ணமும் வைங்கப்்ட்ைது.

பினாஙகு இந்து அறப்பணி வாரியம் 92 
மாணவரகளுக்கு கல்வி உதவித்்தாகக

மாநில முதல்வர் மமதகு 
சாவ் க�ான் இம�ாவ் 
இராமகிருஷ்ா 
ஆசிரமத்தச் மசர்்நத  
மா்்வர்�ளுக்குத 
தீபா்வளிப் பண்டி்�ப் 
ப்ம் ்வழங்கி அ்வர்�ளுடன் 
குழுப்படம் எடுததுக் 
க�ாண்டார் (உடன் MICCI 
த்ல்வர் டதமதா� 
ம�ாபாலகிருஷ்ன்).

தீபா்வளி திற்நத இலல 
உபசரிப்பில �ல்நது 
க�ாண்ட கபாது மக்�ள்.

பினாங்கு இ்நது அறப்பணி ்வாரி�ம் ்வழங்கும் �லவி உதவிதகதா்� கபற்றுக் க�ாண்ட 
மா்்வர்�ளுடன் மாநில இரண்டாம் து்் முதல்வர் மபராசிரி�ர் ப.இராமசாமி, சடடமன்ற 

உறுப்பினர் சததீஸ் மற்றும் பிரமு�ர்�ள் (நடுவில)  �ல்நது க�ாண்டனர். 

பினாங்கு இ்நது அறப்பணி ்வாரி� த்ல்ம 
நிர்்வா� இ�க்குநர் டதமதா இராமச்நதிரன் 
மா்்வர்�ளுக்கு �லவி உதவிதகதா்� 

எடுதது ்வழங்கினார்.

நுடைவாயில் கட்டுமானப் ்ணிகள இந்்த 
ஆணடு நவம்்ர் இறுதிககுள முடிவடையும் 
என்று எதிர்்ார்ககப்்டுகி்றது.

"பினாங்கு மாநகர் கைக (எம்.பி.பி.பி)     
தசயலா்ளர் ை்தல்தா இராலேந்திரன் 

இ்ததிட்ை்தட்த தசயல்்டு்த்த மிகுந்்த 
அர்ப்்ணிப்புைன் தசயல்்ட்ை்தறகாக 
நன்றி்த த்தரிவிகக விரும்புகில்றன்," என்று 
சாவ் கூறினார்.

மாநில அரசு இனம், ம்தம் மறறும் 
பின்னணிடயப் த்ாருட்்டு்த்தாமல் 
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்டத்தா கெராமாட் - ்தாமான் 
பிரி ஸ்கூல் நகர்ப்பு்ற மீளுருவாககம் 
திட்ை்ததிறகானப் த்ருந்திட்ைப் 
ல்ாட்டியில் தவறறியா்ளர்கள நவம்்ரில் 
தகாம்்தார் நடைப்்யணம்(Komtar Walk) 
நிகழ்ச்சியில் அறிவிககப்்டும்.

மலாயா ்ல்கடலககைகம், மலலசிய 
த்தாழில்நுட்் ்ல்கடலககைகம் 
(UTM), அடன்ததுலக இஸ்லாமிய 
்ல்கடலககைகம்(UIAM), பினாங்கு 
அறிவியல் ்ல்கடலககைகம்(USM), மாரா 
த்தாழில்நுட்் ்ல்கடலககைகம்(UiTM) 
மறறும் சுல்்தான்  அப்துல் ஹலிம் 
முவட்்ஷம் ்ஷா ல்ாலித்தட்னிக (POLIMAS) 
ஆகிய த்ாது உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 
்யிலும் மாணவர்களுககு இப்ல்ாட்டியில் 
்ங்லகறக வாயப்பு நல்கப்்ட்டுள்ளது.

மாநில உள்ளாட்சி, வீட்டுவசதி, 
நகரம் மறறும் கிராமப்பு்ற ஆட்சிககுழு 
உறுப்பினர் தேகடிப் சிங் டிலயா 
கூறுடகயில், பினாங்கு PLANMalaysia 
நிறுவனம் பினாங்கு ்தாமான் பிரி 
ஸ்கூல் அடுககுமாடி குடியிருப்ட் 
இப்ல்ாட்டிககு்த ல்தர்வு தசயதிருப்்து 
மகிழ்ச்சி அளிககி்றது, என்்றார். 

மாநில அரசு, நகர்ப்பு்ற மீளுருவாககம் 
திட்ை்ததிறகாக ஐந்து ்டைய 
வீைடமப்பு்த திட்ைங்கட்ள அடையா்ளம் 
கணடுள்ளன, அடவ ்ாயான் ்ாருவில் 
உள்ள 5-ல்ாயிணட் புலலாக, ரிப்ல் 
லரஞ்ச் அடுககுமாடி குடியிருப்பு, ்தாமான் 
பிரி ஸ்கூல் குடியிருப்பு, மாக மணடின் 
குடியிருப்பு மறறும் ்தாமான் சியாகாப் 
குடியிருப்பு ஆகியடவ அைங்கும், என்்றார். 

"்ாயான் ் ாருவில் உள்ள 5 ல்ாயிணட் 
புலலாக புதுப்பி்த்தல் திட்ை்ததிறகான 
திட்ைமிைல் ்தறல்ாது லமம்்ாடுக கணடு 
வருகி்றது.  இ்தறகுப் பி்றகு, தச்ராங் 
பிட்றயில் ஒரு திட்ை்தட்தயும், ்தாமான் 
பிரி ஸ்கூலில் மூன்்றாவது திட்ை்தட்தயும் 
லமறதகாள்ள திட்ைமிைப்்டுகி்றது.

"்தாமான் பிரி ஸ்கூலில் 1,128 வீடுகள 
உள்ளன, அடவ  ஏ்றககுட்றய 200 
சதுர அடி மு்தல் 300 - 400 சதுர அடி 
வடரயில் உள்ளன. சில வீடுகளில் ஒரு 
அட்ற மட்டுலம உள்ளன.

"வாங்கும் சகதிககு உட்்ட்ை 
வீடுகள குட்றந்்த்ட்சம் 650 சதுர அடி 
மு்தல் 850 சதுர அடி வடர இருககும். 
ஒவ்தவாரு உரிடமயா்ளரும் ஒரு வீட்டை 
இலவசமாகப் த்றுவார்கள.

"லமலும், நீச்சல் கு்ளம் ல்ான்்ற 
கூடு்தலான த்ாது வசதிகட்ள உருவாகக 
லவணடும்,” என்று ்தாமான் பிரி ஸ்கூல் 
குடியிருப்பில் நடைத்ற்ற இந்்தப் 
த்ருந்திட்ைப் ல்ாட்டியின் த்தாைகக 
விைாவில் தேகடிப் கூறினார்.

அவர் சமீ்்ததில் இங்கிலாந்து 
தசன்றிருந்்தல்ாது,   லணைனில் உள்ள 
கிங்ஸ் கிராஸில் 76 தஹகலைர் ் ரப்்்ளவில் 
தகாணை  நகர்ப்பு்ற மறுமலர்ச்சி்த திட்ைம் 
்தன்டனக கவர்ந்்த்தாகக கூறினார்.

இப்ல்ா ட்டி யின் லநாககமானது, 
த்ாது உயர்கல்வி மாணவர்கள  மூலம் 
த்்றப்்டும் உளளீடுகட்ள  மாநில அரசு 
பினாங்கு வீட்டுவசதி வாரியம் மறறும்  
நகர்ப்பு்ற மறுமலர்ச்சி திட்ைங்கள 
லமம்்டு்த்த துடணபுரியும் என பினாங்கு 
PLANMalaysia இயககுனர் லராசி்தா 
ஹமி்த த்தரிவி்த்தார்.

ஆயிர ஈததாம் - ஆயிர் ஈ்த்தாம் 
த்தாகுதியில் வசதிக குட்றந்்த  
குடும்்ங்கட்ளச் லசர்ந்்த மாணவர்கள 
இந்்த டிஜிட்ைல் யுக்ததில் பின்்தங்கி 
விைககூைாது என்்்தறகாக, அணடமயில் 
அவர்களுககு  மடிககணினிகள 
வைங்கப்்ட்ைன.

இந்்த மடிககணினி வைங்கும் 
திட்ை்ததிறகு தமா்த்தம் 15 மாணவர்கள 
ல்தர்ந்த்தடுககப்்ட்ை்தாக ஆயிர் ஈ்த்தாம் 
சட்ைமன்்ற உறுப்பினர் லோசப் எங் 
கூறினார்.

மாணவர்களுககு  தசாந்்த 
மடிககணினிடய வைங்க லவணடும் என்்ற 
திட்ை்தட்த நனவாககிய ஸ்்ான்சரான 
த்ல்வியூ குழும நிர்வாக இயககுனர் 
ை்தல்தா சன்னி லஹாவிறகு லோசப் 
நன்றி்த த்தரிவி்ததுக தகாளகில்றன்," 
என்்றார். 

இந்்த விைாவானது ஆயர் ஈ்த்தாம் 
சமூக்ததுைனான சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் 
ஏற்ாடு தசயயப்்ட்ைது. இந்நிகழ்ச்சிககு 
மாநில மு்தல்வர் லம்தகு சாவ் தகான் 
இலயாவ் அவர்களின் துடணவியார்  ்தான் 
லீன் கீ சி்றப்பு விருந்தினராக கலந்து 
தகாணைார்.

இந்்த நிகழ்ச்சிடய ஆயிர் ஈ்த்தாம் 
சட்ைமன்்ற லசடவ டமயம் மறறும் 
பினாங்கு மு்ததியாரா மகளிர் சங்கமும் 
இடணந்து ஏற்ாடு தசய்த்தாக 
மடிககணினி வைங்கும் விைாவின் த்ாது 
லோசப் எங் த்தரிவி்த்தார்.

ஆயிர் ஈ்த்தாம் மகளிர் மறறும் குடும்் 
லமம்்ாட்டுக குழு (JPWK) மறறும் ஆயிர் 
ஈ்த்தாம் இட்ளஞர் பினாங்கு இட்ளஞர் 
குழு (JBPP) இடண  ஆ்தரவில் சி்றப்்ாக 

நடைத்ற்றது. 
"இந்்த திட்ை்தட்த தவறறியடைய 

தசய்த்தறகாக எங்கள இடண 
ஆ்தரவா்ளர் PWMPP-ககு நன்றி த்தரிவிகக 
விரும்புகில்றன்.

எதிர்கால்ததில் இது ல்ான்்ற 
்ல நிகழ்ச்சிகள நை்த்தப்்டும் என்று 
நம்பிகடக்த த்தரிவி்த்தார்.

"இ்தன் மூலம்,  ஆயிர் ஈ்த்தாம் 
சமூக்ததுைனான நல்லிணகக்தட்தப் 
ல்ணவும், அவர்களுைனான 
எங்கள பிடணப்ட் வலுப்்டு்த்தவும் 
துடணபுரிகி்றது," என்று எங் லமலும் 
கூறினார்.

இ்தறகிடையில், PWMPP 
்தடலவரான ்தான், இந்நிகழ்ச்சிககு 
வருடகயளி்த்த மாணவர்கட்ள 
அவர்களின் மன ஆலராககியம் மறறும் 
சி்றந்்த குணாதிசய்தட்தயும் வ்ளர்்ததுக 
தகாளளுமாறு ஊககுவி்த்தார்.

"விடரவில், நீங்கள அடனவரும் 
இட்ளஞர் ்ருவ்ததில் கால் ்தி்தது, 

நம் நாட்டின் மிகப்த்ரிய தசா்த்தாக 
மாறுவீர்கள, என நிடனவுரு்ததினார்.

"நீங்கள நல்ல மன மறறும் உைல் 
ஆலராககிய்ததுைன் வ்ளர லவணடும். லமலும், 
நல்ல நற்ணபுகள நிட்றந்்தவர்க்ளாக 
இருகக லவணடும்,” என்று அவர் லகட்டுக 
தகாணைார்.

இந்நிகழ்ச்சியில், த்றுநர்கள 
மறறும் அவர்களின் ்தாயமார்களுககு 
ஏற்ாட்ைா்ளர்களிைமிருந்து அன்பின் 
அடையா்ளமாக  ்றறுச்சீட்டுகளும் 
வைங்கப்்ட்ைன.

CPR மறறும் AED ்ட்ைட்ற, 
்தாயமார்களுககு சிடக அலங்காரம் 
தசய்தல் மறறும் லசாப்பு ்தயாரிககும் 
்ட்ைட்ற ல்ான்்ற பி்ற நைவடிகடககளும் 
அ்ததின்த்தன்று இைம்த்ற்றன.

லமலும், புககிட் குளுலகார் 
நாைாளுமன்்ற உறுப்பினர்  ராம்கர்்ால் சிங், 
த்ல்லிவியூ குழும்ததின் இயககுனர் கிலரஸ் 
லஹா, ை்தல்தா சன்னி லஹா, பினாங்கு 
சிடகயலங்கார நிபுணர் & முடி்ததிரு்ததும் 
அடமப்பின்  ்தடலவர் லைவிட் சிம், SPIC 
இன்ைர்லந்ஷனல் கல்லூரி இயககுனர் 
வாரன் லீ, மறறும் முககிய பிரதிநிதிகளும் 
கலந்து தகாணைனர்.

மடிக்�ணினி கபற்றுக்க�ாண்ட 
மா்்வர்�ளுடன் PWMPP த்ல்வர் தான் 

லீன் கீ, சடடமன்ற உறுப்பினர் ம�ாசப் எங் 
ஆகிம�ார் குழுப்படம் எடுததுக் க�ாண்டனர்.

வசதிக் குகறந்த மாணவரகளுக்கு இலவச மடிக்கணினி

்பருந்திட்்டப் பபாட்டியின் 
்வற்றியாளரகள் விகரவில் 
அறிவிக்கப்படுவர - ்ெக்டிப்

பிறை - மாநில மு்தல்வர் லம்தகு சாவ் 
தகான் இலயாவ் ்தங்கள குடியிருப்புப் 
்குதிகளில் அடமககப்்ட்டுருககும் 

'Kawasan Rukun Tetangga'(KRT) 
எனும் அடமப்புககு முழு ஆ்தரடவ வைங்க 
லவணடும் என லகட்டுக தகாணைார்.

KRT என்்து உளளூர் சமூக்ததிறகு 
மிகவும் தநருககமான ஒரு அடமப்்ாகவும்,  
நம் நாட்டில் உள்ள ்ல்லின சமூக்தட்த 
ஒன்றிடணககும் ஒறறுடமயின் முகவராக 
தசயல்்டுகி்றது  என்று  சாவ் கூறினார்.

"எனலவ, மாநில அரசாங்கம் KRT  

தீபா்வளி திற்நத இலல உபசரிப்பில மாநில முதல்வர் மமதகு சாவ் க�ான் இம�ாவ் மற்றும் 
புக்கிட கதங்�ா சடடமன்ற உறுப்பினர் கூய் சிம�ா-லியுங் மா்்வர்�ளுடன் குழுப்படம் எடுததுக் 

க�ாண்டனர்.

KRT சமூக நல்லிணக்கத்கதப் 
பபணும் அகமப்பாகச் ்சயல்படுகிறது

ஏற்ாடு தசயயும்  சமூக நிகழ்ச்சிகட்ள 
ஆ்தரிப்்்தன் மூலம் அ்தன் ஈடு்ாட்டை 
உறுதிதசயகி்றது. 

"லமலும், ்ல KRT நைவடிகடககள 
ஒருவருகதகாருவர் சமூக ்ாங்கான 
த்தாைர்புகட்ள உருவாககவும் ஒறறுடமடய 
வலுப்்டு்த்தவும் துடணபுரிகி்றது. 

"சமூக அடிப்்டையிலான நைவடிகடககள 
குடியிருப்்ா்ளர்கள ஒன்றிடணந்து 
ஒருவருகதகாருவர் வலுவான பிடணப்ட் 
உருவாகக முடிகி்றது. சில சமயங்களில் 
நை்த்தப்்டும் லகளிகடக நிகழ்ச்சிகள 

அவர்களுககு மகிழ்ச்சிடயயும் அளிககி்றது. 
"அதுமட்டுமின்றி, நாம் ்ல்லவறு 

பின்னணிகள, ம்தங்கள மறறும் 
கலாச்சாரங்கட்ளச் லசர்ந்்த சமூகம் 
தகாணை ஒரு நாட்டில் வாழ்கில்றாம்.

"எனலவ, நாம் வசிககும் இை்ததில் 
நட்பு்றடவ வலுப்்டு்த்தவும், சமூக உணர்டவ 
லமலலாங்கச் தசயயவும்  அவர்்தம் 
குடியிருப்புப் ்குதியில் இருககும் KRTககு 
வலுவான ஆ்தரடவ வைங்குவது நமது 
கைடமயாகும்," என்று KRT ்தாமான் புககிட் 
மின்யாக ஏற்ாடு தசய்த தீ்ாவளி தி்றந்்த 
இல்ல உ்சரிப்பில் சாவ் இவ்வாறு கூறினார். 

இந்நிகழ்ச்சியில், புககிட் த்தங்கா 
சட்ைமன்்ற உறுப்பினர் கூய சிலயா-லியுங், 
KRT  ்தாமான்  புககிட் மின்யாக ்தடலவர் 
மதியைகன் கிருஷணன் மறறும் மு்தல்வரின் 
துடணவியார் ்தான் லீன் கீ ஆகிலயாரும் 
கலந்து தகாணைனர்.

மாநில்ததில் தசயல்்டும் KRT 
அடமப்புகள, சமூக்ததில்  ஏற்டும் ஏல்தனும் 
சிககல்கள அல்லது சிரமங்களுககு்த 
தீர்வுக காண ்தங்கள த்தாகுதிகளில் 
ல்தர்ந்த்தடுககப்்ட்ை பிரதிநிதியிைம் 
த்தரிவிககுமாறு சாவ் வலியுறு்ததினார்.

"இ்தன் மூலம் மாநில்ததின் 
ல்தர்ந்த்தடுககப்்ட்ை பிரதிநிதிகள 
சமூக்ததில் ஏற்டும் பிரச்சடனகளுககு்த 
தீர்வுக காண சம்்ந்்தப்்ட்ை துட்றகள 
மறறும் முகவர்களுைன் த்தாைர்புக 
தகாள்ள முடியும்," என்று அவர் லமலும் 
வி்ளககமளி்த்தார்.



4 செய்திகள் முத்துச் செய்திகள்et«g®  16-30, 20223

பதது உபான் - அணடமயில்                
திரு.கிருஷணன் அவர்களின் குடும்்்தட்தச் 
லசர்ந்்த 6 ல்ர்களுககு மலலசிய 
குடியுரிடம அ்தாவது நீல நி்ற அடையா்ள 
அட்டைடயப் த்ற்றனர். 

"மலலசியக குடிமககள என்்ற 
அங்கீகார்தட்தப் த்்ற இந்்தக குடும்்ம் 
இ்த்தடன காலம் கைந்து வந்்த கஷட்ை 
கால்ததிறகு  தவளிச்சம் கிடை்த்தது," 
என ்்தது உ்ான் சட்ைமன்்ற உறுப்பினர் 
குமலரசன் ்தனது முகநூலில் தீ்ாவளி மு்தல் 
நா்ளன்று இச்தசயதிடய மகிழ்ச்சியுைன் 
்கிர்ந்து தகாணைார். 

"கைந்்த 2013-ஆம் ஆணடு,  ோலான் 
அன்சன் ல்தசிய ்திவு்த துட்றயில் 
்்தது உ்ான் லசடவ டமய ஏற்ாட்டில் 
நடைத்ற்ற குடியுரிடம அற்ற த்ாது 
மககளுககான நிகழ்ச்சியில் திரு.
கிருஷணன் குடும்்்ததினடர சந்தி்த்த்தாகக 
கூறினார். 

திரு.கிருஷணனின்  மடனவி மறறும் 
ஐந்து பிளட்ளகளுககு மலலசிய அடையா்ள 
அட்டை இல்டல என முட்றயிட்ைார்.

அவர்கள அடனவரும் மலலசியாவில் 
பி்றந்்தவர்கள, ஆனால் பி்றப்புப் 
்்ததிர சான்றி்தடை ்தாம்தமாகப் ்திவு 
தசய்த்தாலும், அவரது மடனவி சிவப்பு 
அடையா்ள அட்டை டவ்ததிருப்்்தாலும் 
அவர்களுககு மலலசிய குடியுரிடம வைங்க 

பாொன் கஜரமால் - மாநில அரசாங்கம், 
பினாங்கு லமம்்ாட்டுக கைக (PDC) மூலம் 
ரிம59.5 மில்லியன் நிதி ஒதுககீட்டில், 
்ட்ைர்தவார்்த அரங்கம் அல்லது பினாங்கு 
அடன்ததுலக கலாச்சார மறறும் கடல 
மாநாட்டு கணகாட்சி டமய்தட்த(PIECCA 
@ ் ட்ைர்தவார்்த அலரனா)  தவறறிகரமாக 
நிட்றவு தசய்தது. இது நவம்்ர், 15 மு்தல் 
தசயல்்ை்த த்தாைங்கியது. 

லமலும் கரு்ததுடர்த்த மாநில மு்தல்வர் 
லம்தகு சாவ் தகான் இலயாவ்,  10+5 
வருை ஒப்்ந்்த கால்ததிறகு இந்்த 
அரங்க்தட்தயும் அதில் உள்ள அடன்தது 
வசதிகட்ளயும் நிர்வகிககும் நிறுவனமாக 
Island Landcap Properties Group ல்தர்வு 
தசயயப்்ட்டுள்ளது, என்்றார். லமலும், இந்்த 
ஒப்்ந்்தம் மூலம் மாநில அரசாங்க்ததிறகு 
ரிம11 மில்லியன் வருவாய த்்றப்்டும் என 
எதிர்ப்்ார்ககப்்டுகி்றது. 

லமலும், ஆணடுககு ரிம600,000 
அதிக்ட்ச வாைடக மதிப்பில் PiECCA இல் 
உள்ள அடன்தது வசதிகட்ளயும் ் யன்்டு்த்த 
மாநில அரசுககு உரிடம இருககி்றது 
என்று PiECCA நிர்வகிப்்்தறகான ஒப்பு்தல் 
கடி்தம் வைங்கும் நிகழ்ச்சியில் சாவ் 
வி்ளககமளி்த்தார்

இந்நிகழ்ச்சியில், த்ாதுப்்ணி மறறும் 
உளகட்ைடமப்பு ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் 
சாயரில் கீர் தோஹாரி; இட்ளஞர் மறறும் 
விட்ளயாட்டு ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் சூன் 
லிப் சீ; சமூகநலன் மறறும் சுறறுச்சூைல் 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் பீ புன்  ல்ா; 
மாநில நிதி அதிகாரி, ேபி்தா சஃ்ார், 
Island Landcap Properties Group நிறுவன 
நிர்வாக்த ்தடலவர் ை்தல்தா லவாங் தவங் 
பூன் மறறும் CMI துடணப் த்ாது லமலா்ளர், 
ை்ததின் ்ாரதி ஆகிலயார் கலந்து 
தகாணைனர். தீ்கற் வை மாநில்ததின் 

நிராகரிககப்்ட்ைது.
திரு. கிருஷணன் ல்தசிய ்திவு்ததுட்றயில் 

1995 மு்தல் குடியுரிடமககாக விணணப்பி்தது 
வருவ்தாகவும், ஆனால் ஒவ்தவாரு முட்றயும் 
அவர்களின் விணணப்்ம் காரணமின்றி 
நிராகரிககப்்ட்ைது.

"எனலவ, ல்தசிய ்திவு்த துட்றயில் 
விணணப்்ம் தசயய திரு கிருஷணன் 
குடும்்்ததிறகு உ்தவிப்புரிய  ்ல முட்ற 
்திவு்த துட்ற அதிகாரிகட்ளச் சந்தி்தது 
லமல் முட்றயீடு தசய்த்தாக," சட்ைமன்்ற 
உறுப்பினர் குமலரசன் த்தரிவி்த்தார். 

"இந்்த அடையா்ள அட்டை த்்ற 
விணணப்பிககும் தசயல்முட்ற மிக நீணை 
காலம் எடு்த்தது. ஒரு கட்ை்ததில் இந்்த 
குடும்் உறுப்பினர்கள நம்பிகடகடய 
இைந்்தனர். எனினும், மனம் ்த்ளராமல்  
நான் அவர்களுககு ஒவ்தவாரு முட்றயும் 
ஊகக்தட்தயும் ஆ்தரடவயும் அளி்தல்தன்," 
என்்றார்.

இப்பிரச்சடனயால் திரு. கிருஷணனின் 
பிளட்ளகளுககு கல்வி, சுகா்தாரம் 
மறறும் லவடல வாயப்புககான உரிடம 
மறுககப்்ட்ைது. அவருடைய பிளட்ளகள 
முட்றயான கல்விடயப் த்்றாமல் அவரின் 
இரு ஆண பிளட்ளகள அவருைன் 
இடணந்து ்டைய த்ாருட்கள விற்டன 
தசயயும் வியா்ார்ததில் சா்தாரண 
த்தாழிலாளியாக லவடல தசயகின்்றனர். 

இது்தான் த்ரும்்ாலான குடியுரிடம 
அற்ற த்ாது  மககள எதிர்லநாககும்  
வாழ்கடகயின் ய்தார்்த்தம். ஒவ்தவாரு 
நாளும் அவர்கள இருளிலும் ்ய்ததிலும் 
வாழ்கி்றார்கள. இது  அவர்களின் 
உணர்ச்சியில் த்ரிய ்தாகக்தட்த 
ஏற்டு்ததுகி்றது.

"இந்்த ஆணடு தீ்ாவளிககு                திரு.
கிருஷணன் குடும்்்தட்த சந்தி்த்த ல்ாது 
கட்டிப்பிடி்தது மகிழ்ச்சிடயக  கணணீர் 
மல்க தவளிப்்டு்ததினர். இ்த்தடன காலமும் 
அவர்கள அனு்வி்த்த கஷைங்கட்ள 
என்னால் உணர முடிகி்றது.  இறுதியில், 
அவர்கள அடனவருககும் நீல நி்ற 

அடையா்ள அட்டை வைங்கப்்ட்ைல்ாது 
இந்்த குடும்்ம் அவர்களின் வாழ்வில் 
தவளிச்சம் ல்தான்றிய்தாக உணர்கின்்றனர். 
இது எனககு  தீ்ாவளிப் ்ணடிகடகககுக 
கிடை்த்த சி்றப்புப் ்ரிசு," என குமலரசன் 
மகிழ்ச்சியுைன் த்தரிவி்த்தார்.

இன்னும் ்ல குடும்்ங்கள இந்்த 
மாதிரியான குடியுரிடம பிரச்சடனடயச் 
சந்திககின்்றனர். ஒவ்தவாரு மா்தமும் 
எனது லசடவ டமய்ததில் குடியுரிடம 
த்்ற விணணப்பிகக  உ்தவுவ்தறகான 
லகாரிகடககள அதிகமாக வருகின்்றன. 
குடியுரிடமப் பிரச்சடனகளுககு நீதி 
வைங்குவ்தறகாக, அதிகார்ததுவ்தட்தக 
குட்ற்தது, இந்்த வி்ஷய்தட்த ம்ததிய 
அரசாங்கம் தீவிரமாகக டகயா்ள லவணடு 
என லகட்டுக தகாணைார். 

த்ரும்்ான்டம குடியுரிடம 
இல்லா்தவர்கள மலலசிய த்றல்றாருககு 
பி்றந்்தவர்கள மறறும் இந்்த நாட்டில் ்தான் 
்தங்கள வாழ்நாள முழுவதும் வாழ்கின்்றனர். 
இந்்த நாட்டில் பி்றந்து வ்ளர்ந்்த மககளின் 
உரிடமகட்ள அரசாங்கம் ஏன் மறுகக 
லவணடும்? மறு்னு லசா்தடன தசயவ்தன் 
மூலம் குடும்் உ்றவுகட்ள நிரூபிகக முடியும்.
அல்தாடு இது எளி்தான முட்றயாகும். 

அரசாங்கம் ்தனது நிடலப்்ாட்டை 
மாறறிக தகாணடு, அவர்களின் 
த்றல்றார்களில் ஒருவர் மலலசியக 
குடிமகனாக இருககும் லவட்ளயில்,   
மலலசியாவில் பி்றககும் அடன்தது 
குைந்ட்தகளுககும்  குடியுரிடம வைங்க 
முற்ை லவணடும் எனவும் லகட்டுக 
தகாணைார். 

குடியுரிகம பிரச்சகனகயக் ககயாள மத்திய 
அரசு தீவிரம் காட்்ட பவண்டும் - குமபரசன்

அ்ட�ாள அட்ட கபற்றுக் க�ாண்ட 
மகிழ்ச்சியில பதது உபான் சடடமன்ற 
உறுப்பினர் குமமரசன் அ்வர்�்ள 

திரு.கிருஷ்ன் குடும்பததினர் அர்வ்்தது 
மகிழ்ச்சி்� க்வளிப்படுததினர்.

மாநில முதல்வர் மமதகு சாவ் க�ான் இம�ாவ்,  PiECCA நிர்்வகிப்பதற்�ான ஒப்புதல �டிதத்த 
Island Landcap Properties Group நிறு்வன பிரதிநிதியிடம் ்வழங்கினார் 

(உடன் அரசி�ல த்ல்வர்�ள்).

மிகப்த்ரிய மாநாட்டு டமயமான 
்ட்ைர்தவார்்த அலரனா லமம்்ாட்டுப் 
்ணிகள கைந்்த 2017 ஏப்ரல் மா்தம் 
த்தாைங்கி இந்்த ஆணடு தசப்ைம்்ரில் 
நிட்றப்த்ற்றது. இந்்த அரங்க்ததின்  
நிட்றவு மறறும் இணககச் சான்றி்தழ் 
(சிசிசி) ஒப்பு்தலும்  த்்றப்்ட்ைன.

இந்்த இரணடு மாடிக கட்டிை வ்ளாகம் 
17,828 சதுர மீட்ைர் ்ரப்்்ளடவக 
தகாணைது.

கைந்்த 2022 பிப்ரவரி மா்தம், 
முன்தமாழிவுககான லகாரிகடக (RFP) 
முட்றயின் மூலம் Island Landcap Properties 

Group நிறுவனம் இந்்த கு்த்தடகடயப் 
த்்ற  CMI அடைப்பு விடு்த்தது.

 PiECCA அல்லது ்ட்ைர்தவார்்த 
அலரனா அரங்க்ததில் ஒலர லநர்ததில் 
அதிக்ட்சமாக 8,100 விருந்தினர்கட்ள 
அ்தன் மூன்று விருந்து அரங்குகளில் 
அ்தாவது  ஒரு த்ரிய மணை்மாக 
தி்றககும் ஆற்றல் தகாணை அந்்த 
அரங்க்ததில்  நிரப்் முடியும் என்று ை்தல்தா 
லவாங் தவங் பூன் கூறினார்

"PiECCA அல்லது ்ட்ைர்தவார்்த 
அலரனா அரங்கம்,  சர்வல்தச 
நிறுவனங்கள, அரசாங்கம், அரசாங்க 
துடண நிறுவனங்கள (GLC), நிறுவனங்கள, 
்ன்னாட்டு நிறுவனங்கள மறறும் 
த்ருநிறுவன சந்திப்புக கூட்ைங்கள, 
மாநாட்டு அரங்குகள, கணகாட்சிகள,  
மாநாடு, விருந்ல்தாம்்ல் மறறும் கலாச்சார 
நிகழ்ச்சிகளுககு ஏற்ற்தாக அடமயும்," 
என வீன் புன் வி்ளககமளி்த்தார்.

தீப�ற்ப ்வட மாநிலததின் மி�ப்கபரி� மாநாடடு ்ம�மா� படடர்க்வார்த அமரனா தி�ழ்கிறது. 

தீபகற்ப வ்ட மாநிலத்தின் 
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北 马 最 大 型 的 北 海 会 展 中 心
（Butterworth Arena）即起启用了，并
将于12月12日举行盛大开幕！

槟州首长曹观友是于日前，亲自前
往北海会展中心巡视，并把该中心为
期10年的管理权，移交予地丰产业集
团（Island Landcap Corporation Sdn 
Bhd）。

首长：交私企营运
首长表示，有关设施将移交给私人

机构营运，而槟州政府将在为期10年
+5年的租借权中，获得1100万令吉。

另 外 ， 营 运 商 每 年 也 将 给 予 州 政
府60万令吉额度，让州政府得以在额
度内免费使用有关设施，直至用完为
止。

他 透 露 ， 该 机 构 也 成 立 专 案 委 员
会，通过建议书了解这些企业对上述
会展中心的未来规划，谨慎审核后才
敲定由地丰产业集团为营运商。

“今年2月份，槟州首长机构已经通
过征求需求建议书（RFP），与有兴趣
的营运商进行磋商，招标期间共有17
家企业，最终有4家企业交上建议书。”

他也说，是项耗资5950万令吉的设
施，是于2017年4月开始兴建，由于当
地的土地问题及新冠疫情影响，导致
有关工程竣工期遭到延误，直至今年9
月份才宣告竣工。

北海会展中心启用

温永文：也是艺术及文化中心
地丰产业集团执行主席拿督温永文

透露，除了活动及会展用途外，他们将
把有关中心做为区内的艺术及文化中
心，为区内社区和创意经济做出贡献。

他指出，做为北马区最大的展馆，
他希望能够打响北海会展中心品牌，让
大家知道威省也拥有国际化设施，提升
当地的生活水准。

另外，他透露，今天的北海会展中
心移交仪式，将是开馆以来首个活动；
而接下来分别在11月26日，迎来首个婚
礼活动；以及12月3日及4日，将会有科
技展览。

他对于展馆的未来深具信心，并期
望能够通过有关展馆，在10年内做出成
绩，让北海会展中心成为当地人的骄
傲。

双 层 的 北 海 会 展 中 心 共 占 地 8 . 3 依

格 ， 设 施 包 括 主 要 展 厅 、 管 理 办 公
室、3间贵宾室、活动空间、多用途礼
堂、主舞台、侧厅舞台、会议室及厨房
等。

出 席 者 包 括 ： 槟 州 行 政 议 员 彭 文
宝、再里尔、孙意志、峇眼达南区州议
员沙迪斯、马章武莫区州议员李凯伦、
阿逸布爹区州议员林冠英、双溪峇甲州
议员阿玛比利巴、州财政司扎比达及威
省市长拿督阿兹哈。

北海会展中将于12月12日隆重开幕。

槟首长曹观友（左4）移交经营权予温永文（右4），左起为阿兹哈、再里尔、林冠英、扎碧达、彭文宝及孙意志。
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时隔两年没举办实体活动的槟城新春佳节重头戏— 庙
会，即将于2023年1月28日（大年初七）重磅回归，主题
为“从心出发”的庙会将带来一系列精彩的街头文化艺术表
演及美食，势必将热闹非凡新春气息带返乔治市街头。

槟州首席部长曹观友在记者会上说，经过了2年的线上
虚拟庙会，明年“2023癸卯年槟城庙会”将以实体形式进
行，预计将可吸引20万人次参与。

他说，农历新年绝对少不了的活动就是庙会，因为这是
一个全民参与、人人期待的新春佳节重头戏。

“庙会是从1999年即兔年开始举办，而明年新春将迎来
兔年，这意味着槟城庙会已经举办了第24年。”

庙会主办方是槟州各姓氏宗祠联委会，策划及协调单位
为传承者，随着疫情受到控制，大会决定2023年的槟城庙
会将恢复以往实体模式进行。

“过去2年里人民适应居家工作和上课的生活模式。因
此，要将庙会恢复实体的模式进行相信将面对挑战。不
过，我希望相信策划单位不会轻易放弃。”

他呼吁各界人士，尤其是年轻人积极加入庙会志工的行
列，学习文化、开拓视野，广交人脉，成就更好的自己。

首长：槟政府拨20万令吉支持
“据了解，庙会筹办工作预算需花费大约80多万令吉，

槟州政府将会拨款20万令吉，并协助筹款40万令吉，以支
持庙会筹办工作。”

他希望各界人士可以继续这年度盛会，让文化得以传承
下一代，有意资助庙会活动基金者，可联络光大区州议员
郑来兴 016-4459808。

“我感谢多年来，无私且劳心劳力筹办庙会的志工们表
示感谢。同时，也感谢多年来积极响应、默默支持文化传
承和庙会的各大赞助商。

梁景辉感谢志工参与筹备
槟州各姓氏宗祠联委会主席准拿督梁景辉说，经过了

两年居家隔离，要让志工走出家门参与实体的筹备着实不
易。

“槟城庙会即将迈入24个年头，已经不是一天的庆典，
而是槟城的文化品牌，肩负着比庆典更高层次的文化传
承。”

他希望各界人士能够了解和支持，让槟城多姿多彩的文
化得以传承。

推介吉祥物“小咪兔”
主题为“从心出发”的“2023癸卯年槟城庙会”将于1月28

日下午4时至晚上11时在乔治市古迹区举行，主要舞台设
在大伯公街，届时周边街道将会有15个大小舞台，包括广
东、福建、客家、海南、潮州、武术等不同籍贯和表演的
舞台。

此外，重点策展区域包括槟榔屿中山会馆推介妈姐文
化、槟城李氏宗祠推介李时珍《本草纲目》、福德祠推
介“大伯公起源”、武帝庙的“关公文化”等等。另外，现场
也会有超过150个文化及100个美食摊格。

主 办 单 位 也 在 记 者 会 上 推 介 庙 会 吉 祥 物 “ 小 咪 兔 ”
（#MeToo）。有兴趣成为庙会职工、文化和美食摊格或
表演，可联络活动总策划朱文强012-4387796，幕僚长郭
素芩016-4123846。

与会者包括光大区州议员郑来兴、槟州各姓氏宗联委总
务林春煌、槟城庙会幕僚长郭素芩及活动总策划朱文强。

槟州房屋委员会主席佳日星行政议员指
出，槟州政府成立的房屋遴选委员会至今
已审批7万4990可负担房屋单位予人民，该
会秉持公正与公平的遴选标准让人民受惠。

他说，由15名州行政议员及州议员组成
的房屋遴选委员会，自2013年11月至今召开
69次会议审核房屋申请，有效率分配房屋单
位予人民，不让人民苦等。

“ 以 前 常 听 说 有 人 申 请 政 府 屋 ， 等 了 很
久也没下文，槟州政府不要重复前朝政府
的陋习，我们要加强效率，不要让人民苦
等，尽快让他们获得屋子。”

他是召开记者会时如是透露。
此外，佳日星说，槟州政府在2018年竞

选宣言许下建7万5361可负担房屋单位的承
诺，如今已超标，达13万8545单位，比宣言
多了近2倍，而且在槟城2030愿景下，2030
年至少建22万间各类型可负担屋，目前也达
到了62%。

他 也 批 评 中 央 政 府 漠 视 槟 州 人 民 的 权
利，没有积极在槟州建人民组屋，尽管槟

城是全国缴税第3高的州属，但却无法获得
应得的回馈。

房屋遴选委员会部份成员，包括光大区
州议员郑来兴、彭加兰哥打区州议员魏子
森、马章武莫区州议员李凯伦及峇六拜区
州议员阿兹鲁，在记者会上分享他们为本
身选区分配房屋的心得，同时矢言会继续
努力，让人民居者有其屋。

房屋遴选委员会秉持公正公平    
至今审批7万4990可负担房屋

左起：法赫拉齐、魏子森、李凯伦、佳日星、郑来兴及阿兹鲁祝民众屠妖节快乐。

获得审批的7万4990可负担房屋
单位类型
A 型房屋（RMM A）：3万1419单位
B 型房屋 （RMM B）：1万3139单位
C 型房屋（RMM C）：3万0432单位

种族比例
巫裔：3万0082单位
华裔：3万4300单位
印裔：1万0608单位

槟城庙会大年初七
实体回归
料吸引20万人次
同欢共庆

曹观友（右起）、梁景辉、郑来兴等推介2023槟城庙会。
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报导李佳盈
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Muhamad Amir Irsyad Omar

东北季候风预计将于11月来
袭，槟州各单位严阵以待，积
极为救灾做准备，以应对季候
风期间或引发的闪电水灾。

威 中 各 救 援 单 位 日 前 在 本
南地甘榜德鲁斯（Kampung 
Terus）进行水灾模拟演习，以
确保各单位在水灾来临时可良
好应对。

今次演习是由威中县天灾管
理委员会策划，涉及单位包括
县署、警方、消拯队、大马武
装部队（ATM）和民防部队
（APM）等。

威 中 县 长 卡 马 鲁 视 察 救 灾
演习后表示，此次演习主要是
为随时可能发生的水灾做好准
备，同时也希望从中了解所需
加强的地方。

“ 我 们 也 要 看 看 需 改 进 的 地
方，如各单位之间的协调、沟
通等，以便能为民提供有效援
助。”

宋伟强：真空吸污车省时
省力效果好

另一方面，槟岛市政厅未雨
绸缪，以东南亚首辆“真空吸污
车”（Vacuum Truck），清理沟
渠内厚积的淤泥，以应对季后
风或引发的水灾。

槟 岛 市 厅 是 向 私 人 企 业
Duromac租借“真空吸污车”，
清 理 沟 渠 内 厚 积 的 淤 泥 ， 以
期改善相关地区的排水情况。 
该 东 南 亚 首 辆 真 空 吸
污 车 于 1 0 月 1 7 至 1 9 日 ， 

在双溪地南（Sg Tiram）、玛央
巴锡路（Jln Mayang Pasir ）、
槟城国际会展中心前、中山小
学前的沟渠试行。

Duromac槟城分行经理宋伟
强接受《珍珠快讯》访问时表
示，与单存人力方式相比，搭
配使用该真空吸污车可节省时
间及人力，清理效果也较好。

他 解 释 ， 真 空 吸 污 车 每 次
承载量达15公吨，以日前在双
溪地南一带展开的沟渠清理工
作为例，2天抽取了150公吨淤
泥，分10次卸载。

他也说，据了解，槟岛有110
个水灾热点地区，当中80个可
采用人力清理，而余下30个则
出动真空吸污车帮助进行清理
工作。

“真空吸污车市价达240万令
吉，日租费为约9500令吉（视
情况而定），但基于是协助市
厅进行沟渠清理工作，而以优
惠价格租借予市厅。”

他指出，该公司将会继续发
展如是服务，也希望借此机会
能与地方政府有进一步合作，
协助相关清理工作有效进行。

救援单位演习及引进真空吸污车
槟各单位严阵以待季候风来袭

威中各救援单位日前在
本南地甘榜德鲁斯一带
进行模拟演习。

卡 马 鲁 : 演 习 主 要
是为随时可能发生
的水灾做好准备。

宋伟强:使用真空吸污车可节省时
间及人力，清理效果也较好。

槟岛市厅较早前向私人企业Duromac租借“真空吸污车”，
以清理沟渠内厚积的淤泥。



要闻4 2022年11月16日—30日

位 于 崔 耀 才 路 与 头 条 路 交 界 处 的 街 友
庇 护 所 ， 预 计 最 快 明 年 初 启 用 ， 并 将 设
立 食 物 分 派 中 心 ， 让 非 政 府 组 织 分 派 街
友 的 食 物 不 至 于 浪 费 ， 更 好 地 照 顾 弱 势
者福利。

掌 管 福 利 事 务 的 槟 州 行 政 议 员 彭 文 宝
透 露 ， 上 述 庇 护 所 目 前 已 完 成 9 6 ％ ， 竣
工 后 将 花 费 2 至 3 个 月 进 行 装 修 ， 之 后 就
能投入运用。

“ 除 了 让 街 友 有 一 个 栖 身 之 所 外 ， 这 里
也 将 成 为 非 政 府 组 织 分 派 街 友 食 物 的 中
心 点 ， 我 们 会 与 这 些 组 织 接 洽 ， 以 妥 善
安排食物分派。”

他 以 槟 城 光 大 广 场 为 例 ， 指 当 地 每 天
都 会 有 3 至 5 个 非 政 府 组 织 前 来 ， 分 派 食

物 给 街 友 ， 这 也 造 成 街 友 选 择 想 要 的 食
物，然后把不喜欢的食物丢弃。

“ 这 种 做 法 已 经 有 违 让 街 友 三 餐 温 饱 的
初 衷 ， 所 以 我 们 设 立 有 关 中 心 ， 整 合 所
有 从 事 有 关 慈 善 的 组 织 ， 有 计 划 的 分 发
食物给这些人，帮助真正有需要的人。”

他 是 于 日 前 在 记 者 会 上 ， 向 记 者 这 么
表示。

他 补 充 ， 庇 护 所 提 供 一 个 地 点 ， 让 街
友 们 有 尊 严 地 活 着 ， 而 非 像 如 今 般 必 须
露 宿 街 头 ， 就 连 用 餐 都 需 在 街 角 一 隅 ，
车来车往地脏乱环境下生活。

他 说 ， 上 述 地 点 也 将 做 为 乐 龄 人 士 活
动 中 心 ， 让 附 近 社 区 的 旧 街 坊 团 聚 和 进
行团康活动，带动社区发展。

槟州政府举办的“爱槟城社区英
雄奖”（Community Award）得奖
名单出炉，共有6名为社区无私奉
献的“社区英雄”获得嘉许。

槟 州 首 长 曹 观 友 说 ， “ 爱 槟 城
社区英雄奖”活动主要目标是希望
能鼓励所有槟城人积极参与社区
活动，以培养公民团结和奉献精
神。

“社区英雄奖是在爱槟城活动下
所发起计划，不分种族与宗教背
景，致力于团结槟城社区，并表
彰为社区无私奉献，使槟城变得
更美好的无名英雄。”

他 在 记 者 会 宣 布 得 奖 名 单 后
表示，目前“社区英雄奖”仍持续
接受提名，有兴趣提名者只需在
LovePENANG网站上提交申请，
然后将由来自政府机构和非政府
组织（NGO）的专业评审团成员
进行筛选。

“我在此对所有获奖者的贡献表
示衷心感谢，他们为槟城社区和
人民的奉献值得被认可。”

首长鼓励提名社区英雄
他也鼓励所有槟城人继续挺身

而出，到网站提名值得奖项的社
区英雄，登录 LovePENANG 网
站填写申请表，包括被提名者及
其故事。

“社团或组织也可提名个人代表
该组织，评审团将会进行审核。”

有关“社区英雄奖”详情，请浏
览爱槟城网站 www.lovepg.my。

与 会 者 包 括 槟 州 行 政 议 员 彭
文宝、慈济功德会公关拿督邱武
隆、拿督公会主席兼巴基斯坦驻
槟 荣 誉 领 事 拿 督 斯 里 阿 都 拉 菲
克、槟城厂商公会前主席拿督王
竞庆、医药专家叶锦燕医生及大
马印裔工商总会会长拿督哥巴拉
克利斯南。

     槟城社区英雄奖
6无私奉献热心人获嘉许

彭文宝表示，街友
庇护所预计在明年
初启用，同时将设
立食物分派中心。

彭文宝：集中分派食物 
街友庇护所料明年初启用

6名“社区英雄”获得嘉许，左3起为卢秀娥、黄织萍、彭文宝、首长曹观友、张舜庆、沙拉丝娃蒂、莫哈末沙希尔及阿兹
祖。

1. 全国幼教公会主席主席黄织萍
社区贡献：疫情期间每天接听数百个槟城关怀协会热线电
话及冠病相关案例，亲自处理过2000多个电话（2021年7
月-12月）、协助检测呈阳性的冠病患者接受适当治疗，并
向有需要者提供血氧仪和氧气浓缩器以及其他必需品。
2. 威省市政厅公务员阿兹祖
社区贡献：用自己的工资长达11年进行社会服务，为有弱
势群体及有需要者提供日常必需品。
3. 槟城心灵扶助协会（Befrienders Penang）副主席沙拉
丝娃蒂
社区贡献：建立槟城关怀热线、进行多项与心理健康有关
的讲座和网络研讨会

4. 卢秀娥
社区贡献：捐献自制防护面罩、防护衣、口罩给予监狱、
医院、诊所和多个单位。
5. 消防员莫哈末沙希尔
社区贡献：在槟城大桥上救一名企图自杀的妇女。
6. 槟城关怀联盟（PgCare Society））创会副主席张舜庆
社区贡献：成立槟城关怀联盟、捐献25万个面罩给槟城的
中小学和宗教学校。

爱槟城社区英雄奖得奖者及简历:
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报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

槟州绿色机构与威省市政厅联合为威北槟榔东
海振华学校设立大型资源回收站，为师生们与当地
社群提供了一个更完善的回收系统，以鼓励更多人
实践3R环保习惯。

此项建设，是缘起于行动管制令期间威省市议
员陈治中市一次偶然的校园探访。随后，在他的
大力支持与牵引下，槟州绿色机构也不遗余力地
联合槟州环境与福利局、Zero Waste Community 
Penang等各方，一同为振华学校筹备设立这个资
源回收站。

此项目主要目的是希望提供一个有效的平台来
鼓励民众培养回收的习惯，同时也帮助微型小学以
售卖回收物品的方式来换取额外的营运经费，以便
能够为学生们提供更舒适的学习环境。

黄慧菁：鼓励用行动爱护地球
威北槟榔东海振华学校校长黄慧菁表示，校方

非常鼓励学生们以行动来爱护地球，除了每月一次
在周会上为学生们进行有关环保的宣导分享，校方
也呼吁学生们把家里的可回收物品送到学校来进行
回收。值得一提的是，学生们对资源回收活动的反
应也是相当热烈，因此校园也经常堆满回收物品。

“为了减轻分类的负担，校方因此为学生们设立
好各个回收物类别的收集日，让学生们能够分类
好回收物再依据所指定的日期携带各回收物品到
校。”

 她希望该区首个大型资源回收站，能够更有效
的教育学生们垃圾分类与环保的重要性，同时希望
能够吸引更多邻近的民众前往进行资源回收。

全 新 设 立 的 四 个 大 型 铁 柜 将 分 别 收 集 电 子 产
品、纸张类、塑料以及铝罐类。随着资源回收站开
启运作，校方也将配合采用Green Bank 2 U手机应
用程式，为所收集到的回收物进行记录与积分，以

获取更完整的回收数据，同时方便回收物品的善后
处理。

资源回收站美观引人参与
董事长陈坤才与家协主席杨财权也为此表示谢

意，因为这个资源回收站除了美观好看，且设立的
位置也是民众出入必经之地，所以一定会吸引民众
的目光，引导更多人前往回收。

他们透露，这个资源回收站将会为社区带来更
多便利，尤其当地纸皮和纸盒甚多，所以相信往后

校方将会获得民众们踊跃的回收，为社区带动绿色
环保的精神。

配合槟城2030愿景，即将槟州打造成一个“重家
庭、拥绿地、精明州及耀全国”的州属，槟州绿色
机构希望通过这项合作能够鼓励更多社区以振华学
校作为环保的学习楷模，因为环保是人人的责任，
而鼓励与教育孩子们多关爱环境与地球就是大家的
使命。爱槟城，由你我开始！

出席者包括了：威省市政厅市议员陈治中、槟
州绿色机构副总经理胡慧清。

12月举行的槟城大桥国际马拉松赛已有2万6000
人报名参加，反应相当热烈！是万众期待的年杪体
育盛事！

槟州旅游及创意经济委员会主席杨顺兴日前捎来
这项好消息，同时也为这项马拉松赛主持官方T恤
及奖牌揭幕礼。

他表示，阔别两年的新冠疫情后，是次大桥马拉
松终以实体方式回归，而主办单位最关注的就是参
赛者的安全和身体健康状况，尤其是全马跑者。

他说，为了加强该赛会的素质，且确保参赛者在
赛前及玩赛后都保持良好体能状态，当局已和暑假
著名医药机构合作，为参赛者提供体检优惠配套，
以及医药论坛。

控制参赛人数维持交通状况
他指出，由于槟大桥马拉松赛州内年度盛事，也

是最大型的活动，为了避免过多参赛者造成拥挤及
影响大桥路面交通状况，参赛者的人数都一直控制
在2万5000人左右。

他冀望未来有更广阔的大桥，比如连接新岛屿（
人造岛）的桥后，可将参赛人数扩大至3万人。

他提及，这场令人瞩目的国际赛事，也将幼小促
进本地旅游业，因为各州及各国的参赛者会顺道去
购物广场消费、到各摊位享用美食。

“而这些参赛者也入住各别酒店，有助于带动本
地经济。”

推介官方赛事及完赛运动服
至于本届的马拉松赛官方赛事及完赛运动服，以

粉红色代表10公里赛、绿色代表半马赛，黄色则代
表全马赛。奖牌颜色也与各赛事服装颜色相同。

槟城大桥国际马拉松赛已截至报名，订于12月11
日开跑，赛事分为10公里跑、半马和全马。

出席者包括：槟州总警长拿督苏海利、皇后湾广
场经理李思凌、所有赞助商及合作伙伴代表。

槟大桥国际马拉松反应热烈
杨顺兴: 2万6千人报名带动经济

槟绿色机构鼓励实践环保习惯
威北振华小学设资源回收站

杨顺兴（中）日前为槟大桥马拉松赛主持官方运动服推介仪式。

(左起）陈坤才、杨财权、胡慧清、陈治中(右5起)、黄慧菁与其他代表为资源回收站进行推介仪式。
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敬 群 小 学 创 校 1 0 0 周 年 ，
槟州首席部长特别拨款10万
令吉，以协助敬群小学建设
一 栋 4 层 楼 2 4 间 课 室 、 以 及
一栋包括食堂、图书馆等设
备的新校舍。

槟州社会发展及非伊斯兰
宗教事物委员会主席章瑛，
是于日前出席敬群小学创校
1 0 0 周 年 晚 宴 ， 上 台 致 词 时
公布首长带来的喜讯。

章瑛：成立华协会制度
化拨款

也是巴当拉浪州议员的她
说， 在2018年全国大选，
人民明智选择了希盟而改朝
换代。

“ 早 前 民 联 执 政 槟 州 时 ，
承认不同源流的学校都是教
育的一部分，真正做到了多
元和包容的元素。”

“ 当 时 的 民 联 也 在 槟 城 成

立了华校及教会学校事务协
调委员会（简称为华协会）
。华协会推行制度化拨款。
有 了 制 度 化 拨 款 ， 学 校 不
需 等 选 举 或 有 补 选 时 ， 才
等待联邦政府宣布拨款给华
校。”

她 指 出 ， 敬 群 小 学 也 从
2 0 0 9 年 到 2 0 2 2 年 ， 在 制 度
化拨款下受惠，总共获得了
103万7000令吉的拨款。

槟政府公平分配校地给
各源流学校

她提及在国阵执政期间，
发展商在屋业计划下保留教
育用途地，必须全呈交给联
邦政府的教育部，但华校、
独中、教会学校、宗教学校
和淡米尔文学校却无法被公
平分配校地。

“ 我 们 （ 当 时 的 民 联 ） 在
上台后，把分配校地的权力

夺 回 来 ， 由 州 政 府 负 责 分
配。因此过去14年，槟州政
府公平分配土地给华校、独

中、教会学校、宗教学校和
淡米尔文学校。”

她指出，这就是希盟和国

阵的不同，实现制度化后，
可避免贪污，舞弊和滥权的
发生。

2022年首长杯校际乒乓锦标赛日前开幕，槟州首
席部长曹观友主持开幕之余，宣布拨款5万令吉予槟
城乒乓总会，作为营运经费；同时另拨款3万令吉作
为赛事经费，以推动州内乒乓体育发展。

470学生参与创最高纪录
他表示，这次的乒乓锦标赛将在五条路槟城乒乓

总会训练中心进行为期两天，即10月22日至23日。
他说，此次比赛创下了历年的纪录，获得了来

自全槟69所中小学、192支队伍，共470名的学生参
与。

“相比于2019年举办的赛事，当时有来自50所学
校，147支队伍，共347人参与。”

发掘深具国际水准选手
他冀望透过这场赛事，能够激起选手们的体育精

神，同时展现他们的天赋与才华，为槟州发掘出深
具国际水准的乒乓人才。

他透露，评判将透过这场赛事找寻有潜能的选
手，以培训为州手或国手，因此他呼吁选手们把握
机会。

今年拨160万提升体育设备
他提及，槟州政府今年拨出了160万令吉，以提升

州内的体育设施，包括兴建新的体育设施设备等。
他说，这当中包括了耗资350万令吉兴建的峇东拉哇
迷你体育馆，以及耗资880万令吉的高渊体育场以及
另有9个羽毛球场，都在兴建中。

他冀望这些努力能够带动州内的体育发展，同时
也符合槟城2030愿景。

出席者包括：槟州青年与体育委员会主席孙意
志、彭加兰哥打区州议员魏子森、槟城乒乓总会会
长拿督程铁诚、署理会长拿督洪永泰、副会长拿督
骆南辉、副会长拿督庄汉森、财政梁兴平、筹委会
顾问刘敬亿。

敬群小学创校100周年晚宴 
首长拨款10万助建新校舍

行政议员章瑛（左6），日前代表槟首长出席敬群小学百年校庆晚宴。

首长杯校际乒乓赛开幕
首长拨8万助力乒运发展

曹观友为首长杯校际乒乓赛开幕，
获学生们的热烈迎迓，随行者有孙
意志、魏子森等人。

槟首长曹观友颁发参赛奖状予参赛学生。
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槟岛市长拿督尤端祥说，
峇都兰樟一站式鸡肉分销中
心目前工程已达97%，而市
政厅下个月开始会进行剩余
建设工程，预计明年3月份
可完工。

他说，槟城槟岛市政厅是
于 2 0 1 9 年 1 1 月 任 命 J e t b l u e 
私 人 有 限 公 司 进 行 这 项 建
设-运营-移交 (B.O.T.) 计
划，但无奈的是，该公司最
终被终止合约。

“这项计划原本预计2022

年3月份完工，但由于某些
因素该公司被终止合约，我
们深感遗憾，因此目前市政
厅将会接手剩下的工程。”

他 是 在 日 前 到 该 处 巡 视
时，召开记者会如是指出。

他 说 ， 市 政 厅 目 前 也 正
在 评 估 新 管 理 公 司 来 接 手
鸡 肉 分 销 中 心 ， 希 望 该 中
心 明 年 竣 工 后 ， 能 随 即 投
入运作。

“ 寻 求 营 运 商 的 公 开 征 求
建议书（RFP）已于 2022 

峇 都 加 湾 体 育 馆 内 的 提 升 工
程 已 于 9 月 6 日 动 工 ， 预 计 将 于
12月中旬竣工，工程耗资179万
9318令吉。

槟 州 青 年 及 体 育 委 员 会 主 席
孙 意 志 说 ， 这 所 可 容 纳 4 万 名
观 众 的 峇 都 加 湾 体 育 馆 ， 是 于
2 0 0 0 年 因 配 合 槟 州 成 为 大 马 运
动 会 主 办 州 而 兴 建 的 ， 至 今 已
有22年。

“ 该 体 育 馆 的 设 施 包 括 符 合
世 界 田 径 及 国 际 田 径 联 合 会 
(IAAF) 标准的跑道、国际足球
联合会 (FIFA) 标准的足球场，
和在今年5月新增的青年中心。”

“峇都加湾体育馆足球场深受
许多足球爱好者的欢迎，包括槟
城足球俱乐部 (PFC)，因此，相

信在该提升工程完成后，将能为
使用者带来更全面的体验。”

采用先进新科技计分板
他 解 释 ， 槟 州 体 育 馆 及 空 地

机构（PSDKLPP） 原先只打
算 更 替 计 分 板 所 损 坏 的 电 子 零
件 ， 然 而 ， 在 专 业 人 士 的 审 核
后 发 现 维 修 的 价 格 与 安 装 新 的
计 分 板 相 近 ， 因 此 决 定 安 装 采
用 先 进 科 技 技 术 的 新 计 分 板 ，
其 L E D 显 示 屏 的 尺 寸 为 宽 度
16.32米和长度7.68米。

“ 这 次 的 工 程 除 了 安 装 新 的
计 分 板 之 外 ， 还 包 括 提 升 音 响
系 统 和 控 制 室 。 该 计 分 板 和 音
响 系 统 都 是 依 据 大 马 足 球 联 赛 
(MFL)的规格所进行提升的。同

峇都兰樟鸡肉分销中心工程达97%
市长：预计明年3月完工

峇都加湾体育场
提升工程
孙意志：
料12月中旬竣工

时，多达56台扩音器也将安装在峇都交湾
体育馆周围，让前往观赛的球迷能有更好
的听觉享受。”

“峇都加湾体育馆曾在2007年举办马来
西亚足总杯 (Malaysia FA Cup)，因此我
希望该体育馆在完成提升工程后，能通过

大马足球联赛的审核，再一次成为马来西
亚足总杯或大马超级足球联赛 (Malaysia 
Super League) 的比赛场地。”

即便施工的地点并没有影响体育馆的操
作，但碍于目前提升工程还在进行中，因
此前往运动的民众还是需时刻注意安全。

年 8 月 8 日发布， 9 月 19 
日结束，市政厅目前正在评
估所收到的建议书。”

他说，获委任公司将负责
接管6 层楼高的一站式鸡肉

分销中心，该中心设备包括
冷藏室、装载区、办公室、
厕所和 5 层停车场，包括障
友(OKU) 停车格的 226个停
车位。

“ 我 们 希 望 透 过 分 销 中
心，能过供应高品质及卫生
安全的冷冻鸡肉，提高公众
对槟城人民对食品安全和卫
生的认识。”

峇都兰樟一站式鸡肉分销中心目前工程已达97%，预计明年3月份可完工。

尤端祥（右）等人巡视峇都兰樟鸡肉分销中心。

孙意志（左2）到峇都加湾体育馆巡视提升工程进度。
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由槟城珍珠议员夫人协会
与亚依淡区州议员服务中心
联办的关怀社区活动, 日前
共派发了15架平板电脑及购
物礼券予15户B40家庭。

会 上 ， 亚 依 淡 区 州 议 员
黄顺祥感谢，佳景集团董事
经理拿督何强赞赞助平板电
脑。

他表示当天的活动正好体
现 了 槟 州 政 府 推 介 的 “ 爱 槟
城”运 动，让槟州人民在新
冠疫情后，不分种族和宗教
背景，共同协助B40家庭。

他 也 表 扬 槟 城 珍 珠 议 员
夫人协会，在积极协助各领
域迈向复苏之际，也不忘举

办此类关怀社区活动。
当 天 除 了 颁 发 免 费 平 板

电脑之外，也为出席者准备
心肺复苏术(CPR)教程，团
队合作工作坊及亲子手工皂
制作坊。

首 长 夫 人 陈 莲 枝 致 词 时
说 ， 她 希 望 该 社 区 关 怀 活
动，能促进亲子关系之余，
也希望接领平板电脑的少年
们可以在拥有免费电脑后，
学习不落人后。

当 天 出 席 者 还 包 括 吉 牛
汝 莪 国 会 议 员 蓝 卡 巴 星 、
亚 依 淡 区 州 议 员 黄 顺 祥 夫
人、赞助商代表Grace Ho
等人。

每成功为一名符合资格的无国籍人士申请公民
权，都足以改变他们的人生轨迹。

槟州首长曹观友指出，尽管为这些人士申请公民
权过程艰难，但槟州政府还是义无反顾，更设立槟
州公民权计划，协助无国籍孩童申请公民权。

“至今接获逾3000个案中，已有1134个案件已经获
得解决，这不可不说是一项巨大的成功。”

他分享经历，指出在从政之初层协助一名孩童
获得公民权，而在约30年后，一名中年趋前向他道
谢，原来他就是当年的那名孩子。

“他向我说，曹先生谢谢你，你改写了我的人生。
这让我印象很深刻，我认为这是非常有意义的事
情。”

他是于日前为《请发我公民权，好吗？叶进强@
剖析大马公民权》主持新书推介时，这么指出。

他形容，为无国籍人士申请公民权就如把死结一
个个打开，需要非常有耐心，因此，他吁请申请者
别轻易放弃希望。

“遇上困难的申请者，可以来到槟城光大46楼，寻
求我们帮助。”

叶进强新书剖析申请公民权程序
上述工具书的作者叶进强指出，这是他第三本新

书，主要是剖析无国籍人士包括小孩，在向大马政
府即内政部 (Kementerian Dalam Negeri – KDN) 申
请公民权时，所需的申请程序和步骤，同时清楚本
身的申请处于哪个阶段，才可以避免走冤枉路。

“书中除了让申请者更了解申请的程序和步骤以
外，我也会针对特定案例，提出一些建议供申请者
参考。”

他说，为无国籍人士或小孩申请公民权的工作极
具挑战，因为审核过程严谨，获得与否都在在地影
响申请者的前途。申请者当中一些从一出世就面对
无国籍、无公民权的问题，生活非常煎熬和痛苦。

尽管如此，他还是秉着“一个都不能少”的精神和
理念，尽他所能协助每一个符合资格的申请者申请
大马公民权。

拉玛沙米：槟唯一助无国籍人士的州政府
槟州第二副首长拉玛沙米指出，槟州政府是唯

一设立专门小组，来协助无国籍人士的州政府，在

多年来成功为多名面对公民权困扰的人士，提供帮
助。

“公民权问题一直是我国许多人的噩梦，繁琐的程
序和未被告知理由的申请遭到拒绝，让许多人都感
到绝望。”

无论如何，他说，州政府还是竭尽所能去帮助这
些群体，以冀望能够为这些人改变命运。

“这项课题并非政治问题，而是基本的人权，所以

我认为各造应该携手合作，让我国的公民权问题得
到更好的解决。”

上述书籍首次印刷版本为1000本，目前可在全马
大众书局购买，有意者也可在购物平台如Shopee及
Lazada购得。

出席者包括：赞助人拿督谢和平、拿汀陈诗蕊、
拿督陈国安、行动党槟州秘书林慧英、彭加兰哥打
区州议员魏子森、成功酒店总经理陈幼仁。

珍珠议员夫人协会与黄顺祥
派平板电脑及购物礼券予贫户

为无国籍人士申请公民权不易
首长：槟州政府仍义无反顾协助

首长夫人陈莲枝、黄顺祥及蓝卡巴星等人，派发平板电脑及购物券予B40家庭。

首长曹观友为叶进强（右3）的新书主持推介。左起谢和平、陈幼仁、魏子森、林慧英、拉玛沙米、陈诗蕊
及陈国安。
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槟州首席部长特别投资顾问拿督斯
里李家全表示，家长与教师必须了解
市场上的未来趋势，在年轻一代中倡
导科学、技术、工程和数学（STEM）
教育，以扩大自身机会的范围。

他说，很多家长及教师都忽略倡导
STEM教育，同时学生为了考取更多的
A，而选择放弃修读理科或STEM。目
前大学严重缺乏修读理科的学生，这
是一项畸形的发展。

他日前召开记者会时指出，修读
STEM的理科生，日后未必需要成为工
程师，他们也可以选择医科或修读法
律，但肯定的是，修读理科的学生已
把自身的机会范围给扩大。

“在世界科技的改变下，理科生并不
吃亏，反之在经济上有很大的回酬，
而目前槟州的就业机会，是高收入及
持久性的日常工作。”

他补充，目前槟州所制造的1万个就
业机会，包括了技术人员，在经过工
厂训练后，再进行雇用。

科技为开辟机遇重要元素
他强调，在工业4.0革命推动的技术

变革边缘，科技始终是为人类开辟巨
大机遇的重要元素。

“然而，许多人尚未意识到STEM领
域的潜力，供年轻一代探索和超越。”

他说，在大流行的推动下，零工经
济的兴起获得劳动力的积极回应。它
提供的即时奖励和灵活的生活方式，
正导致人们放弃传统工作，这间接影
响了学生对 STEM 教育的接受度。

“然而，零工经济是短暂的，因为这
些工作最终将被自动化所取代，这是
一个令人担忧的问题。”

他提及，参考TalentCorp关于马来
西亚技能水平就业的网站，技能就业
的份额为 28.2%。

“与此同时，半技术工人的比例为 
59.9%，低技能就业的比例最低，为 
11.9%。”

他说，随着低技能就业机会的减
少，低技能或非技能工人在未来的劳
动力市场上处于危险之中，而未来对
专业技能的需求将很高。因此，低技
能或非技能工人似乎只能从事琐碎的
工作。

高科技未来需求不断增长
他说，根据马来西亚统计局的数

据，2020年技术类别员工的平均月薪
和工资为4635令吉，比低技术类别的
1587令吉高出近3倍。

“另外，根据JobStreet的2022年就业
展望报告，我国招聘广告量排名前5
位的行业是：制造业、计算机/IT、零

售与贸易、银行与金融以及电子与电
气。”

“未来职业发展对知识型、高科技和
高附加值工作的需求不断增长，这对
接受 STEM 教育来的年轻人来说是个
好趋势。在STEM中获得 的知识可以
应用于各个领域，从而为求职者提供
更广泛的职业选择。”

科学技术处创新前沿
他表示，科学和技术在塑造社会及

其未来方面往往处于创新的前沿，因

此STEM教育应被广泛倡导。
他说，在槟城有槟州技术发展中心

（PSDC）、日马技术学院（JMTI）
等 都 提 供 技 术 和 职 业 教 育 与 培 训 
(TVET) 课程，促使学生更投入在
STEM领域。

“这是一项共同努力，旨在鼓励我们
年轻一代对STEM的兴趣。整个生态
系统，包括政策制定者、政府机构、
教育工作者和家长，都需要在为我们
下一代创造一个充满希望的未来发挥
作用。”

    槟城爱公民激励营闭幕
公民三校学生“展翅高飞”

由公民校友会举办的两天一夜《第1届爱槟城、爱
公民激励营“展翅高飞”》，日前在公民二校圆满结
束。

这项激励营获得了公民总校、一校及二校的166名
五年级及六年级学生踊跃参与。

杨顺兴：向学生灌输公民意识
垄尾区州议员杨顺兴冀望政府透过教育局配合，及

早向年幼学生灌输公民意识，履行公民责任，鼓励年
轻人多关心了解政治。

他表示，我国落实的18岁公民自动登记为选民，有
些人认为部分年轻人心智不成熟，或不了解政治，而
思维容易受影响。

他认为，政治与生活及国家发展是息息相关的，特
别是国家反腐败和廉政建设过程中，需要大家共同推
动国家社会经济发展。

他是在出席《第一届爱槟城，爱公民激励营“展翅
高飞”》主持闭幕仪式时，如是指出。

激励营推进学校品位教育
他说，激励营是全面推进学校品位教育的一项重要

举措。
“在激励营中，我们能够教导学生平时在课堂中所

没有的课外知识，让营员们有更多机会学习，对促进
学生全面发展和健康成长，发挥了重要的作用。”

选区拨款2千以示支持
杨顺兴较后也移交选区拨款2000令吉予筹委会，以

表对这项激励营的支持，作为活动经费。

黄汉伟：应放手让孩子摸索及学习
原任升旗山国会议员兼公民校友会法律顾问黄汉伟

表示，孩子们的未来世界是充满竞争的，现在应多探
索各环境及各方面知识。

他说，家长的角色相当重要，不要过度保护孩子，
反之应该放手让孩子去摸索及学习，给予他们足够的
胆量和勇气，踏出舒适圈。

黄顺祥：提升孩子自信自律
亚依淡区州议员黄顺祥表示，高兴看到孩子们在两

天一夜的激励营的投入感和快乐，他冀望日后可办更
多类似活动，提升孩子们的自信与自律。

邓国祥：营员展现团队精神
营长邓国祥指出，这次的激励营让营员们获益良

多，克服了各种困难，展现了团队精神。
他说，不管是内务卫生、作风纪律、生活技能方面

都取得可喜成绩，让孩子们学习了独立成长、训练创
造独立思考能力，懂得团体生活中与人合作沟通。

他也特别在致词时赞扬，其中两位营员庄恢壮和郭
筠彤在这激励营中有很好的突破，展现了以往没看过
的光芒。

他希望家长们日后，不论是孩子的优缺点，都要有
意识的教育及培养他们，让他们可更健康的成长。

出席者包括：公民校友会会长谢岷潗、激励营筹委
会主席邓任海、筹委会财政李瑞金、公民二校董事长
李寿廷、董事会财政骆志江、公民二校家协主席庄光
中。

倡导年轻一代学习STEM教育 
李家全：迎合趋势扩大自身机会

杨顺兴（右5）及黄顺祥（左7）出席《第1届爱槟城、爱公民激励营“展翅高飞”》  闭幕礼。

年轻一代学习STEM教育前途无量。
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报导冯芷芸
摄影罗孙庭

俗话说，世上行业有三苦即，“撑 
船、打铁、磨豆腐”，打铁行业是一种
原始的锻造工艺，盛行于上世纪八十
年代前的，随着打铁技艺不断发展，
打铁也慢慢衍生成了一门传统工艺。

槟城开埠至今是大马的主要港口之
一，早年槟城海峡航道非常繁忙，经
济贸易活动蓬勃，许多货船来往上下
货。

忙碌的海事作业，间接的带旺了打
铁行业，而位于槟城本头公巷路头的“
德万春”铁铺，就是专门为货船、舯舡
及渔船等铸造所需要的工具，包括航
海业的常见标志——船锚。

“德万春”铁铺已历经三代铁匠，如
今由第三代传人张华源接手，但已高
龄74岁的他坦言，如今已经是“半退
休“的状态，过几年铁铺无人接手，也
将面临打烊的结局。

张华源自小就开始跟着父亲学习打
铁，在家中排行第二的他笑说，小时
候爱玩不爱读书，因此他是家里唯一
继承父亲铁铺的人，哥哥则因为学习
成绩优异当老师，弟弟也没有兴趣继
承。

“在祖父和父亲那一代，打铁是非
常辛苦的工作，因为除了高温环境，
在那个没有机器协助的时代，打铁的
过程及所有细节，都必须由靠亲手和
劳力‘打’出来的。”

“尤其在船锚上亲手凿个精准的洞
口，再进行焊接，是非常难的，非常
考铁匠的功夫。”

他回忆起铁铺鼎盛时期时，店铺有
多达4名头手，而订单也是不曾间断般
的陆续有来，可说是忙的不可开交，
应接不暇。

他说，如今虽然已有机械可以代替
人工铸造船锚，但机器是用模型打造
出来的，而他们则是运用手工技艺亲
手打出来的，两者款式会有所不同，
也有很多老顾客还是倾向于传统手工
铸造的船锚。

“打铁过程包括锻打、穿孔、切割
及焊接等都是不可缺的过程，我们接
到订单后，会依据顾客所指定的船锚
重量，将各个组件部分焊接、锻打及
密合。”

他说，本身曾铸造最重的船锚，重
达200至300公斤，那时需要大约4个
人联手才能完成。他说，本身的客户
遍布全马，包括柔佛、亚罗士打、霹
雳、角头渔村、吉胆岛等等，有渔港
的地方，就有他的客户。

半退休打好现货待客购买
“不同的船型，续使用不同重量的

船锚，不能因为要贪便宜，而购买重
量较轻的船锚，这样的话只能眼睁睁
看着船只飘走。”

他说，选择船锚的重量或类型，必
须看船的体积以及所停泊的海况和水
域，一般上船主都清楚本身所需要的
船锚类型。

“近年来铁原料涨价涨的厉害，达3
倍之多，再加上运输费也越发昂贵，
生意也是越来越不好做。”

虽然，女儿10年前便已劝他休业，
但他表示，目前能做的话就做，以半
退休半做的方式，一有空闲，就先打
好一些现货，以便有人上门时可立即
购买，继续为顾客提供服务。

目前，“德万春”铁铺尚有一名亲戚
当头手在协助张华源，对方也已60多
岁，因此铁铺尚得以继续经营。

传统打铁业逐渐消失
随着社会的发展，机器生产开始

冲击手工铸铁业，而传统打铁行业也
逐渐演变为现在仅剩的两三家手工打

铁，与这个时代渐行渐远。
“目前槟城手工锻造船锚的师傅已

所剩不多，除了我，隔壁万德利铁铺
70多岁德打铁师傅去世不久，还有一
间则位于七条路。”

他说，打铁除了必须忍受高温环
境，也必须搬移重物，打铁除了耗费
精神，更耗费体力，因此难以请到员
工。

在“德万春”可看到从一个锚爪至五
个锚爪的船锚，她们曾铸造过最重的
船锚，重达约200多至300公斤。

“早些年购入机器后，在机械的帮
忙下，打铁工作也比较省工省力，减
少体力耗损，不过手工打铁也并不是
一头栽地打铁而已，必须一边做、一
边构思，如何让成品更为耐用。”

他透露，早前也有雇佣2名外劳，
但他们学成后就决定返国，更没有学
徒愿意来，这传统行业始终是留不住
人。

“打铁行原本也有公会组织，但随
着时间迁移，随着老师傅的去世，许
多传统打铁行也已经结业，公会也就
随之解散了。”

不过，与木工供奉木匠祖师鲁班一
样，他说槟城铁匠一般供奉李铁拐，
相信他能庇佑铁匠。

乐观看待儿女无意接手
历经3代传承的“德万春”铁铺，据说

从爷爷时代至今已有百年历史，岁月
在打铁铺各个角落，也留下了历史的
痕迹，常年烟熏火燎，铁铺内已被熏
得乌漆麻黑。

虽然工作环境酷热且多烟尘，但从
年轻打铁到老的张华源，身体依旧健
壮得很，头脑也清晰灵活。他说，目
前只接少量生意，当做运动锻炼，也
能够过一过时间。

询及是否有传授打铁技艺予孩子，
本身拥有3名女儿及1名儿子的他透
露，女儿们都已经嫁人，儿子则在吉
隆坡工作，也无意接手打铁铺，因为
儿子没有兴趣，也不勉强他们接手，
毕竟这也不是一项容易的工作。

“儿子小时候有在铁铺帮忙，也会
一些打铁技艺，但他没有兴趣接手，
也就不勉强他了。”

他说，如今时代不一样，年轻一辈
都是在幸福的年代出生，许多父母也
不舍得让孩子吃这样的苦，没有人愿
意接受打铁工作，也是自然的。

至于没人传承打铁技艺，是否感到
可惜，乐观的他也表示，人生不能想
太多，一切都要看得开，顺其自然就
好。

德万春铁铺历经三代铁匠    
张华源传统手工铸造船锚

铁铺尚有一名亲戚当头手在协助张华源，
对方也已60多岁。  

“德万春”铁铺专门铸造大小不一
的船锚。

位于槟城本头公巷路头的“德万春”铁铺，是极少数仍在
操作的传统式打铁店， 东主张华源已是半退休状态。
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கஜலுத்தாங் - ோலான் பி.ரம்லீயில் 
உள்ள தவள்ள நிவாரண்த  திட்ைம், 
அடு்த்த மா்த்ததிறகுள முடிவடையும் என 
எதிர்்ார்ககப்்டுகி்றது. 

மாநில உள்ளாட்சி, வீட்டுவசதி, 
நகர்ப்பு்ற மறறும் கிராமப்பு்ற திட்ைமிைல் 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் தேகடிப் சிங் டிலயா 
கூறுடகயில், ரிம413,550 மதிப்பிலான 
இ்ததிட்ை்ததின் இறுதிக கட்ைம் 
கைந்்த ேூடல மா்தம் த்தாைங்கப்்ட்டு 
பினாங்கு மாநகர் கைக்த்தால் (எம்.பி.பி.பி) 
தசயல்்டு்த்தப்்ட்டு வருகி்றது, என்்றார்.

"இந்்த இறுதிக கட்ை்த திட்ை்ததில் 
சாடல மட்ை்தட்த உயர்்ததும் ்ணி, 
ோலான் பி.ரம்லீ மு்தல் ோலான் திராங்கானு 
வடர 0.6 மீட்ைர் மு்தல் 1.8 மீட்ைர் 
வடர வடிககால்கட்ள அகலப்்டு்தது்தல் 
ஆகியடவ அைங்கும்.

"இந்்த திட்ைம் ோலான் பி.ரம்லீயில் 
வசிப்்வர்களுககு, குறிப்்ாக ோலான் 
திராங்கானு மறறும்  பி.ரம்லீ  வட்ளவு 
்ாட்தயில் உள்ள வ்ளாக்ததில் 
வசிப்்வர்களுககுப் ்யனளிககும்,” என்று 
தேகடிப் தசயதியா்ளர்களிைம் கூறினார்.

2018 ஆம் ஆணடு மு்தல் தமா்த்தம் 
ரிம6.12 மில்லியன் தசலவில் ோலான் 
பி.ரம்லீயில் ஏழு திட்ைங்கட்ள மாநில 
அரசு லமறதகாணடுள்ளன என்றும் அவர் 
கூறினார்.

இ்ததிட்ை்ததில் ோலான் இஸ்மாயில் லச 
மாட் (ரிம756,440), ோலான் தமகலலாம் 
இை்ததில் ஒரு ்ம்ப் ஹவுஸ் கட்டு்தல் 
(ரிம290,874), ோலான் உ்த்தாமா மறறும் 
ோலான் ை்தல்தா தகராமாட் (ரிம408,490) 
வடிககால் அடமப்பு ஆகியடவயும் 
லமம்்டு்த்தப்்ட்ைன.

2019 ஆம் ஆணடில், லலாலராங் 
சிங்லகாராவில் வடிககால் அடமப்ட் 
லமம்்டு்ததும் ்ணிகள த்தாைங்கப்்ட்ைன, 
இது 2020-இல் நைமாட்ைக கட்டுப்்ாட்டு 

பதது ொவான் - சமூகம் அல்லது சமூகப் 
்ணிகளில் தீவிரமாக லசடவயாறறி  
வரும் ஐந்து மூ்த்தக குடிமககள, ்்தது 
காவானில் உள்ள கிளிப்்ா ்ஷாப்பிங் 
தசன்ைரில் நைந்்த ‘முதிலயார் தினம்’ 
நிகழ்ச்சியில் விருதுகட்ளப் த்ற்றனர். 

சமூக லமம்்ாடு மறறும் இஸ்லாம் 

ஐந்து முதிபயாரகளுக்கு 
வளமான முதுகம விருது

அல்லா்த ம்த விவகாரங்களுககான 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் லசாங் எங், 
ை்தல்தா லலாரன்ஸ் சீயா, ை்தல்தா லமரி 
ரிட்சி, ை்தல்தா ைாகைர் புல்ளாரன்ஸ் 
சின்டனயா, ைாகைர் வான் ேூன் ல்தாங் 
மறறும் ்ஷரி்ா நூரியா்ததி லச்த அமிருடின் 
ஆகிலயாருககு 'வ்ளமான முதுடம' 

விருதுகட்ள எடு்தது வைங்கினார்.
ை்தல்தா லலாரன்ஸ் சீயா,79  பினாங்கு 

மாநில மலலசிய லராஸ் த்தாணடு 
நிறுவன்ததின் ்தடலவர் மறறும் 60 
ஆணடுகள லசடவயாறறியுள்ளார்; ை்தல்தா 
லமரி ரிட்சி,87, மனநல சங்க்ததின் 
்தடலவர் மறறும் 50 ஆணடுகள 
லசடவயாறறினார்; 65 வய்தான ைாகைர் 
புல்ளாரன்ஸ், மலலசிய சிலநகம் சங்கம் 
மறறும்  பி பிதரணட்ைர்ஸ் பினாங்கு 
மாநில்த  ்தடலவர் மறறும் 15 ஆணடுகள 
லசடவயாறறியுள்ளார்; ைாகைர் வான் 
ேூன் ல்தாங்,82, 'லஹாம் டைனமிகஸ் 
த்ர்ஹாட்டின்' ்தடலவர் மறறும் 34 
ஆணடுகள லசடவயாறறியுள்ளார்; மறறும் 
65 வய்தான த்ஷரிஃ்ா, பினாங்கு சமூகநல 
மகளிர் சங்க்த ல்தாறறுநர் மறறும் ்தடலவர், 
26 ஆணடுகள லசடவயாறறியுள்ளார்.

“உங்கள அயரா்த ்ங்களிப்புகளுககு 
மிகக நன்றி. பினாங்கு த்ாது மககளின் 
சமூக லமம்்ாட்டிறகு லமலும் ்ல 
ஆககப்பூர்வமான்த திட்ைங்கட்ள  
லமறதகாளளும் வடகயில் இந்்த 
த்தாணடுப் ்ணிகட்ள அடனவரும் 
த்தாைர லவணடும்," என்்றார்.

இது  ல்தசிய ரீதியில் பிரமிககும்  
குடும்்்தட்த டமயமாகக தகாணை ் சுடம 
மறறும் விலவக மாநில்தட்த உருவாககு்தல் 
எனும் பினாங்கு2030 இலகடக லநாககி 
்யணிககி்றது.

சமூக லமம்்ாட்டு்த திட்ைங்கட்ள 
அதிகமாக வழிநை்த்த  ்தன்னார்வ த்தாணடு 

்வளமான முது்ம விருது கபற்றுக்க�ாண்ட சமூ� மச்்வ�ாளர்�ளுடன் ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் 
மசாங் எங்(நடுவில) குழுப்படம் எடுததுக் க�ாண்டார் 
(உடன் சடடமன்ற உறுப்பினர் ம�ா சூன் அய்க்).

நிறுவனங்கள முன் வர லவணடும். 
அணடமயில், அடனவருககுமான வ்ளமான 
முதுடம திட்ைங்கள உட்்ை சமூக 
லமம்்ாட்டு்த திட்ைங்கட்ள ஊககுவிககும் 
அடன்தது அரசு சாரா நிறுவனங்களுககும் 
்தனது அலுவலகம் ரிம5,000 அதிக்ட்ச 
நிதிடய வைங்குவ்தாக அறிவி்த்தட்தக 
குறிப்பிட்ைார். ஆர்வமுள்ள அரசு சாரா 
நிறுவனங்கள ்தனது அலுவலக்தட்த்த 
த்தாைர்புக தகாள்ளவும். 

 2040 ஆம் ஆணடிறகுள, அதிகமான 
முதிலயார் எணணிகடகடயக தகாணை 
மு்தல் மாநிலமாக பினாங்கு வி்ளங்கும். 
இந்்த உருமாற்ற்ததிறகு்த ்தயாராகும் 
வடகயில், மாநில அரசு, பினாங்கு 
மகளிர் லமம்்ாட்டுக கைகம் (PWDC) 
மூலம்  மலலசியர் சுகா்தார முதுடம 
சங்கம்(MHAS)  உைன் ஒப்்ந்்த 
உைன்்டுகடக  டகதயழு்ததிட்ைது, 
என்றும் லசாங் எங் கூறினார்.

இ்தன் மூலம், பினாங்டக முதுடமககு 
உகந்்த நகரமாக மாறறுவ்தறகான 
நைவடிகடககட்ளச் தசயல்்டு்த்தப்்டும்.

இ்தறகிடையில்,  முதிலயார் தினக 
தகாணைாட்ை்ததில் ்ங்லகற்ா்ளர்கள 
ஏலராபிக உைற்யிறசி, ்ாைல், நைனம் 
மறறும் அதிர்ஷை குலுககல் ல்ான்்ற 
நைவடிகடககளில் கலந்து தகாணைனர்.  

புககிட் ்தம்புன் சட்ைமன்்ற உறுப்பினர் 
லகா சூன் அயக மறறும் PWDC 
்தடலடம தசயல் அதிகாரி ஓங் பீ தலங் 
ஆகிலயாரும் கலந்து தகாணைனர்.

ஆடண (MCO) அமலாகக்ததிறகு 
முன்பு ரிம415,555 நிதிச் தசலவில் 
தசயல்்டு்த்தப்்ட்ைது.

ோலான் பி.ரம்லீயில் சாடல மட்ை்தட்த 
உயர்்ததும் ்ணிகள மறறும் சுங்டக 
தேலு்தல்தாங்  இரணடு ்ம்ப் ஹவுஸ்கள 
கட்டு்தல்(ரிம3.64 மில்லியன்) ல்ான்்ற 
லமம்்டு்ததும் திட்ைம் பின்னர் த்தாைர்ந்்தது.

இ்தறகிடையில், லலாட் 3423 
ோலான் பி.ரம்லீயிலிருந்து சுங்டக 
தேலு்தல்தாங்கிறகுள நுடையும் மடைநீர் 
ஓட்ை விகி்த்தட்த அதிகரிகக 2021 ஆம் 
ஆணடில் ஒரு அகழி கட்ைப்்ட்ைது, 
இ்தறகு ரிம216,288 தசலவானது.

"்ருவநிடல தநருககடி காரணமாக, 
நாம் ்தயாராக இருகக லவணடும்.  
த்ாதுவாகலவ, தவள்ளம் சுங்டக 

இ்தறகிடையில், எம்.பி.பி.பி தசயலா்ளர் 
ை்தல்தா  இராலேந்திரன், இந்்த 
முயறசியானது அப்்குதியில் தவள்ள்ததின் 
்தாககங்கட்ளக குட்றககும், என்்றார்.

"ஆனால், நீடி்த்த மடையின் ல்ாது,   
தவள்ளம் ஏற்ைலாம், ஆனால் முன்பு 
ல்ால் தீவிரமாக இருககாது.

"இந்்த்த திட்ை்ததில் தவள்ள்ததின் 
்ாதிப்ட்க குட்றகக சாடலயின் 
குறுகலக மறத்றாரு வரிடச த்ட்டி 
கல்தவட்டுகட்ளயும் கட்டுலவாம்," என்று 
இராலேந்திரன் கூறினார்.

லமலும்,  இச்தசயதியா்ளர் சந்திப்பில் 
முன்னாள தேலு்தல்தாங் நாைாளுமன்்ற 

பினாங்கில் இருந்து த்தாைங்கும் என்்ட்த 
நாங்கள அறிலவாம். லமலும் மிகவும் 
லமாசமாக ்ாதிககப்்ட்ை இைங்களில் 
ஒன்று ோலான் பி.ரம்லீ ஆகும்,” என்று 
தேகடிப் கூறினார்.

உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என் இராயர் மறறும் 
பினாங்கு மாநில தசயலக அலுவலக 
உள்ளாட்சிப் பிரிவின் ்தடலவர், நூர் 
ஆயி்ஷா எம்.டி லநாலராடின் கலந்து 
தகாணைனர்.

ொலான் பி.ரம்லீ ்வள்ள 
நிவாரணத் திட்்டம் கூடிய 
விகரவில் நிகறவுப்்பறும்

�ாலான் பி.ரம்லீ க்வள்ள 
நி்வார்த திடடம் சுமூ�மா� 

மமற்க�ாள்ளப்படடு 
்வருகின்றது.

�ாலான் பி.ரம்லீ க்வள்ள நி்வார்த 
திடடத்த ஆடசிக்குழு உறுப்பினர் க�க்டிப் 
சிங் டிம�ா மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.என் இரா�ர் ஆகிம�ார் 

பார்்்வயிடடனர்.
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பயாகா உ்டல், மனம், உணரச்சிகய 
ஒருமுகப்படுத்தும் சிறந்த ககல

்�ாொ என்்து உைல், மனம், உணர்ச்சிகள, 
ஆன்மா ஆகியவறட்ற ஒன்றிடணப்்து 
மட்டுமின்றி ஒருமுகப்்டு்ததும் சி்றந்்த 
கடலயாகும். இது உணர்வுகட்ளக 
கட்டுப்்டு்ததி, மன அழு்த்த்தட்தக 
குட்ற்தது இலககின்றி அடலயும் மானுை 
வாழ்வில் இலகடக லநாககி ்யணிகக 
உ்தவும் சி்றந்்த ஆன்மீக மார்ககமாகும். 

“த்ாதுவாகலவ, லயாகா ஒரு 
உைற்யிறசியாகக கரு்தப்்டுகி்றது. 
மா்றாக லயாகாசனப் ்யிறசிடய 
முட்றயாக தசயயும் ல்ாது உைடலயும் 
அ்தனுைன் மன்தட்தயும் ஒருநிடலப்்டு்ததி 
ஆலராககியமான வாழ்கடக வாை 
வி்ததிடும்,” என லயாகா டமணட் 
டமய்ததின் த்தாறறுநரும் இயககுநருமான 
இராேலட்சுமி கூறினார். 

லயாகா ்யிறறுனரான இராேலட்சுமி 
கைந்்த 10 ஆணடுக்ளாக லயாகா ்யிறசி 
மட்டுமின்றி லயாகா த்தரப்பியும் கறறுக 
தகாடுககி்றார். த்தாைகக்ததில், 1-1 
வகுப்புகள, த்ாது டமயங்களில் லயாகா 
்யிறசிகள நை்ததி வந்்த லவட்ளயில்  
கைந்்த இரணடு ஆணடுக்ளாக லயாகா 
டமணட் டமயம் அதிகாரப்பூர்வ த்தாைகக 
விைாக கணடு இன்று புககிட் ேம்புல், 
கிரிஸ்ைல் ஸ்குவர் எனும் இை்ததில் 
லநரடி வகுப்புகள நை்த்தப்்ட்டு வருகி்றது. 
்தறல்ாது, இந்்த டமய்ததில் 4 மு்தல் 
68 வயதுடைய  சிறு பிளட்ளகள மு்தல் 
த்ரிலயார் வடர லயாகாசனம் கறறுக 
தகாளகி்றார்கள, என மு்ததுச் தசயதிகள 
நாளி்தழுககு அளி்த்தப் ல்ட்டியில் 
இராேலட்சுமி இவ்வாறு கூறினார். 

இராேலட்சுமி வழிகாட்ைலில் மூன்று 

அல்லது ஆறு மா்த்ததிறகு ஒரு முட்ற 
கல்வி மறறும் சுகா்தார ்ட்ைட்றகளும் 
ஏறறு நை்த்தப்்டுகி்றது. 

“லயாகாசனம் வயது வரப்பின்றி 
குடும்்்த்தாருைன் கறறுக 
தகாளளும் சி்றந்்த 
்யிறசியாகும்.

“ஒருவர் லயாகாசனம் கறறுக 
தகாளளும் ல்ாது உளநாட்டில் 

மட்டுமின்றி அடன்ததுலக ரீதியில் 
நை்த்தப்்டும் ல்ாட்டிகளிலும் கலந்து 

தகாணடு அங்கீகரிககப்்டுவார்கள,” 
என்்றார். 

அவ்வடகயில் இராேலட்சுமி மறறும் 
அவர்்தம் குழுவினர் இதுவடர ்ல 
விருதுகள, சா்தடனகள ்டை்ததுள்ளார் 
என்்து சாலச் சி்றந்்தது.

லயாகா ்ாரதி விருது; லயாகா லோதி 
விருது(2022); திரகஸ் அடன்ததுலக 
கார்னிவல் லயாகா ல்ாட்டியில் (35-
46 வயது) பிரிவில் மு்தல் நிடல 
தவறறியா்ளர்(2021); ் ச்சிலமா்த்தானாசனம்’ 
எனும் லயாகாசன்தட்த 26 நிமிைங்கள 3 
வினாடிகள தசயது மலலசிய சா்தடன 
பு்த்தக்ததில் ்திவு; அடன்ததுலக கனைா 

விருது; Amazing Olympia World Record 
(AOW) சா்தடன;  தமஸ்்ன் கடலமாமணி  
விருது(2022) மறறும் ் ல விருதுகள த்றறு 
மாநில்ததிறகும் நாட்டிறகும் த்ருடம 
லசர்்த்தார். 

அணடமயில், இந்தியா, புது தைல்லியில் 
அடன்ததுலக லயாகா தின்தட்த முன்னிட்டு  
நடைத்ற்ற அகில உலக லயாகா 
ல்ாட்டியில் மலலசிய ்ங்லகற்ா்ளர்கள 
சா்தடனப் ்டை்த்தனர். 

லமலும், லயாகா டமணட் டமய்தட்த 
பிரதிநிதி்தது தசன்்ற மாஸ்ைர் இராே 
லட்சுமியுைன் அவரது நான்கு மாணவர்களும் 
கலந்து தகாணைனர். 

லமலும், இந்்த அகில உலக லயாகா 
ல்ாட்டியில் அஸ்்தாங்கா லயாகா 
டமய்தட்தச் லசர்ந்்த 7 மாணவர்களும் 
லயாகா டமணட் டமய்தட்தச் லசர்ந்்த 
4 மாணவர்கள என மலலசியாடவப் 
பிரதிநிதி்தது 11 மாணவர்கள ் ங்லகற்றனர். 
அஸ்்தாங்க லயாகாடவ லசர்ந்்த ்யிறறுனர் 
லயாக ்ாரதி அமு்தா தக்ளரப்்ன் ்தங்கப் 
்்தககம் தவன்்றார்.

அல்தலவட்ளயில், மாஸ்ைர் இராே லட்சுமி 
(41-50வயது) பிரிவில் மூன்்றாவது நிடல 
தவறறியா்ளராக்த ல்தர்ந்த்தடுககப்்ட்டு 
பினாங்கு மாநில்ததிறகும் நாட்டிறகும் 
த்ருடம லசர்்த்தார். அவரது டமய்ததில் 
இருந்து தசன்்ற மாணவர்களில் நான்கு 
மாணவர்களும் தவறறிப் த்ற்றனர். 
அதில் சுபிக ்ஷா லகாபி மறறும் தந்தரா 
தநடுங்கிளிதயன் 15-16 வயதுககு 
உட்்ட்ை பிரிவில் 4-வது மறறும் 6-வது 
இை்தட்த ்தட்டிச் தசன்்றனர். 

17-20 வயதுககு உட்்ட்ை மகளிர் 
பிரிவில் ்ாமணி மூன்்றாவது இை்தட்தயும், 
சிலநகா லகாபி 6-வது இை்தட்தயும் 
தவன்்றனர். இந்்த டமய்தட்த லசர்ந்்த 
மல்லிகா சுப்பிரமணியம் 50 வயதுககு 
லமற்ட்ை பிரிவில் 3வது இை்தட்தப் த்றறு 
த்ணக்ளால் எந்்த வயதிலும் சா்தடனப் 
்டைகக முடியும் என நிரூபி்ததுள்ளார். 

எனலவ, லயாகா கறறுக தகாள்ள 
ஆர்வமுள்ளவர்கள மாஸ்ைர் இராேலட்சுமி 
அவர்கட்ள +6012-560-0644 எனும் 
எணணில் த்தாைர்புக தகாள்ளலாம்.

கமஸ்பன் '�்லமாமணி' விருதி்ன  மாஸ்டர் இரா�லடசுமி  �ாண்பிக்கிறார் (உடன் குடும்ப 
உறுப்பினர்�ள்).

ம�ா�ா ்மண்ட ்ம�ததின் மதாற்றுனர் 
மற்றம் பயிற்சி�ாளர் மாஸ்டர் இரா�லடசுமி 

அகில உல�ப் மபாடடியின்  க்வற்றி 
பதக்�ங்�்ளக் �ாண்பிக்கிறார்.

ம�ா�ா ்மண்ட ்ம�ததின் மா்்வர்�ள் குழு மு்றயில ம�ா�ா பயிற்சி மமற்க�ாள்கின்றனர்.

அகில உல� ம�ா�ா மபாடடியில மாஸ்டர் 
இரா�லடசுமி (41-50்வ�து) பிரிவில மூன்றா்வது 
நி்ல மற்றும் அஸ்தாங்� ம�ா�ா்்வ மசர்்நத 
பயிற்றுனர் ம�ா� பாரதி அமுதா க�ளரப்பன் 
தங்�ப் பதக்�ம் கபற்று கபரு்ம மசர்ததனர்.
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கதைப்பேசும் 
பேடஙகள்

1

32

4

6

5

1. பினாங்கு ல்தகலைாம் ஏற்ாட்டில் 
நடைத்ற்ற லரால்ாட்டிக ல்ாட்டி ்ரிசளிப்பு 
விைாவில் மாணவர்களுைன் இரணைாம் துடண 
மு்தல்வர் ல்ராசிரியர் ்.இராமசாமி குழுப்்ைம் 
எடு்ததுக தகாணைார்.

2. பினாங்கு மாநில இட்ளஞர் மறறும் 
விட்ளயாட்டு ஆட்சிககுழு உறுப்பினர், 
சூன் லிப் சீ 15 மு்தல் 30 வயது வடரயிலான 
இட்ளஞர்கள அவர்கள ஈடு்ட்டுள்ள 
துட்றயில் அதிக சா்தடனகட்ளப் 
த்ற்ற பினாங்கு இ்ளம் தி்றடம ஊகக்த 
திட்ை்ததிறகு (SIKBMPP) விணணப்பிகக 
அறிவிப்பு விடு்த்தார்.

3. மாநில ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் லசாங் 
எங்  இந்்த ஆணடுககான ‘பினாங்கு ஆரஞ்சு’ 
(PGO) பிரச்சார்தட்த்த த்தாைககி டவ்த்தார் 
(உைன் ஏற்ாட்டுக குழுவினர்).

4. உளளூர் மீனவர்  லசடவ டமயம் (PPSN)
த்தன்லமறகு மாவட்ைக கல்வி அலுவலகம் 
(PPD) மூலம் பினாங்கு த்தறகு தீவு (PSI) 
்குதியில் உள்ள 27 மாணவர்களுககு்த 
தீ்ாவளி ்ணடிடகடய முன்னிட்டு, ்ரிசுக 
கூடைகட்ள வைங்கினர்.

5. த்தலுக ்ஹாங்கில் உள்ள பினாங்கு, 
எஸ்லகப் ்தல்ததில் மு்தன்மு்தலாக 'Ski Slope' 
மறறும் 'Dead Sea Pool' தி்றககப்்ட்டுள்ளது. 

6. ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் சாயரில் கீர் 
லோஹாரி; மாநில சட்ைமன்்ற உறுப்பினர் 
குமலரசன் மறறும் ்ாயான் ்ாரு 
நாைாளுமன்்ற  லவட்்ா்ளர்  சிம் தி ட்சின் 
சங்காட் மிணைன் ோலான்,3 தவள்ள 
நிவாரண்த திட்ைம் முழுடமப்த்ற்றட்த்த 
த்தாைககி டவ்ததினர்.
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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
POLIS, AMBULANS, BOMBA 999
& PENYELAMAT
DIREKTORI TELEFON 103
OPERATOR ANTARABANGSA 101
HOTLINE MBPP 04-263 7637
ANGKATAN PERTAHANAN AWAM 04-228 9012

Saluran Rasmi Kempen Penang Lawan Covid-19

Nama ADUN No Tel/ No Faks
N.26 PADANG KOTA
YAB Chow Kon Yeow
chowkonyeow@penang.gov.my

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 262 0860
 012 - 480 5495

(F) 04 - 261 8745

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 827 8868

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

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

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

(T) 04 - 351 1732

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

(T) 04 - 305 4962

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

(T) 04 - 521 1106

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

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

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

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

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

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

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

(F) 04 - 506 2138

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

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

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

(T)

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

(T) 04 - 829 0614

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

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

N.25 PULAU TIKUS
YB Lee Chun Kit
pulautikuskadun@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(T) 04 - 829 9143

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

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

N.36 PANTAI JEREJAK
YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail (T) 04 - 293 7545

(F) 04 - 293 7546

NAMA ADUN No Tel/ No Faks
N.38 BAYAN LEPAS
YB Azrul Mahathir Aziz
ambasegaria.aam@gmail.com

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

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

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

04 - 642 7777 

DAP PENANG HQ
dappenang@dapmalaysia.org

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

PKR PENANG HQ (T) 04 - 397 0115

NAMA ADUN PEMBANGKANG No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
YB Ustaz Yusni Mat Piah (T)
N.02 BERTAM
YB Khaliq Mehtab Mohd. Ishaq

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

N.04 PERMATANG BERANGAN
YB Nor Hafizah Othman

N.05 SUNGAI DUA
YB Muhamad Yusoff Mohd. Noor

(T)

N.10 SEBERANG JAYA
YB Dr. Afif Bahardin

(T) 04 - 548 4541
(F) 04 - 548 4541

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

(T)

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

PEGAWAI PENYELARAS KADUN No Tel/ No Faks
N.01 PENAGA
Aida Yusof Rawa
aidarawa54@yahoo.com

(T) 019 - 338 2668

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

(T) 019 - 415 3850

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

(T) 011 - 3112 7702
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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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Story by Christopher Tan
Pix by Alissala Thian

THE Arts In The Park event 
returned to Seri Delima 
with its second version re-

cently, attracting the participa-
tion of hundreds of Seri Delima 
residents.

Various activities and pro-
grammes such as batik-making, 
busking drum circle, and open 
wall canvas were held to encour-
age the young and old to take 
part and appreciate the arts.

Seri Delima assemblyman 
Syerleena Abdul Rashid said the 
Seri Delima Arts In The Park 2.0 
was a platform to promote arts 

among the youths.
“We have not reached our 

maximum potential or capacity 
when it comes to understand-
ing arts and the creative world. 
There is still so much more to 
learn and appreciate,” she said 
in her speech on Sept 17.

“We have a truly muhibah 
community in Seri Delima. War-
ga Seri Delima memang cun,” 
she said.

Syerleena said Penang Youth 
Development Corporation (PY-
DC) was also present to provide 
more information and promote 
youth participation.

“We encourage youth par-
ticipation; and in addition, we 

as adults are responsible to 
ensure that the development 
of our country is in line with 
the sustainable goals that we 
hope for.

“Remember the great 
things that make us Malay-
sians,” she said.

Also present was then in-
cumbent Bukit Gelugor MP 
Ramkarpal Singh.

In his speech, Chief Minis-
ter Chow Kon Yeow welcomed 
the public to visit and take 

part in the Seri Delima Arts In 
The Park 2.0.

“The arts festival fosters 
the spirit of unity and commu-
nity. Families can enjoy excit-
ing activities in such a good 
environment.

“Congratulations to Syer-
leena and her team for being 
creative and introducing this 
concept which is in line with 
the state’s Penang2030 vi-
sion,” he said.

Chow also thanked the Uni-

versiti Sains Malaysia Muzi-
um & Galeri Tuanku Fauziah 
(MGTF) for cooperating with 
the Seri Delima team in mak-
ing the event a success.

Chow, Syerleena and Ram-
karpal were also invited by 
MGTF director Assoc Prof Dr 
Hasnul Jamal Saidon to play 
the traditional musical instru-
ments at the event.

Chow also designed a batik 
art on a piece of cloth at the 
festival.

A MOSAIC Art Wall featuring the 
collaborative efforts between 
the Penang government and the 
Embassy of Chile in Malaysia will 
pave the way for the state to be-
come a global city.

The first-of-its-kind mosaic 
wall, measuring 18.5mx3m, is 
located at The Light City, Jalan 
Pantai Sinaran. 

The mosaic artwork was cre-
ated last July and completed on 
Sept 30.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who was present at the 
unveiling event, lauded the suc-
cessful international collabora-
tion between the state and Chile.

“We have gathered many lo-
cal and foreign art enthusiasts 
to work together to create this 
masterpiece. It shows our sincer-
ity and our collaboration to work 
closely on cultural, social, scien-
tific, and economic activities.

“Kudos to Prof Veronica Gon-
calves from Argentina for all her 
artistic design and techniques. 
She is the designer and artist of 
this project and has contributed 
to bringing it to completion.

“Both Penang and Chile have 
stood out for cultural diversity 
and I believe this is a great pride 
for us as we can find a diversity 
of tourist attractions and similari-
ties in culture and heritage be-
tween both sides,” Chow said  in 

his speech.
State Tourism and Creative 

Economy Committee chairman 
Yeoh Soon Hin praised the birth 
of a masterpiece through joint 
efforts between the state and 
Chile.

“The mosaic art wall not only 
presents the dynamic art scene 
in Penang, but it also demon-
strates the state’s commitment 
to uphold mutual respect, and 
inclusiveness and to promote 
cultural exchanges with other 
countries,” he said, adding that 
mosaic art is a real international 
collaborative product as it in-
volves people from Malaysia, 
Chile and Argentina.

THE board of governors of Meth-
odist Boys School (MBS) is em-
barking on a new building project 
at its premises in Jalan Air Itam 
as the school celebrates its 
131st anniversary.

The board aims to raise RM6 
million for the project.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who attended the MBS New 
Building Fund & Commemorative 
Book Launching Ceremony at the 
school hall recently, believes the 
building fund committee would 
be able to accomplish it in the 
shortest possible time.

The launch ceremony, Chow 
said, was symbolic in some ways 
as the Malaysia Day celebration 

was on the same day on Sept 
16.

“All of you come from differ-
ent backgrounds. This is the 
essence of Malaysia – unity in 
diversity.

“Our forefathers came here 
from very diverse ethnic, re-
ligious, cultural and linguistic 
backgrounds, but that did not de-
ter us from becoming one people 
in this nation.

“Each one of us has this re-
sponsibility in nation building, 
and it is a long and tedious pro-
cess.

“But we have a good foun-
dation laid by our forefathers, 
the education system, the civil 

administration system and the 
health system are in place. Of 
course, over the years they need 
to be upgraded to catch up with 
modern requirements.

“If we work hard as a people, 
we should be able to continue 
to grow Malaysia. The country is 
facing a lot of challenges at the 
moment and also competition 
from our neighbours in terms of 
economic development,” Chow 
said during his speech.

MBS board of governors chair-
man Datuk Khoo Cheok Sin said 
MBS plays a proactive role in 
unity, embracing diversity and 
celebrating our rich heritage of 
culture.

Latin America flair in Penang MBS embarks on new building project

Arts festival 
in the park 
draws crowd 

Chow, Syerleena, 
Ramkarpal and Dr 
Hasnul Jamal trying their 
hand at the traditional 
musical instruments.
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LIVING in a multi-religious 
and multi-racial country like 
Malaysia means we all have 

to embrace our differences and 
live harmoniously, Chief Minister 
Chow Kon Yeow said.

He said Malaysia is a very 
special country because the 
people are able to understand 
and appreciate each other’s cul-
ture and work towards fostering 
unity and peace.

“We should never allow our 
differences to separate us,” 
Chow said after launching the 
“Street of Harmony Seberang 
Jaya” event on in Seberang Perai 
on Sept 16. 

Organised by the Penang Har-
mony Corporation (Harmonico), 
the event was part of its week-
long PEACE programme.

The launching was held to 
commemorate the International 
Day of Peace, which took place 

on Sept 21 this year, themed 
“End Racism, Build Peace”.

“Seberang Jaya is a very 
special area as it houses nine 
different places of worship. It is 
not only famous as a tourist at-
traction spot but also as an im-
portant landmark for peace and 
harmony in the state.

“Some 20 years ago, Jalan 
Masjid Kapitan Keling on the is-
land attained the ‘Street of Har-
mony’ status as several historic 
places of worship can be found 
there.

“Just like promoting love in 
the community, Penang is also 
an agent of peace.

“It has been proven through 
our commitment that we re-
spect, embrace, and celebrate 
one another’s beliefs and faith.

“One good example is Harmo-
nico’s commendable initiative 
today which fosters unity among 
the people.

“This event is important for us 
to move forward and realise our 
Penang2030 vision of ‘A Family-

Focused Green and Smart State 
that Inspires the Nation’.

“We need a coherent society 
with community empowerment, 
where peace and harmony are 
the cornerstones,” Chow said in 
his speech during the launching 
ceremony in Seberang Jaya on 
Sept 16. 

The launch was held in an 
open space located next to the 
Gurdwara Sahib Butterworth, 
which is one of the nine places 
of worship there.

The other places of worship 
include the Ku Cheng Tse Tem-
ple, Arulmigu Sri Bala Murugan 

Temple, Sri Sri Radha Krishna 
Temple, Peniel Christian Fellow-
ship, Seberang Jaya Buddhist 
Association, Guang Yin Temple, 
Arulmigu Karumariamman Tem-
ple and Masjid Sembilang.

State Social Development 
and Non-Islamic Religious Affairs 
Committee chairman Chong Eng, 
in her speech, said the occasion 
was a reminder for all to build a 
strong, resilient, and peaceful 
nation.

“We need to be mindful of hav-
ing compassion and kindness in 
our thoughts when interacting 
with others.

“Respect the differences be-
tween one another and celebrate 
what brings us together,” Chong 
Eng said in her speech.

Later, Chow and his entou-
rage were taken on a “Peace Ex-
ploration Tour” at the premises.

Also present were Bagan 
Dalam assemblyman Satees 
Muniandy, Pengkalan Kota as-
semblyman Daniel Gooi, Mach-
ang Bubuk assemblyman Lee 
Khai Loon, Penang Island City 
Council (MBPP) mayor Datuk 
Yew Tung Seang and Seberang 
Perai City Council (MBSP) mayor 
Datuk Azhar Arshad.

SOME 1,500 alumni and cur-
rent Xaverians came together 
to take part in the annual St 
Xavier’s Institution (SXI) Run in 
Farquhar Street, George Town 
to raise money for the school 
recently.

Besides the charity SXI 
Run, a Canteen Day was also 
held to celebrate the school’s 
170th anniversary.

Chief Minister Chow Kon Ye-
ow, who flagged off the three 
categories of the run, praised 
the many old boys and girls 
of the school for stepping for-
ward to help their alma mater 
as a means of giving back to 
St Xavier’s.

“This is the community spir-
it that we are looking for in our 
schools and I am very glad St 
Xavier’s is taking the lead in 
showing the way.

“Besides concern for the 
poor, having an event like the 
Charity Drive would also incul-
cate an inclusive community 
amongst the students in this 

school. Such values will stay 
on with them when they step 
into the working world.

“And today, they are the 
Xaverian alumni in the indus-
try from Motorola Solutions 
Malaysia (500 participants) 
and Jabil Penang (100 par-
ticipants) who are back in the 
school with us this morning. 
Well done to all of you!

“I hope more industries in 
Penang will come forward to 
celebrate with your old schools 
so that students will know that 
our much beloved Penang is 
an advanced and vibrant place 
not only for study but also for 
work.

“LovePENANG like how you 
Love SXI,” Chow said in his 
speech on Sept 16.

Meanwhile, SXI board 
chairman Victor Tan said they 
hope to raise RM80,000 to 
RM90,000 from the SXI Run 
and Canteen Day.

Earlier before the flag-off, 
the SXI Marching Band kept 

up the excitement with several 
tunes, including “When The 
Saints Go Marching In”.

Chow later met the band 
and had a group photograph 
taken with them, including 
SXI board chairman Bro Jason 
Blakie, who was dressed in a 
Scottish kilt.

Tan later showed Chow the 
Hall of Gratitude that was cre-
ated in the school building in 
April this year and also the 
Canteen Day setup.

The Hall of Gratitude con-
tains the names of 35,000 stu-
dents from 1879 until today. It 
is a space dedicated to them 
because the Brothers and the 
school are grateful to them for 
choosing to study at SXI.

Interestingly, Adrian Ra-
jamoney, who was the starter 
of the SXI Run, is himself a for-
mer Xaverian. His 84-year-old 
father, Lionel, a noted athlet-
ics coach in the 70s to 90s, 
and his 22-year-old daughter, 
Casandra, studied in SXI too.

THE Penang Forward Sports 
Club (PFSC) was praised by 
Chief Minister Chow Kon Yeow 
recently for their contribution 
to society and support for the 
Penang2030 vision.

Chow, who attended PFSC’s 
36th-anniversary dinner at the 
Penang Chinese Town Hall 
(PCTH) on Sept 15, said PFSC 
played its part by helping the 
needy during the Covid-19 pan-
demic.

He added that PFSC also 
played a big role in the success 
of the “LovePENANG Run” in Au-
gust by co-organising it with the 
Penang State Sports Council 
(PSSC).

“Ten thousand people par-
ticipated, and it was the biggest 
crowd ever for a sports event in 
Penang post-Covid,” Chow said 
during his speech.

“The involvement of the 
multi-racial community in the 
LovePENANG Run was in line 
with the efforts to revitalise the 
social life of the people in the 
state after Covid-19.

“We believe that sports 
can unite the community. The 
sports arena will continue to re-
main as a platform and be the 

best foundation in fostering and 
strengthening unity among the 
races, in addition to shaping the 
progress and development of 
athletes.”

PFSC, which was established 
in the 80s, is now a renowned 
club with a string of achieve-
ments, including producing ma-
ny quality athletes.

Also present were Berapit 
assemblyman Heng Lee Lee, 
consul-general of Thailand in 
Penang Rashada Jiwalai, Pen-
ang Forward Sports Club (PFSC) 
chairman Lim Choo Hooi, PFSC 
permanent adviser Datuk Tom 
Khoo and Penang Chinese Town 
Hall (PCTH) chairman Tan Sri 
Tan Khoon Hai.

Lim said PFSC did not stop 
functioning despite the Co-
vid-19 pandemic over the past 
two years.

He also thanked the state 
government for giving the club 
its full support.

Plaques were presented to a 
few club officials who were re-
cently bestowed state awards 
by Penang Governor Tun Ahmad 
Fuzi Abdul Razak and cash in-
centives were also given to ath-
letes who shone for the club.

Xaverian family runs for charity 

Pat on the back for sports club 

‘Never let differences 
separate us’

Chow (centre) posing for a photo with religious leaders holding portraits drawn based on their 
respective worship places.

The SXI Marching Band drumming up enthusiasm with its rendition of some popular tunes.
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FOR three brothers from 
a poverty-stricken fam-
ily, it was a joy when they 

resumed their studies in early 
September.

The three brothers - S. Thar-
marhaja, 15, S. Herash, 10, 
and S. Yoshwin, 8 - stopped 
schooling in January.

Tharmarhaja is now is now 
in Form Two at SMK Kampung 
Kastam in Butterworth while 
both Herash and Yoshwin are in 
Year Four and Year Two respec-
tively at SK Bagan Jermal.

State Youth and Sports 
Committee chairman Soon Lip 
Chee, who is also Bagan Jermal 
assemblyman, said no child 
should be deprived of an edu-
cation.

“No matter how poor the 
family, education is a must for 
their children.

“Only through proper educa-
tion can they have a better fu-
ture and change their family’s 
fate.

“As their state elected repre-

sentative, my office has helped 
them to resume their studies. 
And they received a letter of 
offer from the state Education 
Department recently.

“We also gave them school-
books, uniforms, shoes and 
other necessities to better pre-
pare them for the school ses-
sion. This also includes free 
online tuition classes to ensure 
they do not fall behind in their 
studies.

“And I hope they will not 
waste this opportunity and will 
always do their best to excel 
in their studies,” Soon told a 
press conference when he vis-
ited the three siblings during 
their school session on Sept 
12.

According to Soon, his ser-
vice centre would continue to 

help the family that is now stay-
ing at the PPR Ampang Jajar in 
Butterworth.

“As we know, due to poverty 
and transport issues, the broth-
ers had to stop schooling alto-
gether in January this year.

“Their father also has been 
languishing behind bars for the 
past four years, awaiting the 
completion of his trial.

“So, all the responsibility 
falls on their mother, T. Mogana 
Selvi, 39, as the sole breadwin-
ner for the family.

“Although the family still re-
ceives some RM400 monthly 
aid from the state Welfare 
Department that is still not 
enough, and we will do our best 
to help them.

“If there are any well-wishers 
who want to help the family, 

they can get in touch with my 
service centre,” he said.

Tharmarhaja thanked Soon 
for helping him and his brothers 
to return to school.

“I have been dreaming of 

this day for a long time.
“Thus, I won’t waste this op-

portunity and will study hard to 
fulfil my ambition to become a 
policeman and help my family,” 
he said.

Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) 
memaklumkan keperluan kepada kesemua pemohon 

Rumah Mampu Milik Negeri Pulau Pinang untuk 
mengemaskini maklumat permohonan bagi pemohon 
yang telah memohon pada tahun 2018 dan sebelumnya. 
Pengemaskinian maklumat ini penting bagi memboleh-
kan permohonan anda kekal berstatus aktif dan terkini. 

Pengemaskinian maklumat boleh dibuat secara online 
melalui Portal Rasmi LPNPP iaitu www.lpnpp.gov.my 
atau aplikasi mudah alih eRumah@LPNPP ataupun 
secara manual dengan memuat turun borang di Portal 
Rasmi LPNPP. Tempoh pengemaskinian adalah bermula 
1 September 2022 hingga 31 Disember 2022.

Bagaimana untuk memastikan permohonan 
Rumah Mampu Milik anda KEKAL 
BERSTATUS AKTIF?
Perkara PALING UTAMA kepada semua permohonan 
Rumah Mampu Milik pada tahun 2018 dan sebelumnya 
untuk membuat pengemaskinian maklumat permohonan 
melalui Portal Rasmi LPNPP atau aplikasi mudah alih 
eRumah@LPNPP.

Kenapa pengemaskinian permohonan 
Rumah Mampu Milik ini perlu dibuat?
1.Tanpa pengemaskinian maklumat permohonan bermula 

dari Tahun 2018 dan sebelumnya, maklumat dalam per-
mohonan yang dikemukakan menjadi TIDAK AKTIF; 
dan
2. Sekiranya tidak aktif, permohonan Rumah Mampu 
Milik akan tidak tersenarai dalam pemilihan semasa 
penawaran rumah dibuat.

Oleh itu, kepada pemohon Rumah Mampu Milik 
yang ingin mengemas kini permohonan, kemas kini boleh 
dilakukan dengan dua (2) kaedah iaitu kemas kini secara 
online atau menghantar borang yang telah dimuat turun 
di Portal Rasmi LPNPP ke Lembaga Perumahan Negeri 
Pulau Pinang (LPNPP), Paras 20, KOMTAR. 

Pengemaskinian permohonan Rumah 
Mampu Milik boleh dibuat dengan kaedah 
seperti berikut: 
A) Cara Pengemaskinian Permohonan Rumah 
Mampu Milik Secara Online:
1. Pengemaskinian boleh dibuat melalui Portal Rasmi 
LPNPP iaitu www.lpnpp.gov.my atau aplikasi mudah 
alih eRumah@LPNPP; dan 
2.Borang PN1 yang telah dikemas kini boleh dimuat tu-
run dan perlu disahkan bersama-sama dokumen sokongan 
hendaklah dihantar secara serahan tangan atau diposkan 
kepada Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang 
(LPNPP), Tingkat 20 KOMTAR.

3. Maklumat pemohon boleh dikemas kini secara online 
mulai 1 September 2022 hingga 31 Disember 2022. 

B) Cara Pengemaskinian Permohonan Rumah 
Mampu Milik Secara Manual:
1.Pemohon perlu mengisi semula Borang PN1 yang 
boleh dimuat turun di Portal Rasmi LPNPP iaitu www.
lpnpp.gov.my.  
2.Pemohon juga perlu kemukakan dokumen sokongan 
bersama-sama Borang PN1 yang telah dimuat turun di 
Portal Rasmi LPNPP seperti berikut:

i.  Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan;
ii.  Salinan Penyata Gaji pemohon dan pasangan  
 (Akuan sumpah jika tidak bekerja atau bekerja  
 sendiri pemohon dan pasangan);
iii.  Salinan Pendaftaran SSM (sekiranya berniaga  
 sendiri);
iv.  Salinan Borang B Perniagaan 
 (BE form – LHDN) (sekiranya berniaga sendiri);
v.  Salinan KWSP pemohon dan pasangan;
vi.  Salinan CCRIS pemohon dan pasangan;
vii.  Salinan Semakan Daftar Pemilih (SPR) 
 pemohon; 
viii.  Salinan Sijil Perkahwinan atau salinan Sijil Cerai;  
 dan
ix.  Salinan Perjanjian Jual Beli (S&P) sekiranya 

memiliki hartanah.
3. Borang PN1 dan dokumen sokongan hendaklah dike-
mukakan secara serahan tangan ke Lembaga Perumahan 
Negeri Pulau Pinang, Paras 20, KOMTAR. 
4. Pemohon yang ingin mengemaskini maklumat permo-
honan secara manual boleh dilakukan mulai 1 September 
2022 hingga 31 Disember 2022. 
Para pemohon boleh menyemak nama dan status di 
Portal Rasmi Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang 
(LPNPP) iaitu https://www.lpnpp.gov.my. 

Jadi, segera kemas kini untuk mengekalkan status 
AKTIF bermula daripada 1 September 2022 hingga 31 
Disember 2022.

HEBAHAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PERMOHONAN RUMAH MAMPU MILIK NEGERI PULAU PINANG
DI BAWAH 

LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG (LPNPP)

Joy over opportunity to 
study again

Soon (left) says no children should be deprived of education. Also 
in the picture are Tharmarhaja and Mogana (right).
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导李佳盈
摄影邵家恩 / 档案照

学会使用自动体外除颤器（AED）
，在紧要时刻救人一命！

近年来因心脏骤停导致猝死的悲剧
时有所闻。心脏骤停可发生在任何时
候，任何地方，包括住家、工作场所
或社区，各年龄层都可能面对。

在这与死神赛跑的危急时刻，人们
在等待救护车穿越繁忙交通奔赴现场
之际，第一时间使用AED急救，将是
挽救生命的关键。

积极推动AED醒觉运动的槟城心脏
安全协会主席兼槟州心脏安全计划主
席拿督赖莲华，接受《珍珠快讯》访
问时表示，一旦心脏骤停后，只有短
短4分钟的黄金抢救时间，需争分夺秒
地施援。

她指出，心脏骤停有可能是由心室
颤动所引起，借助AED电击除颤后，
立刻进行心肺复苏术（CPR），以助
恢复呼吸和血液流动。

CPR和AED配合使用，将有助提高
急救成功率。研究显示，如果是因心
室颤动引起心脏骤停，在最初几分钟
实施CPR及AED，存活率可达约75％
。

为普及CPR及AED常识，槟州心脏
安全计划于2015年开跑，使槟州成为
首个推广社区AED的州属，获得州政
府、非政府组织及商家等响应。

“槟州目前在公共场所已放置逾160
台AED，而可贵的是，自该计划推行
至今，救回8条人命。”

敢敢做好过什么都没做
赖莲华指出，AED便于携带，易于

使用，即使是并非医疗人员的大众，
都可简单操作。

首先按开关启动AED，根据AED
语音或屏幕提示进行下一步，并把电
极垫放在正确位置上，让AED侦测人
体情况，若需电击，将指示按下电击
键。

“可能有些人不敢做，但是有做总比
不做好。比如不久前 的
个案，施援者在约
1周前才学CPR，
但也勇敢下手，
为抢救争取宝贵
时间。”

她 续 说 ， 民
间组织自发建立
名 为 G o o d S A M
的WhatsApp群
组，与紧急
事 故 医
疗 统
筹

中心（MECC）配合，一接到投报，
邻近救援人员即赶去现场。

设置点可通过谷歌地图搜索到
赖莲华指出，大多数可供社区使用

的AED设置点，都可通过谷歌地图
（Google Map）搜索到，以便于民众
在紧急时刻的救援。

目前槟州已在光大3楼、槟岛市政
厅、威省市政厅、升旗山缆车站等放
置AED，并在加巴星道设立全国首个
AED资讯站，同时也将植物园打造为
心脏安全公园。

不过，她说，AED都需定期维护，
如更换电池、电极垫等，以确保AED
处于良好状态，而市面上有不同类型
的AED，所需的维护费用也各有不
同。

因 此 ， 该 会 拟 定 槟 州 安 全 心 脏 计
划指南（Penang Heart Safe Program 
Too lk i t s），让有意安装AED的单
位，了解AED使用及维护方法等。

每个家庭至少1人懂急救为目标
为进一步在社区推广急救技能，槟

州心脏安全计划团队举办CPR-AED急
救课程，自2015年至今，已获逾3万人
参与，包括学生、警方、消拯队等。

2019年，该团队也助力吉打、沙
巴、怡保推动相关计划，让更多人掌
握相关知识及技巧，有朝一日可运用
所学帮助他人。

该计划成员主要为专业医护人员、
非政府组织志工，如圣约翰救伤队、
红新月会及狮子会等，结合民间的努
力和州政府的推助。

“我们将继续推动如是计划，希望达
到每个家庭至少有一人懂得CPR-AED
的急救常识。”

冀新建筑物需安装AED
回首过去8年的历程，赖莲华不禁

坦言，“累，但值得，尤其是看到幸存
者重拾健康，回到社区当中，同时也
感谢各方一直以来的配合及支持”。

她 希 望 槟 州 可 成 立 相 关 委 员 会 ，
与之携手普及该计划，同时设立槟州
AED登记（Penang AED Registry），
以便于民众了解相关信息。

她 也 建 议 ， 若 有 企 业 同 意 将 自 身
的AED作公众使用（Public Access 
Defibrillator，PAD），政府可予以奖
励，以带动更多人响应该计划。

此 外 ， 她 冀 政
府 设 下 规 定 ，
新 建 筑 需 安 装
A E D ， 以 便 能
在最短时间内进
行急救。

赖莲华：把握4分钟黄金抢救时间
学会使用AED关键时刻救人一命

槟州目前在公共场所已放置逾160台AED。

AED语音或屏幕会给予下一步提示，并非医疗人员的大众，都可简单操作

槟州心脏安全计划团队举办CPR-AED急救课程，让更多人掌握相关知识及技
巧。

拿督赖莲华希
望每个家庭至
少1人懂急救，
在紧要时刻救
人一命！




