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THE good times, and the smiles 
on traders’ faces, are slowly re-
turning for businesses in Penang 

with domestic tourism booming once 
again.

And going by comments of traders to 
Chief Minister Chow Kon Yeow, there is 
much to look forward to in 2023.

Chow said he is delighted to see a 
better livelihood for the people as the 
country heads towards endemicity.

“It is good to see that businesses in 
Penang are flourishing once again after 
being severely impacted by the Cov-
id-19 pandemic over the past two years.

“I was also told by the traders dur-
ing my walkabout today that their busi-
ness is getting better though it has yet 
to reach the level of the pre-pandemic 
period.

“It is my hope as the chief minister 
that the situation will get better in the 
year 2023. We want businesses to 
continue to flourish and contribute to 
the state’s economy,” Chow told Bu-
letin Mutiara after distributing 2023 
calendars to traders and visitors in 
Campbell Street.

Also present was Padang Kota as-
semblyman service centre director 
Lau Keng Ee.

Commenting on the calendar pro-
gramme, Chow said it is a tradition 
for the Padang Kota assemblyman 
service centre to distribute calendars 
during the year’s end.

“As the Padang Kota assembly-
man, I have been doing this for more 
than 10 years.

“And while doing this, I get to lis-
ten to the views and engage with the 

constituents here to know more about 
local issues that they might want to 
bring up.

“Traders can breathe much better 

and they are relieved that their busi-
nesses have improved,” Chow added.

Earlier, Chow and his entourage 
also went to the Star Dimsum Res-

taurant in Lorong Abu Siti, MS Food 
Court in Jalan Macalister and the New 
World Park food court to distribute cal-
endars.

Business on the up

Chow in a group photo with other Penangites who are thrilled to meet the Chief Minister after receiving the 2023 calendars. 

CLEANLINESS is next to godliness, 
goes the old saying.

“I hope traders will take care of 
cleanliness of their premises and the 
safety of customers with business pick-
ing up in Penang,” Chow said after visit-
ing the popular Roti Bakar Hutton Lane 
in George Town on New Year’s Eve.

He joined hundreds of customers 
to have breakfast there before he and 
his Padang Kota Service Centre team 
members distributed 2023 calendars 

to many of those present.
Chow was elated to see the crowds 

flocking to Penang as business is get-
ting better and better with each passing 
day.

For 2023, he encouraged hawkers 
and traders to ‘jia yu’ (step on the gas) 
besides cautioning them to take care 
of workplace cleanliness and hygiene.

“As you can see, this stall attracts 
hundreds of customers every day, even 
more during the festive season and 

weekends.
“This is significant for local business-

es to recover from the pandemic. I think 
most businesses were affected during 
the pandemic but since the reopening 
of borders, most, if not all, are able to 
do business and attract a lot of custom-
ers in view of the fact that Penang is 
still one very popular tourist destination 
for all Malaysians.

*Turn to p3

Maintain cleanliness, CM urges hawkers
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Story by Christopher Tan

EIGHT mangrove forest 
areas in Penang have 
been gazetted as per-

manent reserved forests by 
the state government in a bid 
to conserve and preserve the 
environment better.

On Oct 5 last year, the state 
executive council approved the 
move to gazette 676.48ha of 
mangrove forest areas as per-
manent reserved forests. 

The mangrove forest areas 
were gazetted as permanent re-
served forests on Dec 15 last 
year under the National Forestry 
Act 1984 (Act 313).

The eight mangrove forest ar-
eas are Pulau Betong reserved 
forest (1.22ha), Juru reserved 
forest (22.56ha), Chenaam 
reserved forest (190.11ha 
& 58.63ha), Sungai Udang 
reserved forest (44.45ha & 
10.9ha), Pasir Gebu reserved 
forest (127.58ha), Lahar Endin 
reserved forest (129.1ha), Kua-

la Bekah reserved 
forest (69.7ha) 
and Air Hitam 
Dalam reserved 
forest (22.08ha).

State Welfare 
and Environment Committee 
chairman Phee Boon Poh (pix) 
said the latest addition brought 
the total hectarage of perma-
nent reserved forest in Penang 
(which was gazetted under the 
National Forestry Act 1984) to 
6,063.25ha, an increase of 
18.86% from 2019 when Pen-
ang recorded 5,100.93ha of 
permanent reserved forest.

“Of the total permanent 
reserved forest hectarage in 
Penang (6,063.25ha), some 
1,057.52ha are permanent re-
served mangrove forests,” he 
said in an interview on Jan 5.

He said the latest perma-
nent reserved mangrove forests 
also comprised the 326.49ha 
Penaga coastal areas which are 
hotspots for magnificent migra-
tory birds.

It is touted that over 100 spe-
cies of birds – migratory and lo-
cal ones – would gather at these 
spots in search of food.

Between March and June, 
travellers touring along Sun-
gai Abdul, Sungai Lahar Endin, 
and Sungai Tembus in north 
Seberang Perai by boat will be 
stunned by the magnificent mi-
gratory birds in the picturesque 
landscape there.

Migratory Asian openbills 
(Anastomus oscitans), storks 
and herons are often seen rest-
ing on trees along these rivers.

Phee said the state govern-
ment, through the state Environ-
ment Committee on Sept 11, 
2019, had decided and agreed 
that 38 mangrove forest loca-
tions (plots of land belonging to 

the government and its agen-
cies) comprising 1,619.22ha 
(digital expanse) were deemed 
suitable to be gazetted as per-
manent reserved forests.

“Since 676.48ha of man-
grove forest have been gazetted 
as permanent reserved man-
grove forest on Dec 15 last year, 
there is still some 942.74ha of 

mangrove forest remaining and 
yet to be gazetted.

“The Penang government will 
cautiously carry out the process 
to ensure everything is in or-
der,” he added.

Phee said the Penang govern-
ment is committed to conserv-
ing and preserving the environ-
ment for a sustainable future.

Pic low resolution, pls resend, TQ

THE Penang government on 
Jan 5 awarded 112 recipients 
the Penang Centennial Heritage 
Excellence Award to recognise 
their outstanding contributions 
that have propelled the state’s 
excellence in the past century.

Held for the first time, Chief 
Minister Chow Kon Yeow said 
this initiative reflects the 
state’s commitment to trea-
suring and giving due recogni-
tion to all the organisations, 
associations, societies, edu-
cational institutions, business-
es, services or related groups 
that have played a vital role in 
Penang’s development.

“These century-old prem-
ises come from different back-
grounds, and they all have a 
unique story to tell.

“It is truly applaudable what 
they have achieved so far, espe-
cially working tirelessly to con-
serve, preserve and protect the 
heritage values of their respec-
tive buildings.

“All these years, these prem-
ises have had to stay relevant to 
complement the advancement 
the world is going through, and 
it is not easy considering that 
they have to retain the original 
identity while working to im-
prove the necessary elements.

“Also not forgetting the 
group of professionals with 

backgrounds in sociology, po-
litical science, architecture and 
other relevant areas for equally 
playing a vital role in assisting 
these premises to receive their 
awards today.

“All that is being done today 
is important because it will be 
directed to our future genera-
tions and it will certainly help 
them build a better future for 
all,” Chow said in his speech 
during the award ceremony on 
Jan 5. 

Hameediyah Restaurant, 
Eastern & Oriental Hotel, 
Pitchay Gunny Fashion House, 
Penang Free School, Penang 
Chinese Girls’ School, Penang 
Hill Corporation, Young Wom-
en's Christian Association (YW-
CA) and the Balik Pulau Hospital 
were among the 112 recipients 
that received their awards.

The recipients were awarded 
a plaque and certificate each by 
Chow.

Chow added Penang has al-
ways been fond of the heritage 
values that popular buildings 
carry in the state.

Also present during the cer-
emony were State Secretary 
Datuk Mohd Sayuthi Bakar, 
Penang State Heritage commis-
sioner Rosli Nor and Seberang 
Perai City Council (MBSP) may-
or Datuk Azhar Arshad.

THE Penang government recent-
ly announced an allocation of 
RM100,000 for SJK(C) Chung 
Hwa 3 in Perai. 

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the donation was to 
assist the school in its repair 
works and upgrading projects.

“The special contribution is 
to help the school to conduct 
repair works involving some 
broken structures in the school, 
upgrade its hall and library, and 
also to buy some digital learning 
equipment for the pupils.

“I was told that the estimat-
ed cost of the repair works and 
upgrading projects is around 
RM1.5 million.

“And I hope that the donation 
could assist in some way.

“The donation announced 
today also shows that the 
state government has never ne-
glected its duty to ensure that 
this school and various other 
schools in the state are well 
equipped (in terms of their facili-
ties) and in a good condition to 
accept new intakes every year,” 

Chow said in his speech during 
his visit to the school recently.

Also present were Deputy 
Chief Minister II Prof Dr P. Ra-
masamy, who is also the Perai 
assemblyman, state Youth and 
Sports Committee chairman 
Soon Lip Chee, Bukit Tambun 
assemblyman Goh Choon Aik 
and SJK(C) Chung Hwa 3 head-
mistress Goay Swee Kee.

Those who wish to donate to 
the school fund can contact the 
school secretary Heng Soo Aun 
at 012-4528678.

112 get Penang Centennial 
Heritage Excellence Award

RM100,000 boost for SJK(C) Chung Hwa 3

Eight mangrove forests 
now permanent reserved 
forests

Migratory and local birds would 
gather at these hotspots in 
search of food. - Filepic

Chow (centre), together with Ramasamy (fourth from right), Goh (fourth from left), Soon (fifth from 
left), and the school board members during their visit.
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“And you can see when we 
asked around just now, 90% 
are from outside Penang. It 
was the same when I visited 
some food courts the other 
day. I would also say that the 
majority of the patrons were 
from out of Penang coming 
here to enjoy Penang during 
the holidays.

“But the fact is people still 
prefer to patronise roadside 
stalls because it has a very 
special feeling and also the 
environment even under the 
hot sun.

“The long queue makes the 
food even more tempting … 
at the end of the queue, you 
have some good food waiting 
for you.

“This is all Penang can of-
fer and we are happy that we 
are returning to normal. The 
economy and businesses are 
important to us.

“We hope that Penangites 
jia yu! (step on the gas). We 
can all grow together as we 
move into the Year 2023,” 
Chow said.

Chow, who is also the Ba-
tu Kawan MP and Padang 
Kota assemblyman, and his 
service team were warmly 
welcomed by the stall owner 
Ahmed Ansari Abdul Jabbar, 
his son AL Muhajer and An-

sari’s cousin Mohamed Nasir 
Mohideen when they arrived 
around 8.30am. 

The service team members 
included the Padang Kota Ser-
vice Centre director Lau Keng 
Ee and Padang Kota Service 
Centre personal assistant 
Johnny Chee.

The Roti Bakar Hutton Lane 
was established in 1957 
by Ansari’s father before it 
moved to its present location 
at Jalan Phee Choon, which is 
off Jalan Penang, some five 
to six years ago.

It is famous for its “roti ba-
kar telur goyang”, “roti balut 
telur”, “roti bakar George-
town”, “roti canai telur goy-
ang cheese” and "teh tarik”, 
among others.

Many of the customers 

were surprised by Chow’s 
presence, more so when 
they were presented with the 
2023 calendars.

They came from all over Ma-
laysia such as Kuala Lumpur, 
Selangor, Pahang, Johor, Ke-
dah and Perak.

Three Thai tourists from 
Bangkok – W. Pattarawdee, S. 
Karathon and K. Prapavadee – 
all in their 20s, were also spot-
ted enjoying their breakfast 
there.

“We are spending two days 
in Penang after having visited 
Kuala Lumpur for three days. 
We got to know about Roti 
Bakar Hutton Lane through 
Instagram.

“I must say we had a deli-
cious breakfast here,” said 
Karathon.

THE state government, 
through Penang Develop-
ment Corporation (PDC), 

will continue to explore vari-
ous sectors, especially new 
ones, to increase its income.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, who is also PDC chair-
man, said this was among 
PDC’s plans for this year.

“Although 2023 may be a 
challenging year, as various 
parties including economic 
experts have predicted an 
economic recession, PDC will 
continue to focus on its cur-
rent sectors and also explore 
new ones.

“The new sectors include 
solar project, build and lease, 
project management, industri-

al park management and em-
powering PDC subsidiaries.

“And we believe all of 
these initiatives will further 
enhance PDC’s source of 
income,” Chow said in his 
speech during the PDC Annu-
al Dinner at The TOP, Komtar 
recently. 

Also present at the event 
were Deputy Chief Minister 
I Datuk Ahmad Zakiyuddin 
Abdul Rahman, Deputy Chief 
Minister II Prof Dr P. Ramasa-
my and PDC chief executive 
officer Datuk Aziz Bakar.

According to Chow, PDC al-
so expects Bandar Cassia in 
Batu Kawan, which is the third 
township developed by the 
corporation after Bandar Bay-

an Baru and Bandar Seberang 
Jaya, to become the destina-
tion of choice for investment, 
business, work, study, recre-
ation, healthcare and a crowd-
focal location in the state.

“The education component 
will continue to be strength-
ened by bringing in or building 

more education and learning 
centres in Bandar Cassia.

“That includes internation-
al schools, medical training 
centres and others.

“It is also my hope that 
PDC continues to play its 
role as a ‘game changer’ in 
Penang by leading the socio-

economic development of the 
state,” Chow added.

During the dinner, Chow ex-
pressed his sincere gratitude 
and appreciation to PDC staff 
for their commitment and tire-
less efforts all these years.

“Let us all bring PDC to 
greater heights,” said Chow.

PDC  looking at  ways to 
increase income

THE transit centre for the home-
less in Jalan C.Y. Choy in George 
Town is now completed and is 
expected to be operational in 
April.

State Welfare and Environ-
ment Committee chairman 
Phee Boon Poh said the con-
tractor was supposed to fin-
ish the project earlier but due 
to some delay, the RM4.9 
million project was complet-
ed in January.

The centre, which would ca-
ter for the homeless in Komtar 
and its surrounding areas, is 
equipped with 88 beds and sep-
arate dormitories for men and 
women, and the disabled.

It also has other facilities 
like a workshop for residents to 
learn living skills, an administra-
tive office, an open-air laundry 
yard, collection centre for Muti-
ara Food Bank to help feed the 
poor, proposed gallery and a Bo-
hemian-style café, especially for 
students to study and to have 
quiet discussions.

“Based on a survey done be-
fore the Covid-19 pandemic, 72 
homeless people at the Komtar 
bus terminal needed help. We 
will update the records.

“The state government wants 
these homeless people to live 
with some dignity and honour.

“Some of them have their 
own homes but due to some 
family matters, they do not want 

to stay at home. We have suc-
ceeded in helping a few to rec-
oncile. When you bring the fami-
ly together, you feel so nice. You 
feel the power of love.

“We also take into account 
that by 2030 we will have an 
aging society. So, the centre will 
have some activities for them 
as we promote active aging,” 
Phee told Buletin Mutiara in an 
interview recently.

He said during the daytime, 
the centre would be run by the 
Buddhist Tzu Chi Merits Society 
in Penang, a non-governmental 
organisation. Other NGOs, he 
said, are welcome to discuss 
the running of the centre.

Phee said when the transit 
centre is ready, he would ap-
peal to NGOs which wanted to 
donate packed food to the poor 
to register with the centre.

“Sometimes, there are five 
or six groups which come to 
the Komtar area to give packed 
food to the needy. The donors 
have the best of intentions, but 
because of surplus food, the re-
cipients throw them away here 
and there.

“As a result, this has attract-
ed rats, dogs and cats, thus giv-
ing the state a bad image. That 
is why when the transit centre is 
ready, we would like those who 
want to donate food to register 
with the centre to prevent sheer 
wastage,” Phee explained.

Transit centre for 
homeless to open in April

Chow: Step on the gas

One of the captivating 
performances during the PDC 
dinner event. 

Chow, Lau (second from left) and Chee (left) together with 
Ahmed Ansari (third from right), Muhajer (second from right) and 
Mohamed Nasir in a group photo at the Roti Bakar Hutton Lane.
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IT was a “healthy” start to 2023 
as some 5,000 participants 
from all walks of life kicked off 

the New Year by taking part in the 
11th edition of the City Walk or-
ganised by the Penang Island City 
Council (MBPP) at Padang Kota. 

Celebrated in tandem with 
Penang City Day, the enthusias-
tic participants took time off  to 
discover the historical buildings 
and unique street art pieces 
and installations in the heritage 
enclave during the 5km walk.

Many came with their fami-
lies and friends to sweat it out.

Many of them also took the 

chance to have photographs tak-
en with Chief Minister Chow Kon 
Yeow and other state leaders.

They also captured the sce-
nic view around the city centre.

Earlier, Chow flagged off 
the event at Padang Kota at 
7.30am.

“This is the beginning of the 
Year 2023, and I wish everyone 
here a Happy New Year!

“Today, we have a 5km City 
Walk while the next day, we will 
have an 82km City Ride,” he 
said in his speech.

Both events are part of Pen-
ang City Day celebrations.

MBPP mayor Datuk Yew Tung 
Seang, who was also present, 
was delighted with the over-
whelming response.

“It is a beautiful day today 
and I hope everyone will enjoy 
the City Walk,” he said.

Chow and other state leaders 
present also joined in the walk.

Among them were deputy Ed-
ucation Minister Lim Hui Ying, 
who is also Tanjung MP, state 
Tourism and Creative Economy 
Committee chairman Yeoh Soon 
Hin, state Youth and Sports 
Committee chairman Soon Lip 
Chee, state Social Development 
and Non-Religious Committee 

chairman Chong Eng, state 
Entrepreneurial Development, 
Trade and Industry Committee 
chairman Datuk Abdul Halim 
Hussain, state assemblymen, 
and Terengganu State Secre-
tary Tengku Seri Bijaya Raja Da-
tuk Tengku Farok Hussin Tengku 
Abdul Jalil.

IT was a pleasant start to 
2023 for Maniam Kannu when 
Paya Terubong assemblyman 
Yeoh Soon Hin and Penang 
Care Society (formerly known 
as PgCare Alliance) members 
visited him at his house re-
cently.

During the visit on Dec 
31 last year, Yeoh and Pen-
ang Care Society presented 
Maniam, 58, with a total of 
RM3,500 to help him with his 
daily expenses. He also re-
ceived some grocery items.

Yeoh contributed RM1,000 
while the Penang Care Society 
gave RM2,500. 

Earlier, it was reported by 

Buletin Mutiara that Maniam 
needed some financial assis-
tance.

According to the report, he 
suffered from polio when he 
was just three years old, which 
impacted his walking ability.

Then, he was forced to re-
sign from his job as a machine 
operator following an accident 
in October 2014.

Part of his right leg had to 
be amputated after the seri-
ous accident because he is al-
so a diabetic and since then, 
he has relied on his wheel-
chair for mobility.

Maniam said his family 
has been struggling to pay its 

monthly home loan, apart 
from its daily expenses.

Recently, his disabled wife 
S. Jayalalitha, 55, was hos-
pitalised due to tuberculosis 
(TB).

Following that, another un-
fortunate event happened to 
Maniam when part of his left 
leg was also amputated.

Penang Care Society chair-
man Dr Ngoo Seong Boon 
said his team would find ways 
to help Maniam with his liveli-
hood.

“We are also connecting 
with other NGOs to help him 
sustain for a longer term,” 
Ngoo said.

IT is sometimes not 
easy to share our 
problems with oth-
ers due to various 
reasons like being 
ashamed of any 
stigma or feeling un-
comfortable.

Instead of com-
municating verbally, 
there is another 
platform for those who seek to 
communicate through a mobile 
application by text messages.

Known as PlusVibes mobile 
application, it is aimed at pro-
viding a platform for those who 
need support and motivation 
anonymously.

In a phone interview with Bu-
letin Mutiara recently, its chief 
executive officer Madiha Fuad 
(pix) said every conversation 
between those seeking coun-
selling and the anonymous per-
son would remain confidential.

“We are purely here to com-
fort and motivate people not 
to give up their lives. There’s 
no judging, no backbiting and 
most importantly, everything is 
private and confidential.

“PlusVibes was developed 
in 2020 when I had a harrow-
ing experience of permanent 
nerve damage. I was hyperven-
tilating and fell into depression 
and the only way for me to pick 
myself up was by finding sup-
port and motivation.

“Since then, I developed 
this mobile application to as-
sist with counselling those in 
need.

“Today, PlusVibes has a 

team which believes 
in the mission of sup-
porting those who are 
silently struggling. 
Our focus is to pre-
vent mental stress 
from developing into 
mental illness as the 
key to this is through 
emotional support,” 
she said.

Since the country’s first all-
in-one mental health and well-
being mobile application was 
launched, they have a team of 
about 300 Vibers.

Vibers are those with a psy-
chology or counselling edu-
cation background who have 
passed their onboarding pro-
gramme.

Madiha noted that there 
would always be tough chap-
ters in life.

“All we need is a cheer-
leader and a comforter to get 
us through those challenging 
times. PlusVibes wants to be 
someone society can count on 
for support.

“We believe that awareness 
is the key to steer away from 
the mental health stigma by 
embarking on a self-develop-
ment approach,” she added.

Stressing the importance of 
remaining anonymous, Madiha 
said people feel comfortable 
sharing their concerns.

“We have 40,000 users till 
now and we have hundreds of 
requests daily. Since its launch 
two years ago, we have pre-
vented about 900 suicide ide-
ations,” she said.

Financial aid for physically disabled man 

Anonymous platform for counselling 

Chow flagging off the participants of the 5km walk.

Ngoo (front row, second from left) and Yeoh presenting their respective cheques to Maniam.

Starting 2023 on 
healthy note 
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DURING the peak of the 
Covid-19 pandemic, it 
was the logistics industry 

which ensured all vital items 
were delivered as scheduled.

Describing logistics as one 
of the essential services in the 
country, Chief Minister Chow 
Kon Yeow said the performance 
of logistics companies did not 
lapse even during the lockdown 
period.

“They made sure that the 
critical personal protective 
equipment (PPE), medicines, 
foods, raw materials, and fin-
ished goods were delivered 
around the world.

“The Penang government 
has always supported human 
capital development, which 
includes logistics and supply 
chain sectors. We want more 
professional logisticians as we 
know that ‘no logistics, means 
no shopping’.

“Hence, we value the contri-
butions from the logistics indus-
try to the state.

“A strong logistics infrastruc-
ture and trained professional 
logisticians are crucial in real-
ising our Penang2030 vision,” 
he said in his speech during the 
Society of Logisticians Malaysia 
(LogM) Logistician Admission 
Ceremony 2022 recently.

It was hosted by LogM and 
was attended by professional 
logisticians from most states in 
Malaysia.

Chow pointed out that Pen-
ang has many multinational cor-
porations.

“I am confident the number 
of corporations in the state will 

grow in the future.
“Our impressive success is 

a testament of our tenacious 
industrial ecosystem.

“Penang Port can now be a 
preferred choice for shipping 
lines to bring their cargo move-
ments from the Indian Subcon-
tinent and Middle East to Pen-
ang for trans-shipment after the 
North Butterworth Container 
Terminal (NBCT) was gazetted 
as a free zone since last year,” 
he said.

Chow also looked forward to 
seeing more young people tak-
ing part in the logistics study 

programme before joining the 
profession.

LogM president Prof Chang 
Kah Loon expressed his utmost 
gratitude to Chow for his pres-
ence.

“During the movement con-
trol order, the logistics industry 
continued to perform to ensure 
a smooth flow of cargo move-
ment, regardless of aviation, 
maritime, land transportation 
and supply chain management.

“We are always ready to 
work with the state, trade asso-
ciations, industries, universities 
or institutes of higher learning, 

and professional bodies to lift 
Penang to greater heights,” he 
added.

In the event event, a total of 
142 professional logisticians 
were involved in the admission 
ceremony.

Also present were LogM hon-
orary adviser Datuk Syed Moha-
mad Aidid Syed Murtaza, LogM 
honorary presidents Datuk Dr 
Yee Thiam Sun and Wong Yin 
Fatt, LogM deputy president As-
sociate Prof Adam Mohd Saifu-
din and LogM vice-presidents 
Associate Prof Yudi Fernando 
and Francis Khor.

Chow, seen here in a group photo with the logisticians, lauded them on their vital role in the state's development. 

Crucial role of logistics industry 

IT is vital to nurture women to 
become entrepreneurs so that 
they can be more independent 
and have an income, says state 
executive councillor Chong Eng.

Chong Eng, who is in charge 
of Social Development and Non-
Islamic Religious Affairs, said 
by becoming entrepreneurs, 
women would have the privilege 
of better managing their time.

“This, in turn, will provide 
them with a more effective 
work-life balance.

“There is no doubt that there 
are women who have to stop 
working because they need to 
take care of their children.

“Some of them are also 
forced to take long leave be-
cause they have to take care 
of their elderly parents and this 
has caused them to eventually 
quit their job.

“Thus, by venturing into 
entrepreneurship, it can help 
them to manage their daily rou-
tine effectively, and to avoid 
being over-dependent on their 
husband,” Chong Eng said in 
her speech during the Penang 
Women Entrepreneur Mentoring 
Programme (PWEMP) 3.0 cer-
tificate presentation ceremony 
recently. 

Also present were state En-
trepreneurial Development, 
Trade and Industry Committee 

chairman Datuk Abdul Halim 
Hussain and Penang Wom-
en’s Development Corporation 
(PWDC) chief executive officer 
Ong Bee Leng.

According to Chong Eng, the 
Penang government through 
PWDC has carried out various 
initiatives and programmes 
over the years to assist wom-
en to become successful en-
trepreneurs.

“Among those initiatives is 
the PWEMP, which is a plat-
form for women entrepreneurs 
to network.

“The programme also pro-
vides them with a good sup-
port system.

“This is in line with our ob-
jective to achieve the target 
of having 40% small-medium 
enterprises (SMEs) owned by 
women by 2030, and for that 
we need at least 100,000 
women entrepreneurs.

“So, this programme is 
among the platforms to help re-
alise the target,” she said.

Speaking about PWEMP 3.0, 
Chong Eng said the mentoring 
programme managed to attract 
150 participants or mentees.

“And I hope that all the men-
tees who have benefited from 
this programme would become 
mentors to continue empower-
ing women,” she added.

Nurturing women entrepreneurs

Chong Eng presenting 
a certificate to one of 
the recipients during 
the ceremony while 
Ong (right) looks on. 
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ஜார்ச்டவுன் - ப�ொங்கல் என�து 
உலப்கஙகிலும் உள்ள தமிழர்க்ளொல் 
ப்கொண்ொ்ப�டும்  அறுவட்த் 
திருவிழொவொகும். விவசொயம் மற்றும் நல்ல 
விட்ளசசலுக்கு முதனடம ஆதொரமொ்க 
வி்ளஙகும் சூரியனுக்கு நனறி மற்றும் 
�ொரொட்டுத் பதரிவிக்கும் வட்கயில் இவ்விழொ 
பிரமொண்மொ்கக் ப்கொண்ொ்ப�டுகிறது. 

டத மொதத்தின முதல் நொள 
விவசொயி்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகில் உள்ள 
அடைவருக்கும் சிறநத பதொ்க்்கத்டதக் 
குறிக்கிறது. இநநொளில் நொம் பதொ்ஙகும் 
அடைத்து ்கொரியங்களும் �யனுள்ள மற்றும் 
வ்ளமொை எதிர்கொலத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

பிைொஙகு மொநிலத்தில் மத சுதநதிரமும் 
நமது சமூ்கத்தின ஒற்றுடமயும்  
�ொது்கொக்்கப�டுகிறது. 

இது ப�ொரு்ளொதொர மமம்�ொட்டுக்கு 
அடிப�ட்க் ம்கொட்�ொ்ொ்கக் 
்கருதப�டுகிறது எனறு மொநில முதல்வர 
மமதகு சொவ் ப்கொன இமயொவ், பிைொஙகு 
மொநில மமலசிய இநதியர வரத்த்கத் 
பதொழிலியல் சங்கம்(MICCI) ஏற்�ொட்டில் 
நட்ப�ற்ற ப�ொங்கல் விழொடவ 
அதி்கொரபபூரவமொ்கத் பதொ்க்கி டவத்து 
இவ்வொறு கூறிைொர.

"அணடமயில் நட்ப�ற்ற ப�ொங்கல் 
ப்கொண்ொட்்ம், லிட்்ல் இநதியொ 
சமூ்கத்தின �னமு்கத்தனடமடய 
நிரூபிக்கிறது,” எனறு முதல்வர  
தமதுடரயில் குறிபபிட்்ொர. 

மமலும், பிைொஙகு வரத்த்கத் பதொழிலியல் 
சங்கம் இைம், ்கலொசசொரம் அல்லது 
மதம் ஆகியவற்டறப ப�ொருட்�டுத்தொமல் 
அடைத்து சமூ்கங்களிலிருநதும் 
மதடவப�டு�வர்களுக்கு நிதியுதவி 
மட்டுமினறி ப்கொண்ொட்்ங்கள மற்றும் 
நி்கழ்சசி்கட்ள ஏற்�ொடு பசய்து வருகிறது. 
சமூ்க ஒற்றுடமடய மமம்�டுத்துவதற்்கொை 
அதன முனமுயற்சி்கட்ள வருகினற 
ஆணடு்களிலும்  பதொ்ரும் எனறு சொவ் 
நம்பிக்ட்க பதரிவித்தொர.

பிைொஙகு இநதியர வரத்த்கத் 
பதொழிலியல் சங்கம், ப�ண்கள மமம்�ொட்டுத் 
திட்்ம், இட்ளஞர மமம்�ொட்டுத் திட்்ம் 
மற்றும் இநதிய வணி்கச சமூ்கத்திற்்கொை 
சிறு பதொழில் முடைமவொர  வழி்கொட்டி 
மற்றும் விழிபபுணரவு �ட்்டற்கள 
உட்�் �ல நி்கழ்சசி்கட்ள இநதிய 
சமூ்க மமம்�ொட்டு வ்ளரசசிக்்கொ்க ஏற்�ொடு 
பசய்வது �ொரொட்்க்குரியதொகும்.

“பிைொஙகு மொநில அரசு  பிைொஙகு 
இநதிய வரத்த்கத்து்ன இடணநது 
மதசிய ரீதியில் பிரமிக்கும்  குடும்�த்டத 

 

டமயமொ்கக் ப்கொண் �சுடம மற்றும் 
விமவ்க மொநிலத்டத உருவொக்கும் 
பிைொஙகு2030 பதொடலமநொக்கு �ொரடவடய 
பமய்பபிக்்கவும் மமலும் இம்மொநில வொழ் 
இநதிய சமூ்கத்தின வ்ளரசசிக்கும்  
பதொ்ரநது பநருக்்கமொ்கப �ணியொற்றும்,” 
எை �ொ்ொங ம்கொத்தொ  சட்்மனற 
உறுபபிைருமொை சொவ் குறிபபிட்்ொர. 

இநதப ப�ொங்கல் ப்கொண்ொட்்த்தின 
ம�ொது, லிட்்ல் இநதியொவில் 
அடமக்்கப�ட்டுள்ள பிரமொண் 
நுடழவொயில் ்க்நத ஆணடு(2022) நவம்�ர 
30-ஆம் மததி நிடறவுபப�ற்று ஜைவரி,18 
அனறு அதி்கொரபபூரவத் திறபபுவிழொக் 
்கொணகினறது. 

பீச ஸ்ட்ரீட் மற்றும் மொரக்ப்கட் ஸ்ட்ரீட் 
சொடலக்கு இட்யில் பிரமொண்மொை 
நுடழவொயில் நிரமொணிக்கும் திட்்ம் MICCI 
�ரிநதுடரக்கு ஏற்�, பிைொஙகு மொநில அரசு 

மற்றும் பிைொஙகு மொந்கர ்கழ்க உதவியு்ன 
2018 ஆம் ஆணடில் இநத ்கட்டி்த் திட்்ம் 
முனபமொழியப�ட்டு சுமொர ரிம588,226.40 
பசலவில் நிரமொணிக்்கப�ட்டுள்ளது. 
முனைதொ்க, மொரக்ப்கட் ஸ்ட்ரிட் சொடல 
மமம்�டுத்தும் �ணியும் ரிம405,555.00 
பசலவில் மமம்�டுத்தப�ட்்து.

இநதிய மற்றும் இஸ்லொமிய ்கடல 
அம்சங்கட்ளக் ப்கொணடு இநத பிரமொண் 
நுடழவொயில் வடிவடமக்்கப�ட்டுள்ளது, 
�ொரொட்்க்குரியதொகும். இது ம�ொனற 
முயற்சி்கள ஜொரச்வுனின யுபைஸ்ம்கொ 
உல்க �ொரம்�ரிய த்ளத்தின அழட்க 

உளளூர சுற்றுப�யணி்கள மட்டுமினறி 
அடைத்துல்க சுற்றுலொப �யணி்கட்ளயும் 
ஈரக்கும் எனறு நம்�ப�டுகிறது.

இநதப பிரமொண் நுடழவொயில் 
இநதியர்களின அட்யொ்ளமொ்கத் தி்கழும் 
எனறு ப�ொங்கல் ப்கொண்ொட்்த்தில் 
்கலநது ப்கொண் பிைொஙகு மொநில 
இரண்ொம் துடண முதல்வர ம�ரொசிரியர 
�.இரொமசொமி தமதுடரயில் பு்கழொரம் 
சூட்டிைொர.

இநநி்கழ்சசியில், மூனறு ்கரும்பு்கட்ள 
பிரமிட் வடிவத்தில் நிறுத்தி அதில் மண 
�ொடைடய டவத்து  30 ம�ர்கள ப்கொண் 
குழுவில்  ப�ொங்கடலக் ப்கொண்ொடிைர. 
இது குழு முடறயில் ம�ொட்டியொ்கவும் 
ந்த்தப�ட்டு �ரிசு்கள வழங்கப�ட்்ை. 

இதனிட்மய, ப்கொம்தொர சட்்மனற 
உறுபபிைர மத லொய் பெங; எம்.பி.பி.பி      
பசயலொ்ளர ்த்மதொ Ir.இரொமஜநதிரன 

மற்றும் ்கவுனசிலர்கள, பிைொஙகு லீ்கொ 
முஸ்லிம் உறுபபிைர்கள, சீைர வரத்த்கர 
சங்க பிரதிநிதி்கள மற்றும் ப�ொதுமக்்கள 
்கலநது சிறபபித்தைர.

பிைொஙகு இநதிய வரத்த்கத் 
தடலவர ்த்மதொ ம்கொ�ொலகிருஷணன 
இசசங்கத்தின அடைத்து ந்வடிக்ட்க 
மற்றும் திட்்ங்களுக்கு எபம�ொதும் 
உறுதுடணயொ்க இருக்கும் மொநில 
அரசிற்கு நனறித் பதரிவித்தொர.

லிட்டல் இந்தியாவில் அமைக்கப்படடுள்ள 
பிரைாண்ட நுமைவாயில் அதி்காரபபூரவத் 

திறபபு விைாக ்கண்டது.

ப்பாங்கல் ப்பாடடியில் லிட்டல் இந்தியா 
வரத்்த்கர்கள ைற்றும் ப்பாது ைக்கள ்கலந்து 

ப்காண்டனர. 

 ைாநில மு்தல்வர பை்தகு சாவ் ப்கான் இபயாவ் முன்னிமலயில் ப்பாங்கல் ப்பாடடி 
பவற்றியா்ளருககுப ்பரிசு்கள வைங்கப்பட்டது (உ்டன் இரண்டாம் துமை மு்தல்வர ப்பராசிரியர 

்ப.இராைசாமி ைற்றும் MICCI உறுபபினர்கள).

லிட்டல் இந்தியா பிரமாண்ட நுழைவாயில் திறப்பு 
விைாக் கண்டது - முதல்வர்
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பத்து உபான் - பிைொஙகு நீர விநிமயொ்க 
வொரியம்(பி.பி.ஏ.பி.பி) பதனமமற்கு 
மொவட்்த்தில் உள்ள நீர விநிமயொ்க 
பிரசசடை்களுக்குத் தீரவுக் ்கொணும் 
ப�ொருட்டு புக்கிட் ப�ைொரொ, �ொலிக் புலொவ் 
அரும்க ஒரு நீர மசமிபபு பதொட்டிடயக் 
்கட்்த் திட்்மிட்டுள்ளது.

மொநில முதல்வர மமதகு சொவ் ப்கொன 
இமயொவ், பதனமமற்கு மொவட்்த்தில், 
குறிப�ொ்க �ொயொன �ொரு மற்றும் �ொலிக் 
புலொவ் �குதி்களில் வசிக்கும் ப�ொதுமக்்கள, 
நீண் ்கொலமொ்க எதிரமநொக்கும் குடறநத 
நீர அழுத்தப பிரசசடைக்குத் தீரவுக் ்கொண 
இத்திட்்ம் பசயல்�டுத்தப�டும், எனறொர. 

“பிைொஙகின மற்பறொரு மூல நீர 
ஆதொரமொ்க வி்ளஙகும் பதலுக் �ெொங 
அடணயின வொயிலொ்கவும் பதனமமற்கு 
�குதி்களில் குறிப�ொ்க �ொலிக் புலொவ் 
�குதியில் உள்ள குடிமக்்கள இநத 
அடணயில் இருநது  நீர ஆதொரத்டதப 
ப�றுகிறொர்கள.

"எைமவ, புக்கிட் பமைொரொவில் ஒரு 
நீர மசமிபபு பதொட்டிடயக் ்கட்டும் 
திட்்த்து்ன, �ொலிக் புலொவ் உட்�் 
பதனமமற்கு மொவட்்த்தில் வொழும் 
குடியிருப�ொ்ளர்களுக்கும் ம�ொதுமொை 
நீர விநிமயொ்கம் கிட்க்்க இத்திட்்ம் 
வழிவகுக்கும்.

"இநத மொநிலத்தில் வசிப�வர்கள 
குடறநத ்கட்்ண விகிதம், சுத்தமொை, 
�ொது்கொப�ொை மற்றும் தட்யினறி எல்லொ 
மநரங்களிலும் நீர விநிமயொ்கம் ப�றுவடத 
உறுதி பசய்வதற்்கொை  பி.பி.ஏ.பி.பி 
இன முயற்சி்களில் இதுவும் ஒனறொகும்," 
எை  தொமொன ப�க்்கொக்்கொ அரும்க 

ததன்மற்கு மாவட்டத்தில் நீர் ்ேமிப்பு 
ததாடடி நிர்மாணிக்கத் திட்டம்
பி.பி.ஏ.பி.பி குழொய்்கள மொற்றுதல் மற்றும் 
நீர விநிமயொ்கம் �ற்றிய வி்ளக்்கவுடர 
நி்கழ்சசியில் சொவ் குறிபபிட்்ொர.

மமலும், �ொயொன �ொரு நொ்ொளுமனற 
உறுபபிைர சிம் தி சின; �த்து உ�ொன 
மொநில சட்்மனற உறுபபிைர, குமமரசன; 
பிைொஙகு மொந்கர ்கழ்க ்கவுனசிலர்கள 
(எம்.பி.பி.பி); பி.பி.ஏ.பி.பி இன தடலடம 
பசயல் அதி்கொரி, Ir. ம்க.�த்மநொதன; 
மற்றும் பிரதிநிதி்கள ்கலநது ப்கொண்ைர.

ப்கொன இமயொவின கூற்றுப�டி, 
சுஙட்க டுவொ நீர சுத்தி்கரிபபு நிடலயத்தில் 
'வொல்வ்' மொற்றும் �ணி்கட்ளத் பதொ்ரநது 
சில மொதங்களுக்கு முனபு தீவில் ஏற்�ட்் 
எதிர�ொரொத நீர விநிமயொ்கத் தட்யின 
்கொரணமொ்க, இவ்வொரியம் பச�ரொங 
பிடறயில் இருநது தீவுக்குத் தணணீடரச 
மசரப�தற்்கொ்க தனி குழொய் அடமக்்க 
திட்்மிட்டுள்ளது.

“தீவிற்கு நீர விநிமயொ்கம் பசய்வதில் 
எதிரமநொக்கும் சிக்்கடலச சமொளிக்்க, 
பி.பி.ஏ.பி.பி �டழய குழொடய மொற்றுவதற்கு 
மூனறொவது இரட்ட் ்க்ல்வழி குழொடய 
�ட்்ரபவொரத்தில் இருநது ்கொட் பலம�ொ 
பமக்்கல்லம் வடர  நிரமொணித்துள்ளது.

"இருபபினும், சில மொதங்களுக்கு 
முனைதொ்க எதிர�ொரொத நீர விநிமயொ்கத் 
தட்யிைொல், மொநில அரசு  தீவுக்கு நீர 
மநரடியொ்கச பசல்லும் வட்கயில் தனி 
குழொய் அடமக்்க முடிவு பசய்துள்ளது," 
சொவ் வி்ளக்கிைொர.

தொமொன ப�க்்கொ்கொ நீர விநிமயொ்கத் 
திட்்ம் குறித்து ்கருத்து பதரிவித்த 
ப்கொன இமயொவ், ரிம1 மில்லியன 
பசலவில் இத்திட்்ம் பிபரவரி,1 

இல் பதொ்ஙகுவமதொடு முடிவட்ய 
ஒன�து மொதங்கள ஆகும் எனறும் 
எதிர�ொரக்்கப�டுகிறது, எை கூறிைொர.

"இநதத் திட்்மொைது 'asbestos' 
சிபமண்ொல் (ஏ.சி) பசய்யப�ட்் �டழய 
குழொய்்கட்ள, 'paip-paip bergaris Pusat' 
ர்க குழொய்்க்ளொ்க 150 மில்லிமீட்்ர (மிமீ) 
'mulur' இரும்பு (600 மீட்்ர) மற்றும் 50 
மிமீ எை மலொமரொங ப�க்்கொ்கொ 1,2,3,4,5 
மற்றும் சுஙட்க டுவொ ஆகிய இ்ங்களில் 
மொற்றப�டும். 

"எைமவ, இநத திட்்ம் 
பசயல்�டுத்தப�டுவதன மூலம், தொமொன 
ப�க்்கொ்கொ குடியிருப�ொ்ளர்கள 
எதிர்கொலத்தில் சிறநத நீர விநிமயொ்கத்டத 

அனு�விக்்க முடியும்," எனறு அவர 
கூறிைொர.

இதற்கிட்யில், புக்கிட் ப�ைொரொவில் 
ஒரு நீர மசமிபபு பதொட்டிடய நிரமொணிப�து 
குறித்து மமலும் ்கருத்து பதரிவித்த 
�த்மநொதன, இநத திட்்ம் ஒரு நொட்ளக்கு 
3 மில்லியன மில்லிலிட்்ர  (எம்.எல்.டி) நீர 
ப்கொள்ள்ளடவ மசமிக்்க முடியும் எனறு 
எதிர�ொரக்்கப�டுகிறது, எனறொர.

“இநத திட்்த்தின ்கட்டுமொைம் 
முடிவட்ய நொனகு முதல் ஐநது ஆணடு்கள 
ஆகும் எனறு எதிர�ொரக்்கப�டுகிறது. 
ஏபைனில் இது ஒரு நீண் ்கொல 
திட்்மொகும், அமதொடு ்கவைமொ்க திட்்மி் 
மவணடும்," எனறு �த்மநொதன கூறிைொர.

ப்தன்பைற்கு ைாவட்டத்தில் குமறந்்த நீர அழுத்்தப பிரசசமனமயக ்கம்ளய நீர பசமிபபு ப்தாடடி 
திட்ட வி்ளக்க ்ப்தாம்கயு்டன் ைாநில மு்தல்வர பை்தகு சாவ் ப்கான் இபயாவ், ்பத்து உ்பான் ைாநில 
சட்டைன்ற உறுபபினர, குைபரசன்; பி.பி.ஏ.பி.பி இன் ்தமலமை பசயல் அதி்காரி, Ir . ப்க.்பத்ைநா்தன்; 

ைற்றும் பிரதிநிதி்கள ்கலந்து ப்காண்டனர.

செபராங் சஜயா - மொநில அரசு 
ப�ொதுப ம�ொக்குவரத்து அடமபட� 
மமம்�டுத்துவதற்கும், தீவு மற்றும் பச�ரொங 
பிடறக்கு இட்யிலொை  இடணபட� 
வலுப�டுத்துவதற்கும் உறுதிபூணடுள்ளது.

ம�ொக்குவரத்து வடலயடமபட� 
மமம்�டுத்தும் மநொக்்கத்திற்்கொ்க  
ம�ொக்குவரத்து பநரிசடல ்கட்டுப�டுத்தல் 
(CAT) அல்லது 'CAT Bridge புக்கிட் 
பமரதொஜொம்' (CT14) எனும் ம�ருநது 
மசடவ இநத ஆணடு ஆரம்�த்தில் 
இருநது பசயல்�்த் பதொ்ஙகியது எை 
உள்கட்்டமபபு மற்றும் ம�ொக்குவரத்து 
ஆட்சிக்குழு உறுபபிைர, சொய்ரில் கீர 
பஜொெொரி கூறிைொர. 

"இநத CAT Bridge புக்கிட் 
பமரதொஜொம் ம�ருநது மசடவ, புக்கிட் 
பமரதொஜொம் மற்றும் ப்கொம்தொர இட்மய 
வருகினற 2023, ஜைவரி, 1 முதல் ஆறு 
மொதங்களுக்கு இலவசமொ்கப �யணத்டத 
மமற்ப்கொள்ளலொம் "CAT  Bridge புக்கிட் 
பமரதொஜொம் ம�ருநது மசடவ, என�து 
தற்ம�ொதுள்ள CAT ம�ருநதின கூடுதல் 
மசடவயொகும். இது இநத மொநில 

மக்்களின சுடமடயக் குடறக்கும், அமதொடு 
ப�ொதுப ம�ொக்குவரத்துப �யன�ொட்ட்யும் 
ஊக்குவிப�டத மநொக்்கமொ்கக் 
ப்கொணடுள்ளது," எனறு �ண்ொர ப�ர்ொ 
அரும்க CAT Bridge இலவச ம�ருநது 
பதொ்க்்க விழொவின ம�ொது இவ்வொறு 
கூறிைொர.

இநநி்கழ்சசியில், மசசொங புபுக்  
சட்்மனற உறுபபிைர லீ ட்க லூன; 
ப�ரமொத்தொங �ொசிர சட்்மனற உறுபபிைர, 
முெம்மது ஃட�ஸ் ஃ�ட்சில்; புக்கிட் 
பமரதொஜொம் நொ்ொளுமனற உறுபபிைர, 
ஸ்டீவன சிம் சீ கிமயொங; பிைொஙகு மொந்கர 
்கழ்க மமயர (எம்.பி.பி.பி),    ்த்மதொ இயூ 
துங சியொங; பச�ரொங பிடற மொந்கர ்கழ்க 
மமயர (எம்.பி.எஸ்.பி),         ்த்மதொ 
அசொர அர்ொத்; மொநிலப ப�ொரு்ளொதொரத் 
திட்்மி்ல் வொரியத்தின (BPEN) 
ம�ொக்குவரத்துப பிரிவின தடலவர, 
்த்மதொ லிம் ெொக் பசங மற்றும்                    
எம்.பி.எஸ்.பி    ்கவுனசில் உறுபபிைர்கள 
மற்றும் Rapid பிைொஙகின பிரதிநிதி்கள 
்கலநது ப்கொண்ைர.

மமலசியொவிமல இலவச ப�ொதுப 

ம�ொக்குவரத்து மசடவ்கட்ள வழஙகும் 
ஒமர மொநிலம் பிைொஙகு எனறும் சொய்ரில் 
பதரிவித்தொர.

"இநதப புதிய வழித்த்த்தின 
இயக்்கத்திற்கு பமொத்தம் ஐநது 
ம�ருநது்கள உள்ளை. மமலும், 
இது ம�ொக்குவரத்து சூழ்நிடலக்கு 
ஏற்�  சுமொர ஒரு மணிமநரத்திற்குக் 
கூடுதலொ்கப �யணிக்்கக் கூடும் எனறு 
எதிர�ொரக்்கப�டுகிறது.

"இநத 26 கிமலொமீட்்ர ம�ருநது 

�யணமொைது சம்மிட் புக்கிட் பமரதொஜொம் 
வழியொ்க  �ண்ொர ப�ர்ொ, பினைர 
பிைொஙகு �ொலம் வழியொ்க ப்கொம்தொர 
ம�ருநது நிடலயத்டத  மநொக்கிச 
பசல்லும்," எனறு அவர மமலும் கூறிைொர. 

மமலும் ்கருத்து பதரிவித்த சொய்ரில், 
மொநில அரசின ரிம724,000 நிதி ஒதுக்கீடு 
மூலம் CAT Bridge �யைர்கள இநத 
இலவசப ம�ொக்குவரத்து மசடவயில் 
திருபதி அட்வொர்கள எனறு நம்பிக்ட்க 
பதரிவித்தொர. 

“CAT Bridge புக்கிட் பமரதொஜொம் 
மசடவயொைது ம�ொக்குவரத்து பநரிசல் 
பிரசசடைடயத் தீரக்்கவும், �யணி்களின 
பசலவு்கட்ளக் குடறக்்கவும் உதவும், 
எனறொர. 

தீவு, தேபராங் பிழற இழ்டயிலான இலவே 
CAT Bridge ்பருந்து ்ேழவ

CAT Bridge புககிட பைர்தாஜாம் இலவச 
ப்பருந்து ்காைப்படுகிறது. 

உள்கட்டமைபபு ைற்றும் ப்பாககுவரத்து 
ஆடசிககுழு உறுபபினர, சாய்ரில் 

கீர பஜாஹாரி இத்திட்டம் குறித்து 
உமரயாற்றினார. 
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ஜார்ச்டவுன் - �ொயொ பதரும�ொங 
சட்்மனற உறுபபிைர இமயொ சூன 
ஹின மற்றும் பிைொஙகு �ரிவுமிக்்க சமூ்க 
அடமபபு (முனைர PgCare Alliance) 
ஒருஙகிடணபபில் உ்ல் நலம் குனறிய 
திரு மணியம் ்கணணு,58  என�வருக்கு 
புத்தொணடுப �ரிசு வழங்கப�ட்்து.

அணடமயில், இமயொவ் மற்றும் 
பிைொஙகு �ரிவுமிக்்க சமூ்க அடமபபு 
திரு மணியத்திற்கு அவரது அனறொ் 
வொழ்க்ட்கச பசலவு்களுக்்கொ்க 
பமொத்தம் ரிம3,500-ஐ நனப்கொட்யொ்க 
வழஙகிைர. மமலும், மளிட்கப 
ப�ொருட்்களும் வழங்கப�ட்்ை. 
இமயொவ் ரிம1,000 வழஙகிய மவட்ளயில், 
பிைொஙகு �ரிவுமிக்்க சமூ்க அடமபபு 
ரிம2,500 வழஙகியது. முனைதொ்க, 
முத்துச பசய்தி்கள நொளிதழில் திரு 
மணியத்துக்கு  நிதியுதவி மதடவ எை 
பதரிவிக்்கப�ட்்து, எனறொர.

"பிைொஙகு �ரிவுமிக்்க சமூ்க 
அடமபபு ம�ொனற அரசு சொரொ 
இயக்்கங்களின சமூ்கநலத் பதொணடு்கள 
�ொரொட்்க்குரியது. இது ப�ொது 
மக்்களின ்கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் �ல 
கூறு்களில் மமம்�ொடுக் ்கொண உதவுகிறது. 
“அரசு சொரொ இயக்்கங்கள மொநில அரசு்ன 
இடணநது சமூ்கத்  பதொணடு்கள 
ஆற்ற உறுதுடணயொ்க இருக்கிறது. 

அரசு ோரா 
இயக்கங்களின ேமூக 

்ேழவ பாராட்டக்குரியது
இதன மூலம், ப�ொது மக்்களின 
சமூ்கநலன �ொது்கொக்்கப�டுகிறது.  
மமலும், அரசு சொரொ இயக்்கங்கள 
்கல்வி மற்றும் மவடல வொய்பபு சொரநத 
விழிபபுணரவு �ட்்டற்கட்ளயும் அதி்கமொ்க 
வழிந்த்துகினறைர. இது திறன 
மிக்்க மனித வ்ளத்டத உருவொக்்கத் 
துடணபுரிகிறது," எை இமயொவ் கூறிைொர.

திரு மணியத்தின மருத்துவ 
அறிக்ட்கயின�டி, அவர மூனறு வயதொ்க 
இருநதம�ொது ம�ொலிமயொ மநொயொல் 
�ொதிக்்கப�ட்டுள்ளொர, இது அவரது 
ந்க்கும் திறடைப �ொதித்துள்ளது.  
பினைர, அக்ம்ொ�ர 2014 இல் ஏற்�ட்் 
வி�த்டதத் பதொ்ரநது அவர தைது 
இயநதிர ஆ�மரட்்ர மவடலடய 
ரொஜிைொமொ பசய்ய மவணடிய ்கட்்ொயம் 
ஏற்�ட்்தொ்க திரு மணியம் கூறிைொர. 

அவருக்கு மநரநத ம்கொர 
வி�த்துக்குப பிறகு அவரது வலது 
்கொலின ஒரு �குதிடயத் துணடிக்்க 
மவணடியிருநதது, ஏபைனில் அவரும் 
ஒரு நீரிழிவு மநொயொளி ஆவர. அனறு 
முதல், அவர ந்மொடுவதற்குத் தைது 
சக்்கர நொற்்கொலிடய நம்பி வொழ்கிறொர. 
அவரது குடும்�த்தின அனறொ்ச 
பசலவு்கட்ளத் தவிர, மொதொநதிர 
வீட்டுக் ்க்டைச பசலுத்த முடியொமல், 
சிரமப�டுவதொ்க திரு மணியம் கூறிைொர. 

்பாயா ப்தருப்பாங சட்டைன்ற உறுபபினர இபயா சூன் ஹின் ைற்றும் பினாஙகு ்பரிவுமிக்க சமூ்க 
அமைபபு ஒருஙகிமைபபில் திரு ைணியம் அவர்களுககு நிதியு்தவி வைங்கப்பட்டது. 

சமீ�த்தில், அவரது ஊைமுற்ற மடைவி 
எஸ்.பஜயலலிதொ,  'tuberculosis' 
(டிபி) ்கொரணமொ்க மருத்துவமடையில் 
அ னு ம தி க் ்க ப � ட் டு ள ்ள ொ ர . 
அடதத் பதொ்ரநது, துரதிரஷ்வசமொ்க 
டிசம்�ர மொதம்  அவரது இ்து ்கொலின 
ஒரு �குதியும் துணடிக்்கப�ட்்து, 
வருத்தம் அளிக்கிறது. 
பிைொஙகு �ரிவுமிக்்க சமூ்க 
அடமபபுத் தடலவர ்ொக்்ர நூ 
சிமயொங பூன, திரு மணியத்தின 

வொழ்வொதொரத்திற்கு உதவ அவரது 
குழுவிைர  முயற்சிப�தொ்கக் கூறிைொர.   
"நொங்கள மற்ற தனைொரவத் பதொணடு 
நிறுவைங்களு்ன பதொ்ரபுக் ப்கொணடு 
திரு மணியம் அவர்களுக்கு கூடுதலொை 
உதவி்கள வழங்க முடைகிமறொம்," 
எனறு ்ொக்்ர ஙகூ கூறிைொர.  
இதற்கிட்யில், இமயொவ் மற்றும் 
பிைொஙகு �ரிவுமிக்்க சமூ்க அடமபபின 
உதவிக்கு நனறித் பதரிவிப�தொ்க 
திரு மணியம் கூறிைொர. 
 
 
 

ஜார்ச்டவுன் - பிைொஙகு மொநிலம் 
உளநொட்டு மற்றும் பவளிநொட்டு 
சுற்றுப�யணி்களிட்மய சுற்றுலொத் 
தலத்திற்கு மட்டுமினறி சுடவயொை உணவு 
வட்க்களுக்கும் பு்கழ்பப�ற்றது.

அணடமயில், ‘LovePENANG அங்கொடி 
உணவுப ம�ொட்டி 2022' பவற்றியொ்ளர்கட்ள 
அஙகீ்கரிக்கும் வட்கயில் ப்கொம்தொரில் 
�ரிசளிபபு விழொ ந்த்தப�ட்்து 
இநநி்கழ்சசியில் சிறபபு விருநதிைரொ்கக் 
்கலநதுப்கொண் மொநில முதல்வர 
மமதகு சொவ் ப்கொன இமயொவ், �ல்மவறு 
சமூ்கம் சொரநத பசயல்�ொடு்கள மூலம் 
ஒற்றுடம உணரடவ ஊட்டுவதற்்கொ்க 
ந்த்தப�ட்் ‘LovePenang பிரசசொரத்தின’ 
பதொ்ரசசியொ்க இநதப ம�ொட்டி  
இ்ம்ப�றுகிறது, எனறொர.

"LovePENANG  அங்கொடி உணவுப 
ம�ொட்டி 2022' என�து பிைொஙட்க 
சிறநத அங்கொடி உணவின தடலந்கரமொ்க 
மமம்�டுத்தும் முயற்சி்களில் ஒனறொகும்.  
பிைொஙகு மொநில உணவு வட்க்கள 
தனித்துவம் மற்றும் அதன அசல் 
சுடவடயக் ப்கொணடு வழங்கப�டும். 
எைமவ, பிைொஙட்க  'உணவு பசொரக்்கம்' 
(food paradise) எனறும் அடழப�ர.

"அணடமயில், பிைொஙகு மொநிலம் 
'Michelin’s' அஙகீ்கொரத்டதப ப�ற்றுள்ளது. 
இது பிைொஙகின உணவு வட்க்களுக்்கொை 
�னமு்க ்கலொசசொரத்தின தனித்துவத்டத  
உலகிற்குப பிரதி�லிக்கிறது," எனறு  சொவ் 
கூறிைொர.

இநதப ம�ொட்டியில் பமொத்தம் 21 
உணவு வட்க்க்ளொை ‘சொர ம்கொய் திமயொவ்’, 
‘நொசி ்கண்ொர’, ‘மீ மசொத்மதொங’, ‘லக்சொ’, 
இநதிய உணவு்கள எை �ல வட்கயொை 

உணவு்கட்ள உட்�டுத்திய 1,600 ்கட்்கள 
�ஙம்கற்றதொ்க, சொவ் கூறிைொர.

இநதப ம�ொட்டி,  2022 பசப்ம்�ர 
20,  பதொ்ங்கப�ட்டு நவம்�ர மொதம் 

இறுதி வடர இரணடு மொதங்களுக்கு 
நட்ப�ற்றது எனறு அவர கூறிைொர.

“ஒவ்பவொரு பிரிவிலும் மூனறு 
பவற்றியொ்ளர்களுக்கு முடறமய முதல் 
�ரிசொ்க ரிம5,000, இரண்ொம் �ரிசு 
ரிம3,000 மற்றும் மூனறொம் �ரிசு ரிம1,000 
எை வழங்கப�டும்.

“இநத அஙகீ்கொரம் பவற்றியொ்ளர்கட்ள 
இனனும் சிறநது வி்ளஙகுவதற்கு 
ஊக்குவிக்கும் எை நம்புகிமறன.

“நொங்கள LovePENANG பிரசசொரத்டத 
�ல்மவறு திட்்ங்கள மற்றும் ந்வடிக்ட்க்கள 
பசயல்�டுவதன மூலம்   பிைொஙகு மக்்கள 
நமது ்கலொசசொரம், �ொரம்�ரியம் மற்றும் 
அதன அட்யொ்ளத்டதப �ொது்கொக்்கத் 
துடணபுரிகிறது. ஓர இணக்்கமொை 
மற்றும் பநகிழ்சசியொை சமுதொயத்டத 
உருவொக்்க வழிவகுக்கும் எனறு மொநில 
அரசு நம்புகிறது.

"இறுதியொ்க, பவற்றியொ்ளர்கள மற்றும் 
ஏற்�ொட்டுக் குழுவிைருக்கு மீணடும் 
ஒருமுடற வொழ்த்து்கட்ளத் பதரிவித்துக் 
ப்கொளகிமறன," எனறொர.

இநதப ம�ொட்டியில் �ஙம்கற்ற 
்கட்்களுக்கு ப்கொடுக்்கப�ட்் கியூ.
ஆர குறியீட்ட்ப �யன�டுத்தி 
தங்களுக்குப பிடித்த ்கட்்களுக்கு 
வொக்்களிக்குமொறு வொடிக்ட்கயொ்ளர்கள 
ஊக்குவிக்்கப�ட்்தொ்க அறியப�டுகிறது.

120,000-க்கும் மமற்�ட்் 
வொக்்கொ்ளர்களி்மிருநது 260,000-க்கும் 
அதி்கமொை வொக்கு்கள  ப�றப�ட்்ை.

பினாங்கின சிறந்த அங்காடி 
உணவுக் கழ்டகளுக்கு 

அங்கீகாரம்

LovePENANG  அங்காடி உைவுப ப்பாடடி 2022 பவற்றியா்ளருககு பினாஙகு ைாநில மு்தல்வர 
பை்தகு சாவ் ப்கான் இபயாவ் சான்றி்தழ் எடுத்து வைஙகினார.  
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槟州首席部长曹观友欣见
大家凭借着老虎的勇敢及不
畏惧精神，在2022年一一克
服了许多挑战，变得更为强
大。

他冀望兔年的来临，为大
家带来幸福与好运。

他是在出席中国驻槟总领
馆举办的“2023年新春招待会”
上，致词时如是表示。

他说，马中两国自1974年
正式建立外交关系，有着深
厚的历史渊源，如今已迈入
第49个年头。

“新冠疫情迫使许多国家和
社会面对巨大挑战，而这个
时刻，看到马来西亚和中国
之间的相互合作与援助，造
福了我们的公民，真正体现
了我们两国的热情友谊。”

有信心重建及加强槟旅业
他表示，中国国际边界的

重新开放，肯定会让进出我
国的游客激增。

“2019年共有约294万中国游
客到访马来西亚，中国是马
来西亚第三大旅游市场，我
们欢迎中国朋友回到这里。”

“凭借槟城度假胜地的吸引
力，以及能够满足最挑剔口
味的美食，我相信我们能够
重建和加强我们的旅游业。”

欣见成中国企业家首选地
他指出，欣见马来西亚继

续成为中国企业家的首选目
的 地 ， 尤 其 去 年 1 月 至 1 1 月
间，双边贸易额同比增长了
18.5%。

他说，槟城在去年迈向工
业化50周年，他深信槟州强
大的工业生态系统，提供了

巨大的价值与前景，未来几
年将继续吸引外国投资。

“我希望更多的中资企业搭
上“一带一路”，在中国驻槟城
总领馆的协助下，将更多的
投资带到北马，一起变得更
强大。”

周游斌赞叹大马多元文化
中国驻槟总领馆总领事周

游斌表示，看到槟城到处张
灯结彩，各族人民共同分享
节庆喜悦，不禁赞叹马来西
亚多元社会、多元文化的和
谐与包容。

“各种文明和谐共存、交流
互鉴，这正是中马两个团结
的多民族国家所拥有的共同
特质。”

有望连续14年成最大贸
易伙伴

他提及，中马两国在过去
一年克服疫情苦难，各领域
合作逆势上扬，共同书写了

中马关系发展新佳话。
“去年上半年，中国对马投

资达110亿美元，占马吸收外
国投资总额的55.6%。”

“去年1至11月，中马双边
贸易额同比增长18.5%，达
1847.5亿美元，中国有望连续
14年成为马来西亚最大贸易
伙伴。”

两国人文交流重回正轨
他提及，中马两国政府和

相关部门密切配合，两国人
文交流亦逐渐重回正轨。

“ 中 国 驻 槟 城 总 领 馆 立 足
北马四州，服务中马关系大
局 ， 同 领 区 四 州 政 府 、 企
业、媒体、社会团体等各方
面密切合作，以促进中马地
方间关系发展。”

携手促进两国经济发展
他说，2023年是中国和马

来西亚建立全面战略伙伴关
系10周年，也是“一带一路”

倡议提出10周年。
“ 从 1 月 8 日 起 ， 中 国 已 经

正 式 实 施 中 外 人 员 往 来 新
规，除48小时核酸检测阴性
证明外，没有其它防控限制
了。”

他说，今后可能实施更加

宽松的防控措施，而槟城与
中国城市间的直航也恢复，
中马人员往来将更加便利。

他呼吁大家一定要抓住世
界走出疫情大流行的良机，
携 手 促 进 中 马 两 国 经 济 发
展、共同谱写合作新篇章。

由中国驻槟总领馆举办的新春招待会场面热闹，喜气洋洋。

槟首长曹观友与中国驻槟总领事周游斌，期盼新的一年携
手促进两国经济发展。

欣见虎年成功克服挑战
首长冀兔年带来幸福好运
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槟岛市政厅5个小组表现良好，交替
主席获得继任，任期与槟岛市议员相
同，至今年8月31日。

槟岛市长拿督尤端祥是于日前召开
槟岛市厅例常会议后，受记者询问时，
如是指出。

槟岛市厅5个小组交替主席：执照与
公共卫生小组交替主席邓智伟、财务管
理常务委员会交替主席王宇航、基设及
交通技术小组委员会主席陈成吉、发展
规划委员会交替主席阿都拉迪夫、执法
与公共教育常务委员会交替主席莫哈末
苏海利。

陈慧萍建议恢复公厕卫生比赛
另 一 方 面 ， 槟 岛 市 议 员 陈 慧 萍 表

示，配合世界厕所日及响应地方政府发
展部部长倪可敏的公厕卫生号召，她建
议槟岛市政厅恢复公厕卫生比赛。

她说，在落实比赛时，评分机制必
须更详细，且达到“干净、吸引、香气
芬芳”（Bersih、Menawan、Wangi）目
标。

她补充，公共厕所得整洁，关乎国
家的形象，尤其是旅游区的公厕。

“无论是道路获厕所的整洁，都关系

予一个城市的卫生整洁程度，而槟岛部
分公厕达到了良好的水平。”

她举例，峇都丁宜的迈阿密沙滩和
金沙滩公厕，更获得了2019年东盟公厕
水准奖项。

125公厕由槟岛市厅管理
她提及，目前共有125个公厕是由槟

岛市政厅管理，而多数额公厕在数年前
进行评估时，获得星级评价。

她坦言，要达到目标并不容易，要

维持成就更难，尤其是槟城国际机场的
厕所卫生，代表了槟州的门面，时必须
良好的维持整洁。

她亦呼吁全国155个地方政府，成立
公共厕所监督小组。

槟岛市政厅将在3月向世界卫生组
织（WHO）提交申请表格，放眼在
2025年成为世界卫生组织乐龄友善城
市的成员之一。

槟州妇女发展机构首席执行员王美
玲表示，槟岛市厅提交申请后，将会
逐步改善槟岛各项设施，以确保遵循
世界卫生组织的主要8项范畴元素的要
求。

她说，这8项范畴包括了交通、房
屋、社会参与、尊重与社会包容、公民
参与与就业、通讯与讯息、社区支持与
卫生服务，以及室外空间与建筑。

她 呼 吁 私 人 界 也 积 极 参 与 及 协
助，因为打造乐龄友善城市，不仅
是惠及长者，同时也惠及其他年龄
层的人士。

她是于日前分别与非政府组织及
政府单位代表，进行专题讨论小组
及调查，以检视槟岛在8个范畴的乐
龄友善城市的程度，并找出需改善
的地方。

与该机构合作的有马来西亚健康
老龄化协会（MHAS），两造于去年
签署备忘录，以携手打造槟城成为
乐龄友善城市。

莎鲁峇雅：为期3年计划进行
马 来 西 亚 健 康 老 龄 化 协 会 主 席

莎 鲁 峇 雅 说 ， 这 是 一 项 为 期 约 3 年
的计划，她们将从专题讨论小组中
所得出的乐龄友善城市程度调查结
果，写成报告后连同申请表格，由
槟岛市政厅提呈给世卫组织。

“ 待 世 卫 组 织 进 行 研 究 ， 进 一 步
提 出 提 升 槟 岛 区 所 需 的 建 议 后 ，
我 们 就 会 着 手 在 相 关 范 畴 领 域 上
进行改善。 ”

她 表 示 ， 依 据 世 卫 组 织 提 及 的

范 畴 ， 槟 州 不 需 要 在 一 些 领 域 上
进 行 大 幅 度 改 善 ， 因 为 有 些 领 域
已经发展得不错。

她 指 出 ， 这 是 一 个 很 好 的 试 点
项 目 ， 若 槟 岛 成 为 乐 龄 友 善 城
市 ， 威 省 也 可 参 照 该 模 式 进 行 准
备 ， 以 把 威 省 区 申 请 成 为 乐 龄 友
善城市。

当 天 出 席 者 包 括 ： 槟 州 妇 女 社
会 发 展 委 员 会 主 席 章 瑛 、 双 溪 槟
榔 区 州 议 员 林 秀 琴 、 槟 岛 市 议 员
陈慧萍及项目协调员桑依达等。

槟岛市厅3月向世卫申请
放眼2025年成乐龄友善城市

槟岛市厅5小组表现良好
尤端祥: 交替主席获续任至8月杪

陈慧萍建议槟岛市厅恢复公厕卫生比
赛，确保公厕达到良好卫生水平。

槟岛市长拿督尤端祥宣布5小组交替主席获得续任。左为槟岛市厅秘书拿督拉
詹德兰。

槟州政府向来积极推动活跃乐龄倡议。

槟岛市政厅将在3月向世卫组织申请，放眼在2025年成为乐龄友善城市。



3要闻 32023年2月16日—28日

报导陈健敏
摄影Darwina Mohd.Daud

槟城新春标志性盛事之一的极乐寺
新春万佛光明灯举行亮灯仪式，万盏
光明灯一亮，象征着癸卯兔年将至，
祈求社会安宁、国家繁荣、兔旺槟城!

极乐寺信理委员会暨极乐寺慈善医
院董事主席日恒长老在这个特别的日
子捎来好消息,宣布即将在垄尾建立设
有400张床位的新慈善医院,以造福人
群。

他希望垄尾慈善医院可获得相关单
位批准,并在2至3年半之间落成。

槟州首席部长曹观友表示,极乐寺慈
善医院团队不久前在光大向他汇报垄
尾新慈善医院事宜及提呈申请土地转
换,他认为这是服务人民,造福社会的
好事,州政府会给予全力配合及支持。

“希望在各造努力下,医院早日落成,
让人民受惠。”

另一方面,首长说,极乐寺“新春万
佛光明灯吉祥大法会”举办至今已
迈入第41年，极乐寺春节灯会更是
已成为槟州新春不可缺少，最标志
性的活动之一，也是槟州人民，甚
至国内外游客最期待的。我们也常
说的，极乐寺亮灯，才像是槟城人
过年！ 

“前两年我们面对新冠肺炎疫情
的束缚，但极乐寺依然延续二十多
年来的亮灯仪式传统。我在此，再
一次感谢极乐寺每年的用心，为槟
城呈现出这美丽的风景，让整个槟
城都洋溢着浓厚的新春气息。“

“如今，我们总算恢复疫情前的
自由，国外游客也可前来欣赏槟州
最美的极乐寺春节灯会，我相信，
今年极乐寺春节灯会将吸引比往年
更多游客到访，让极乐寺再次扬名
国际。不仅如此，今年槟州许多新
春活动也复办了，比如州政府及各
团体的团拜活动及新春庆典、庙会
等等，槟州将恢复以往的热闹，甚
至比之前更热闹。”

槟政府致力改善交通阻塞
他指出,或许有人担忧，到时又

会面临交通阻塞问题。以乐观的角
度看待，这也证明了槟州是非常受
欢迎的地方，拥有各种新春活动可
以参与及打卡。当然，州政府也了
解槟州一直以来存在的塞车问题，
因此我们一直致力推行各项基础设
施工程，其中一项就是亚依淡衔接
敦林苍祐大道工程。一旦这项工程
完成，民众只需5分钟，就可以从
亚依淡通往敦林苍祐大道。这也是
槟州目前最大型的计划。

首长说,亚依淡是个多元，拥有
丰富文化色彩的区。极乐寺、升旗
山和传统街边亚依淡巴刹都是这里
最大的特色。

亚依淡未来会更旺 
“如今，我们看见亚依淡增添了

许多壁画，也兴建了新酒店、新店
铺等等。接下来的发展更是令人期
待，包括刚才说的亚依淡衔接敦林
苍祐大道工程，还有阳光商城发展

极乐寺新春灯会亮灯
万盏光明灯照旺槟城

计划等等，相信在这几年内，亚依淡会变
得比以往更热闹，也会成为槟州另一个主
要城市。

极乐寺信理委员会暨极乐寺慈善医院董
事主席日恒长老致词时说,之前也因疫情期
间缘故,极乐寺也做了跨领域的科技尝试,
例如用线上直播方式,让大家能够足不出户
又可以线上 参与直播法会,让大众在各地
跨越时空参与。现在大家可以回到寺院参
与法会,但仍需把防疫措施做好,诚邀大家

一起回寺礼佛,让我们回到熟悉的极乐寺,
回到温暖的佛家, 彼此一同提振道心道行,
共同安定自我身心。

出席者包括：泰国驻槟总领事拉斯查
达、槟州行政议员章瑛、杨顺兴、州议
员：林秀琴(代表副教育部长林慧英)、黄
顺祥、郑来兴、阿逸布爹区州议员林冠英
的代表黄汉伟、极乐寺慈善医院院长拿督
丁福南、极乐寺慈善医院营运长涂仲仪
等。

出席者纷纷拍下灯光灿烂一刻。

美仑美奂的极乐寺万佛宝塔。

极乐寺亮灯仪式后,日恒法师（左起）、曹观友、章瑛、杨顺兴、郑来
兴、黄汉伟等合影。

极乐寺灯会已成为槟城新春标志性活动。
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槟州社会发展及非伊斯兰事务委员会主席章瑛表示，有能力或经济条
件的女性都应该为社会做出贡献，让社会看到女性的付出，不会留下女
性是弱者的刻板印象。

她是出席由巴当拉浪妇女及家庭发展委员会主办，章瑛服务中心支持
的“女性领袖交流新春聚餐会”上致词时说。

“女性应该多为社会付出，让大家看到女性的贡献，而不是只能成为
新闻上需要他人帮助的对象。”

她鼓励更多女性领导带领更多人帮助社会，希望日后举办更多类似工
作坊，讨论各种社会议题。

巴当拉浪妇女及家庭发展委员会主席李寈凤表示，该组织计划日后每
一至两个月，都会举办女性成长活动或分享工作坊，以提升女性的各项
技能，打造互相学习的平台。

民众可关注JPWK Padang Lalang脸书专页了解更多详情。当天活动约
90人参与，场面热烈。

女性领袖新春交流聚餐
章瑛鼓励女性贡献社会

章瑛（坐者右）与女性领袖交流新春聚餐会参与者开心合影。

亚依淡分别举行挥春与填色比
赛,巴刹一带街区亮灯以及为升旗
山脚交通圈吉祥物开幕,一片喜气
洋洋,充满农历新年欢乐气氛！

亚逸布爹区州议员林冠英致词
时说,我们庆幸有团结政府执政,
让我们可自由欢庆节庆,但极端份
子无孔不入,还是会趁虚而入进行
干扰,我们必须捍卫宪法赋予我们
的权利,不让他们有机可趁。

林冠英：远离极端份子
“遗憾的是,仍然有人选择与极

端份子站在一起,我们必须远离他
们,团结一致,支持团结政府,让马
来西亚迈向更好的未来。”

黄顺祥冀福兔带来福气
另一方面，亚依淡区州议员黄

顺 祥 指 出 , 亚 依 淡 区 今 年 共 悬 挂
800颗灯笼，比2022年的520颗及
2021年的400颗更多，这有赖于
民众的热烈响应,以及槟州政府、
商家、各单位等热心赞助。有关
灯笼将亮灯至农历新年后。

此 外 ， 他 说 ， 竖 立 在 升 旗 山
脚交通圈的“福兔”模型（图），
希望能为大家带来福气，并冀团
结 政 府 执 政 后 ， 为 国 家 带 来 新
希望，国泰民安，人民生活会更
好。

法律及体系改革部副部长兼武
吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴星也
受邀致词。

较早时举行的“瑞免呈祥亚依
淡挥春与填色比赛”两项比赛共
有110人参加。填色比赛分为6至
8岁组及9至12岁组,挥春则分为13
至15岁组、16至20岁组及21岁以
上组。

出 席 者 包 括 李 伟 翔 和 陈 淑 湘
市 议 员 、 D E V I E W 酒 店 经 理 方
麒杰、槟城msu学院院长朱淑枫
等。

右起：林冠英、黄顺祥及蓝卡巴星为吉祥物“福兔”主持开幕。

800颗灯笼照亮亚依淡区，新的一年更旺！

街区亮灯及吉祥物掀幕
亚依淡喜气洋洋
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报导翁懿娴
摄影Darwina Mohd Daud

报导翁懿娴
摄影邵家恩

2023年占领土库街（OBS）新春
跑红彤彤热爆全场！共2500人欢乐
参与五公里跑，迎接癸卯兔年的到
来，现场春意甚浓！

槟州首席部长曹观友表示，睽违
两年，这第3届 OBS 新春跑终于回
来了！他欣见参与者对运动和积极
生活的热诚，而这也是开年以来周
末所办的第四场体育活动。

他打趣表示，尽管自己必须每个
周末都在凌晨4时至5时多就起身，
但能够为这些体育活动主持挥旗，
多早醒都愿意，语毕引起全场鼓掌
喝彩。

“槟城是多元化的完美典范，我
们团结一致及重视社会和谐。在槟
城，无论你走到哪里，你都可以看
到各个宗教礼拜场所，清真寺、寺
庙和教堂彼此相邻。”

“对我来说，这些不同的宗教礼
拜场所的距离，证明了我们之间的
距离有多近，这就是我们的多元文
化。”

他是在出席为“2023年OBS新春
跑”主持挥旗礼时，致词这么表示。

爱槟城运动让全民团结
他指出，槟城也是一个全年都有

文化庆典的州属。农历新年是一年
中最欢乐的季节之一，也是一个相
聚的时刻。

他表示，配合槟城 2030 年愿景，
以及去年所推介的爱槟城运动，州
政府与非政府组织一起举办了各项
体育比赛，以在后疫情时代治愈我
们的社区，让全民团结。

“OBS 新春跑适合一家大小，让
家人和社区有机会团结起来及热

2023年OBS新春跑
红彤彤热爆全场春意浓

爱槟城，沉浸在节日气氛中及共度美
好时光，同时一起拥抱积极的生活方
式。”

首长也在致词尾声引用著名的非洲
谚语，即“一个人跑得快，一群人跑得
远”，告诉参与者们一起奔跑的意义，
并 呼 吁 民 众 多 抽 出 时 间 陪 伴 家 人 朋
友，并为槟州和爱给团结起来。

有关全场5公里的新春跑路线，以土
库街为起点，途经义兴街、莱特街、
华盖街、槟榔律、南华医院街、牛干
冬、义福街、林萃龙医生路，再回到
土库街为终点。

出 席 者 包 括 ： 教 育 部 副 部 长 兼 丹
绒区国会议员林慧英、槟州青年体育
发展委员会主席孙意志、光大区州议
员 郑 来 兴 、 双 溪 槟 榔 区 州 议 员 林 秀
琴、亚依淡区州议员黄顺祥、槟岛市
议员王宇航、陈淑湘、TLM活动策划
有限公司执行董事黄继昇、安品集团
（Safetyware Group）首席执行员黄继
炜。 “嗨！财神爷！新年快乐！”

2500人活力满满参与2023年新春跑，全场红彤彤一片。 参与者戴上逗趣的兔子帽，成了焦点之一。

睽违两年的第3届 OBS 新春跑终于回来了！全场春意浓，热闹极了！
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“槟城百年遗产卓越奖”入选名单出炉！
槟州政府举办“槟城百年遗产卓越奖”，向在槟城屹立长达百年或以

上，为槟州发展做出贡献的单位给予郑重认可，共有112个单位入选。
槟州首长曹观友表示，如是奖项旨在肯定州内拥有超过100年历史的

组织单位，包括商业及文教单位，表扬他们为槟城作出的贡献。
他指出，槟城是个历史悠久的州属，当中乔治市于2008年被列入联

合国教科文组织世界文化遗产名录，州内也有不少成立已久的文化商
业单位。

此外，他说，槟州可说是非常注重人文艺术内涵的州属，长年有不
少文化艺术的活动在此举办。

他是出席颁奖仪式上时恭贺获奖单位，并冀透过如是奖项，鼓励大
家一起努力，同时也肯定他们为槟州发展的努力。

首长：提升人文素质
“希望通过如是表扬，让相关单位知道政府感激他们的贡献，共同为

槟州发展而努力，而且相信这也为槟州加分，提升人文素质。”
此项颁奖礼在超过百年历史的东家酒店遗产翼（Heritage Wing）举

行，由首长亲自颁发纪念牌匾及证书予获奖者。
出席者有槟行政议员章瑛、光大州议员郑来兴、槟州秘书拿督莫哈

末沙尤迪、槟古迹专员罗斯、槟岛市长拿督尤端祥、威省市长拿督阿
扎尔等。

慧音社属下慈悲血喜舍团联合各协办单位，日前
举办“岁末献礼献血运动”，吸引不少“热血英雄”参
与其盛。

槟州首长曹观友表示，成立于1996年的慧音社慈
悲血喜舍团，多年来与多家医院合作，举办献血活
动，号召不少热心人士加入行列，造福社会。

他在仪式上致词时指出，今天慧音社联同25个团
体举行献血运动，相信是历年来最多联办团体的一
次。

“ 州 政 府 对 此 感 到 非 常 自 豪 ， 因 为 你 们 所 伸 出
的 援 助 之 手 ， 符 合 槟 州 政 府 所 推 动 的 ‘ 爱 槟 城 ’
（LovePENANG）行动号召。”

他特别感谢各方的付出，特别是非政府组织的积
极参与，共同建立一个充满关爱的社区，协助槟城
迈向更光明和美好未来。

他续说，槟州政府分别于2016年和2022年举办“

献血英雄表彰大会”，以赞扬促成这项活动的主办
单位，尤其是长期踊跃响应献血的英雄朋友们。

他也呼吁州内各社团加入献血运动行列，加大宣
传力度、互相影响，以带动更多团体和民间英雄迈
出第一步，让献血成为健康生活的文化。

张逸彬：管制令以来近3000人捐血
慈悲血喜舍团团长张逸彬博士则说，该团自成

立以来，除了推动献血运动，也积极的进行教育工
作，建立人们对献血的正确的观念。

“27年来先后主办了344次月常献血活动和在槟州
各大商业场所举办25次的大型献血运动，总共采集
了77212包血液。”

她续说，27个月的行动管制令，该团一共举办了
44场献血运动，总共获得7138包宝贵的血液。特别
一提的是，前来参与的献血者共有2983位。

她也说，该团顺应时代，把繁杂冗长的登记手
续电脑化，让献血者省却宝贵时间；与团员联络方
面，则采用传短讯whatsapp通知来临的献血日。

当天，大会推介该团手机版“献血应用程序”，
让人可登记为团员、查询献血活动等，冀带动更
多人加入献血行列，唯该程序预计1周后才公开下
载。

为表扬热心人士献血救人精神，大会颁发“献血
达人奖”予4名献血达80次者，即颜怡振（86次）
、黄福兴（85次）、李志成及黄春晖（84次）。

另有18人获颁献血勇士奖（献血60次者），63
人获得杰出金牌奖（36次）， 91人银牌奖（24
次）， 153人铜牌 （12次）奖。

出席者尚有槟州行政议员彭文宝、杨顺兴、前
任升旗山国会议员黄汉伟、慧音社社长拿督庄耿
康、副社长彭春松、副总务林唐欣等。

槟城百年遗产卓越奖在东家酒店隆重举行。

槟百年遗产卓越奖得主出炉
112单位为发展贡献获表扬

慧音社岁末献礼献血运动
首长感谢各方展现爱槟城精神

献出热血，功德无量。左起：黄汉伟、彭文宝，右起：张逸彬、 庄耿康及曹观友表扬捐血英雄。
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槟 城 青 年 发 展 机 构
（PYDC）日前在位于日落洞
的槟城青年中心 (Youth Space) 
举办了“走进镜头里”，Undi18 
抖音视频比赛颁奖典礼。

槟州青年发展机构总经理魏
鉝玲博士表示，上述比赛是为
了挖掘青年短片制作的才能。
除了Undi18 TikTok 视频大赛
以外，PYDC同时也举办了可
以 让 青 年 发 掘 才 能 的 各 项 活
动。

“以目前的趋势为参考，不
难发现TikTok应用的使用非
常之广泛，并带来巨大的影响
力。因此，PYDC想借此机会
为近期的选举吸引更多的年轻
选民，甚至是首投族。”

她指出，此比赛不仅让年轻
人展现该短片制作的才华，还
是个可以练习成为网路影响者 
-网红的好机会。

“凭借这一优势，PYDC可以
挖掘新的人才，让其在未来成
为有影响力的网红。”

该分享会暨颁奖典礼的出席
者包括了槟城青年发展机构董
事拿汀巴拉迪、槟岛市议员李
伟翔，评委们和TikTok比赛得
奖者。

比赛获奖名单如下：
“走进镜头里” ：Undi18 抖

音视频比赛是于2022年10月25
日拉开序幕，而作品提交截止
日期为2022年11月30日。首三
名获奖者如下：

冠军：Satiaselan A/L 
Ravindren

亚军：Siti Nur Khadeejah 
Balqis Binti Khairuddin

季军： 卢艾仪
同时，此比赛也有7名参赛

者 获 得 优 秀 奖 ， 分 别 是 ： 罗
鈜茗、许凯欣、邓马定、李勇
赐、杨于宣、Rovithren A/L 
Kumarakuru、郭贺霖。

得奖者获奖感言：
代 表 冠 军 沙 迪 亚 领 取 奖 项

的代表维妮沙指出，虽然时间
紧迫，但是沙迪亚除了专注于
日常工作，同时仍然尝试制作
该短视频，并希望该视频可以
向年轻人传播公民意识。

亚 军 的 茜 蒂 则 分 享 了 她 在
参加本次比赛时感到既紧张又
激动的心情。此外，她也借此
机会对在制作视频过程中不断
指导与启发她的老师们表示感
谢。

季 军 卢 艾 仪 首 次 制 作 视 频
就得到如此成绩感到开心。

参赛作品获极高评价 
本 次 T i k T o k 比 赛 的 评 审

团 有 槟 城 首 长 机 构 副 总 经
理兼 PYDC 董事拿汀峇拉
蒂、Motion in Style 及Atlantic 
by MiS 的创始人刘劲祥、伯
乐大学学院讲师麦祖。

评 审 们 也 在 该 分 享 会 给 出
了值得令人鼓舞的评价，包括
称赞其视频的创意及所传达的
内容也相当有趣。

同 时 ， 评 委 们 也 希 望 在 未
来 里 可 以 看 到 更 多 类 似 的 比
赛。

展现电影艺术才华的平台
“走进镜头里” 是PYDC的一

项 让 青 年 通 过 摄 影 和 电 影 竞
赛 的 方 式 ， 展 现 他 们 对 电 影
艺 术 方 面 的 才 华 与 能 力 的 平
台 ， 而 该 竞 赛 也 获 得 来 自 电
影 界 和 学 术 界 的 评 审 团 的 支
持。

自发起该“走进镜头里” 倡
议以来，除了Undi18  TikTok 
视频比赛以外，PYDC共举办
了7场活动包括：酒驾短视频
比赛、探索魅力槟城 体验中

华 文 化 》 抖 音 国 际 版 短 视 频
比赛 、恐怖片短视频比赛、
影 片 剪 辑 工 作 坊 、 《 向 前
冲 》 音 乐 短 片 制 作 比 赛 ， 槟
城 古 迹 视 频 比 赛 和 电 影 制 作
工作坊。

PYDC将在不久的未来与马
来Nikon俱乐部 (Nikon Club) 
合 作 举 办 摄 像 及 摄 影 工 作
坊 ， 并 在 短 期 内 宣 布 即 将 来
临的短片竞赛。

“走进镜头里” Undi18 
TikTok 视频大赛是配合第15

届 大 选 的 一 项 活 动 。 该 比 赛
的目的是为了让15-35岁的青
年有机会透过创作30秒的短视
频来传播公民意识。

由 于 该 视 频 的 目 标 观 众 为
年 轻 及 新 选 民 ， 因 此 所 使 用
的视频标签包括了 “一起投票
吧！”及“我是新选民”以吸引
年轻群众。

如 有 关 “ 走 进 镜 头 里 ” 的
任 何 疑 问 ， 欢 迎 致 电 （ 0 1 2 -
5579281）En Wazir Bakri或电
邮至wazir@pydc.com.my。  

               Undi18 抖音视频比赛
        魏鉝玲：挖掘青年短片制作才能

“走进镜头里”

走进镜头里”，Undi18 抖音视频比赛日前举办颁奖礼，图为得奖者与评审及主办方合影。

魏鉝玲（左3）及黄汇婷（左1）赠送纪念品予比赛评审，右起为李伟翔、刘劲祥、
麦祖及峇拉蒂。大家观赏着颁奖礼上，所播出的得奖视频。
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报导黄国伟
摄影Noor Siti Nabilah Noorazis

北海飞禽公园不仅拥有逾300种国内
外不同品种的鸟类，园内更有可爱爆
表的兔子迎客，让喜欢小动物的游客
们与之开心互动。

谈起飞禽公园的小兔子，原来并非
园主黄宏振博士刻意迎合兔年而引进
该园，反之，这是飞禽公园这些年来
收养的弃养宠物，如今已成为园内的“
原住民”之一，也算是无心插柳之举。

黄氏接受《珍珠快讯》访问时笑
说，目前园内共有逾20只大小不一的
兔子，散养在园内的开放区域内，与
其他生性温和的禽类住在一起，让游
客近距离与它们接触。

谈及这些小动物，他指出，其实这
些园内的兔子多为别人弃养后，交到
该园“代为照顾”的宠物，长久以来形
成了如今的规模。

“兔子是非常可爱的动物，深受许多
小朋友所喜爱，然而许多人在买回去
饲养后，都无法妥善照顾他们，一些
人索性就不要了。”

他透露，如果该园没有收留这些宠
物兔子，在胡乱弃养之下这些小生命
的命运堪忧。

而在飞禽公园内，这些生灵至少能
够继续无忧无虑的生活，并且成为园
内的亲善大使，为该园“招待”远道而

来的游客们。
“我们由一个角落，是特别给予这

些兔子生活的，欢迎来到我们的公园
参观，这里不仅有可爱的兔子，而且
还有逾300种珍稀鸟类，让大家大开眼
界。”

美丽优雅火烈鸟吸睛
询及该园今年的特殊之处，黄宏振

透露，该园于近期引进了14只橘红色
的火烈鸟，美丽优雅的身影非常值得
大家前来一睹为快。

“目前我们拥有2种火烈鸟，除了古
巴火烈鸟外，园内还有逾20只粉色的
大火烈鸟，同样非常吸睛。”

另外，在经典动画《狮子王》上，
小狮子王好友之一的构想原型非洲狐
獴，也成为了该园的动物明星之一。

新春特设打卡站点
黄宏振表示，飞禽公园的其他精彩

之处，还包括可以“上手”的鹦鹉，及
新春特设的拍照打卡站点等。

“我们设立了一些开放园区，让游客
可以近距离和园内的小动物互动，游
客们可以体验喂食这些小生灵，并且
让他们停留在您的手上细细观察。”

“另外，这个占地5依格的园地，也
会设立打卡景点，欢迎大家来拍照留
念。”

他也说，除了观赏逾300种不同的鸟
类之外，该园也固定在每天上午11时
30分及下午3时30分，在园内进行鸟类
特技表演，欢迎游园者前来一起欣赏
这些训练有素的禽类，如何拿出各自
的绝技震惊在场观众。

门票维持原价
虽然百物上涨，但黄氏强调，该

园今年门票售价将维持原价，希望
可以吸引更多游客前来参观。

“目前，我们的票价为持有大
马卡的成人38令吉，儿童15令
吉。”

他希望该园可以给游客们留
下不一样的体验，并成为前来
旅槟的游客们回到各自的家
乡后的谈资之一，协助推动
槟州旅游业。

“这里有很多其他地方难以
见到的珍稀鸟类，如园内7种
不同品种的犀鸟、新成员古巴火烈
鸟、鲸头鹳及世界最大的维多利亚
冠鸽等，都能让人有不虚此行之
感，相信是许多喜爱自然和动物
的游客们的心头好。”

北海飞禽公园位于Jalan Todak 
Seberang Jaya，每天早上9点开放
至下午6点。

北海飞禽公园兔子可爱爆表
欢迎喜爱小动物者前来互动

随 着 兔 年 来
临，可爱兔子
成为焦点动物
之一。

北海飞禽公园环境清幽，游客观赏动物之余也可感受大自然之美。

橘红色的火烈鸟, 美丽优雅。

北海飞禽公园园主
黄宏振博士。

北海飞禽公园值得一游。
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历 经 挑 战 的 虎 年 即 将 结
束，充满活力的兔子等着接
棒。

向 来 天 马 行 空 ， 创 意 无
限的画家–“火柴人”陈维铭
（Jason Min）今年一反传
统，以可爱、温驯又富有文化
底蕴的趣味卡通娘惹兔子画
作，向大家拜年。

陈维铭告诉《珍珠快讯》
，告别了凶猛的虎年，也寓意
威猛的老虎已经战胜了挑战，
今年则迎来了温驯可爱的兔宝
宝，象征着今年也是个做好调
整时机，保持好与家人和谐温
馨的关系。

“有别以往利用环保和与对
抗疫情有关联的画作鼓励人们
积极对抗疫情，今年则希望将
属于我们独特的娘惹文化融入
于画中，道出文化传承的涵
义。”

他说，今年希望像兔子一
样，以有趣、可爱、开朗的卡
通画作向大家拜年，一扫过去
几年以来笼罩在阴霾的氛围。

“娘惹给人的印象，就是很
传统的文化，很多年轻人都知
道娘惹，但却没有深入认识，
也没有穿着娘惹服饰。”

为此，他将可爱的兔子和
娘惹元素结合在一起，并做出
T恤，希望能将娘惹文化年轻
化，让更多人认识和接受。

“今年我画了一家人的娘惹

兔子，包括爷爷奶奶，爸爸妈
妈和儿子女儿，除了融入娘惹
的文化元素，也带出了一家亲
的涵义。

笑眯眯眼兔子家族隐藏
细节

有别于兔子又大又圆的眼
睛的刻板印象，陈维铭笔下的
兔子只用细细的线条带过，画
出了笑眯眯眼的兔子家族，以
自己创意趣味的风格，画出了
趣味和可爱的娘惹兔子画作。

细细欣赏和品味陈维铭的
画作，你可以发现里头有许多
隐藏的细节有待发掘，例如娘
惹兔子服装上的花纹有别于传
统花纹，融入大红花、金元宝
等，此外背景也运用新年象征
包括梅花、灯笼、福字作为衬
托。

“这些都是经过思考过后，
集合娘惹和华人新年的元素所
绘。艺术是天马行空的，没有
绝对的标准和对错。”

他笑言，虽然每一年因为
媒体都会固定找他访问而感到
压力，但是他认为“有压力才
有动力”，因为媒体对他的认
可，激发了他每一年对生肖作
品的追求和创意，希望每一年
都能带来不一样的创意作品。

“很多人会问，为何每年都
要做得那么辛苦，但我是乐在
其中，虽然构思主题耗费时
间，制作过程也耗费精力，但
这促使我一直向前走，增进艺
术创作的机会。”

早在去年10月份就已经筹备
兔年作品的他透露，很期待明
年具有挑战性的龙年作品。

多元形式展现艺术之美
除了娘惹兔子，陈维铭也

利用不同的媒介来制成兔子
艺术品，包括在鸡蛋、鸵鸟
蛋、火柴、保丽龙等，在他
眼里，任何物品都可以成为
艺术。

他认为，艺术本身就是多
元化，就是一种玩乐，不应
局限在框架内，因此除了绘
画艺术，本身也积极参与舞
台剧和潮剧演出，不会将自
己拘于一种形式，以多元形
式展现和体验艺术之美。

“传承和突破，是今年的重
点，同时今年我也会穿着将
艺术企业化，将艺术和商业
进行结合。”

“ 很 多 人 说 ， 一 旦 将 艺 术
商业化，就会失去了艺术的
价值，但我不这么认为，因
为搞艺术也是需要生活，国
外的商业产品，都做得很精
致很艺术，因此我认为艺术
和商业是可以相结合的。”

他透露，今年希望能娘惹
艺术融于商业，包括将娘惹
艺术融于商业，让更多人认
识、了解和希望属于我们的
独特艺术，才弄走得更远。

陈威铭将与红莺娘惹服饰
展开合作，有兴趣了解购买
火柴人手绘娘惹体恤也可到
访车水路协和小学对面的潘
兴隆路（Jalan Phuah Hin 
Leong）的环岛画廊，或浏

览 网 站 w w w . a n g e n g 1 9 5 5 .
com 。

欢迎到环岛画廊学习
另外，环岛画廊楼上也展

示了许多关于可爱兔子的画
作，包括独特的兔子压花、
油画和水彩画等作品。

这些作品利用周边随手可
得的叶子、花瓣、甚至是蔬
菜和中药等材料，绘制成美
丽的作品。

环岛画廊馆主张美芳说，
只 要 有 兴 趣 学 习 绘 画 或 压
花，都欢迎来到环岛画廊学
习。有兴趣参观火柴人兔年
作品以及兔年压花艺术，也
欢迎联络016-4376687预约。

陈维铭冀一扫阴霾笼罩
卡通娘惹兔道出文化传承涵义

火柴人以鸵鸟蛋
作为媒介，制作
成可爱的兔子。

报导冯芷芸
摄影罗孙庭

天马行空，创意无限的画家陈维铭，作品常让人惊喜。

利用人们不要的蛋壳，制作成的兔子作品。除了可爱的卡通娘惹兔，火柴人也绘画了写实的兔子作品。
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报导李佳盈
摄影SITI NUR ATIKAH RAHMAT

萌 兔 迎 春 ！ 农 历 癸 卯 年 将 至 ， 当
然少不了主角—兔子，长耳朵、圆眼
睛、毛茸茸的身体，犹如可爱灵动的
小精灵，萌化人心。

作为十二生肖之一，兔子自古以来
就是机智敏捷的形象，也被赋予吉祥
美好的象征，而玉兔捣药、嫦娥奔月
的美丽传说更是渊远流传。

时至今日，性情温和，俏皮逗趣的
兔子依然深受男女老少欢迎，适逢“本
命年”之际，被视为“吉祥物”的兔子也
更加受宠。

周天央水族馆有限公司董事主席拿
督 周 成 来 接 受 《 珍 珠 快
讯 》 访 问 时 表 示 ，
配合兔年的 到 来 ，
可能大家为 配 合 好
意头，兔子 在 市
场 上 的 需 求 的
确 会 有 稍 微 增
加。

因此，他指出，该店将会准备多一
些兔子货源，好让大众们可以找到心
满意足的兔子，并把它给带回家。

常 见 的 宠 物 兔 包 括 安 哥 拉 兔
（Angora）、荷兰垂耳兔（Holland 
Lop）、 荷兰侏儒兔（Netherland 
dwarf）、迷你雷克斯兔（Mini rex）
等 。

他也说，不同品种的兔子价格都不
一样，从数十至数百令吉皆有。该店
现特推出优惠配套，让宠物兔的主人
能以更优惠价格购买所需配备。

抱兔需正确手势
在人们心目中，兔子是十分亲切和

善的小动物，其讨喜可爱的外型，使
人忍不住想与之亲近。

周成来说，抱起兔子时，一定要记
得手势要正确，切忌抓起兔子双耳，
只是轻轻地用一只手抓住颈背，再用
另一只手扶起兔子的臀部。

他续说，兔子的个性胆小，饲主可
准备一个庇护所，如小木屋等以便它
们休息或隐藏 ，给它们产生一定的安
全感。

除了长长的耳朵，可爱的大板牙也
可说是兔子的特征之一。不过，他指
出，由于兔子的牙齿会不断生长，建
议提供啃木，以预防门牙过度生长 
。

悉心照顾打造卫生环境
就如其他宠物一样，饲养宠物

兔子都需要悉心照顾，犹如把他
们当成家中的一分子。
周 成 来 表 示 ， 饲 养 兔 子 除 了 购

买兔子之外 ，当然 也少不了准备
一些基本设备，如笼子、床垫、食

物、庇护所等，为兔子打造合适的生
活环境 。

他举例，兔子住所可尽量摆放在清
凉舒爽，阴凉干燥的地方，住所可铺
床垫来帮助吸臭，但每周需清理住所
和更换床垫至少一次，以确保卫生。

在饮食方面，兔子属于草食动物， 
应多食用新鲜生草或含有叶绿片的植
物类，建议可提供高品质的主食，以
满足日常所需营养。

需了解习性和成长过程
养宠物不仅是爱好，更是责任！
周 成 来 表 示 ， 在 决 定 养 任 何 宠

物 之 前 ， 建 议 先 认 真 地 考 虑 清 楚 为
佳 ， 比 如 选 择 养 兔 子 前 ， 最 好 先 了
解兔子的习性和成长过程等。

他 也 提 醒 饲 主 平 时 应 多 注 意 兔 子
的 健 康 状 况 ， 通 常 一 只 健 康 的 兔 子

拥 有 一 双 洁 亮 的 眼 睛 ， 光 滑 亮 丽 的
毛 发 ， 及 正 规 的 饮 食 习 惯 和 正 常 排
便 。

他 说 ， 不 健 康 的 兔 子 将 会 呈 现 体
重下降或没胃口、全身乏力、体色暗
淡或过度脱毛、腹泻、超长门牙等症
状。“若发现这些症状，建议赶快询
问兽医。”

癸卯年带动热潮
兔子需求量增加

周成来示范正确抱兔子姿势。

萌萌的兔子让人忍不住
想抱一抱。

周天央水族馆有限公司准备齐全养兔资料，只要扫描即可获得。

多种养兔必备用品任君选择。

周天央水族馆有限公司外观。
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ஜார்ச்டவுன் - மொநில முதல்வர மமதகு 
சொவ் ப்கொன இமயொவ் ரிம2.27 பில்லியன 
நிதி ஒதுக்கீட்டில், ப�ொது மக்்களின 
வொழ்க்ட்கத் தரத்டத மமம்�டுத்துவதில் 
ப�ரும் தொக்்கத்டத ஏற்�டுத்தும் எனறு 
எதிர�ொரக்்கப�டும் 10 திட்்ங்களுக்கு  
முனனுரிடம அளிக்கும், எனறொர.

நிலம் & ப�ொரு்ளொதொர மமம்�ொடு மற்றும் 
த்கவல் பதொ்ரபு்களுக்்கொை ஆட்சிக்குழு 
உறுபபிைருமொை ப்கொன இமயொவ், 
அணடமயில் � பிைொஙகு அரஙகில் 
நட்ப�ற்ற ப�ொதுச மசடவ ஊழியர்கள 
உ்ைொை சநதிபபுக்   கூட்்த்தில் 
இவ்வொறு கூறிைொர.

"12-வது மமலசியத் திட்்ம் (RMK-12),                  
2023 ஆணடின மூனறொவது 'Rolling' 
திட்்த்தின (RP3) கீழ், பிைொஙகு 
மொநில அரசொங்கம் 126 மமம்�ொட்டுத் 
திட்்ங்கட்ளச பசயல்�டுத்த  இலக்கு 
ப்கொணடுள்ளது. இதன பமொத்தச பசலவு 
ரிம17.72 பில்லியன. அமதமவட்ளயில், 
2023 ஆம் ஆணடிற்குத் மதடவயொை நிதி 
ஒதுக்கீடு ரிம2.89 பில்லியன ஆகும்.

"மொநில அரசொங்கம் �ட்டியலி்ப�ட்் 
126 திட்்ங்களில், 10 பிரதொைத் 
திட்்ங்களுக்கு முனனுரிடம அளிக்்க 
உத்மதசிக்கிறது," எனறு �ொ்ொங ம்கொத்தொ 
சட்்மனற உறுபபிைரும் �த்து ்கொவொன 
நொ்ொளுமனற உறுபபிைருமொை சொவ் 
வி்ளக்்கமளித்தொர.

பிைொஙகு2030 இலக்ட்க 
பவற்றியட்யச பசய்வதற்கு மி்கவும் 

அரப�ணிபபு்ன மசடவயொற்றும் அடைத்து 
3,920 ப�ொதுச மசடவ அரசு ஊழியர்களின 
முனமுயற்சி்கட்ளயும் மநரடமடயயும் 
ப்கொன இமயொவ் �ொரொட்டிைொர.

மமலும், மொநிலத்தின உள்கட்்டமபட� 
மமம்�டுத்துவதில் கூட்்ரசு 
அரசொங்கத்து்ன ஒத்துடழபட� 
வலுப�டுத்த இணக்்கம் ப்கொளகிறது.

"ப�ொதுச மசடவ ஊழியர்களின 
அரப�ணிபபு, மநரடம மற்றும் ்க்டம 
உணரசசி மொநில அரசொங்கத்தின 
ப்கொளட்க்கட்ள பவற்றி்கரமொ்கச 
பசயல்�டுத்தப�டுவடத உறுதி பசய்யத் 
துடணபுரிகிறது," எனறு அவர பதரிவித்தொர.

முனைதொ்க, மொநிலச பசயலொ்ளர 
்த்மதொ மு்கமட் சயுத்தி �ொக்்கர தைது 
உடரயில், மொநில ப�ொதுச மசடவ 
துடற பதொ்ரநது அரசொங்கத்தின 
ப்கொளட்க்கட்ளச பசயல்�டுத்துவதில் 
பிைொஙகு2030 இலக்ட்க  முனபைடுத்துச 
பசல்லும்.

இநதச சநதிபபுக் கூட்்த்தில், 
பிைொஙகு மொநில சட்்மனறத்தின  
ச�ொநொய்கர ்த்மதொ லொவ் சூ கியொங; 
முதலொம்  துடண முதல்வர ்த்மதொ  
அஹமத் சொக்கியுடின அபதுல் ரஹமொன;  
இரண்ொம் துடண முதல்வர, ம�ரொசிரியர 

�.இரொமசொமி; சட்்மனற உறுபபிைர்கள, 
நொ்ொளுமனற உறுபபிைர்கள, அரசுத் 
துடறத் தடலவர்கள உளளிட்் �லர 
்கலநது ப்கொண்ைர.

இநதக் கூட்்த்தில், மதசிய 

மாநில அரோங்கம்  உயர் தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தும் 
10 திட்டங்களுக்கு முனனுரிழம - முதல்வர் 

ைாநில  ப்பாதுச பசமவ ஊழியர்கள  சந்திபபுக   கூட்டத்தில் ்கலந்து ப்காண்டனர.

ஜார்ச்டவுன் - பிைொஙகு மொநில அரசொங்கம் 
இனனும் பிரதமர ்த்மதொ� அனவொர 
இபரொஹிம் மற்றும் ம�ொக்குவரத்து 
அடமசசர அநமதொனி மலொக் ஆகிமயொடர 
சநதித்து ஜொரச்வுன-�ட்்ரபவொரத் 
இலகு ரயில் ம�ொக்குவரத்து (LRT) திட்்ம் 
குறித்து விவொதிக்்க ்கொத்திருக்கிறது.

பிைொஙகில் �ொயொன பல�ொஸ்       
எல்.ஆர.டி    (BL LRT)  மற்றும் 
Pan Island Link 1(PIL 1) ம�ொனற 
முக்கியமொை ம�ொக்குவரத்துத் திட்்ங்கள 
�ற்றியும் ்கலநதுடரயொ் இணக்்கம் 
ப்கொணடுள்ளதொ்க மொநில முதல்வர மமதகு 
சொவ் ப்கொன இமயொவ் கூறிைொர.

ஜொரச்வுன-�ட்்ரபவொரத் எல்.ஆர.டி      
திட்்ம் என�து BL LRT திட்்த்தின 
இடணப�ொகும். இது ப�ருநில ம்க.தி.எம்.பி       
இரயில்�ொடதயு்ன BL LRT-ஐ பிைொஙகு 
பசனரல் உ்ன இடணக்கிறது. 

"மமலும், இரணடு வழித்த்ங்களும் 
�யணி்கள தீவுக்கும் ப�ருநிலத்திற்கும் 
இட்யில் �யணிக்்க உதவும். மமலும், 
ஜொரச்வுன மற்றும் �ொயொன பலப�ொஸ் 
இட்மய தீவுப�குதி்களிலும் �ல 
இ்ங்களுக்குச பசல்லலொம்.

"ஆயிர ஈத்தொம், தஞமசொங மதொம்கொங, 
�ட்்ரபவொரத் மற்றும் புக்கிட் பமரதொஜொம் 
ம�ொனற மொநிலத்தின பிற இ்ங்களுக்கும் 
மசடவ்கட்ள விரிவு�டுத்துவதற்்கொை 
எதிர்கொலத் திட்்ங்களுக்கும் இதில் 
அ்ஙகும்,” எனறு சொவ் கூறிைொர.

"தீவு-ப�ருநில இலகு இரயில் மசடவ 
இடணபபுத் திட்்த்டத பதொ்ரமவொம்.

"திைசரி ஆயிரக்்கணக்்கொமைொர 
மவடலக்்கொ்கவும் ப�ொழுதும�ொக்்கொ்கவும்  

�யணிப�தொல், முனபமொழியப�ட்் 
இத்திட்்த்தில் மக்்கள மி்கவும் ஆரவமொ்க 
உள்ளைர என�டத நொங்கள அறிமவொம்.

"இத்திட்்ம் ப�ொதுப ம�ொக்குவரத்து  
�யன�ொட்ட் அதி்கரிக்கும், 
அமதமவட்ளயில் மக்்கள �யணிக்கும் 
விதத்டதயும் மொற்றும்,” எனறு அவர 
மமலும் கூறிைொர.

பிைொஙகு �ொலத்தில் உள்ள 
வொ்கைங்களின எணணிக்ட்கடயக் 
குடறக்கும் வட்கயில், இநத 
ம�ொக்குவரத்துப �ொடதடயச 
பசயல்�டுத்த மத்திய அரசு பிைொஙகுக்கு 
உதவ மவணடும், எனறு முதல்வர 
நம்பிக்ட்க பதரிவித்தொர.

பிைொஙகு மொநிலத்தில் மட்டுமினறி  
உல்க்ளொவிய  நிடலயிலும் திறனமிக்்க 
பதொழிலொ்ளர்கள �ற்றொக்குடற 
பிரசசடை நிலவுகிறது, எனறு கூறிைொர.

"மொநிலத்தில் ந்த்தப�டும் திறன 
மமம்�ொட்டுத் திட்்ங்கள, நொடு முழுவதும் 
உள்ள திறடமயொ்ளர்களுக்கு பதொழில் 
வொய்பபு்கட்ள ஏற்�டுத்த வழி வகுக்கிறது.

"திறனமிக்்க  பதொழிலொ்ளர்கட்ள 
உருவொக்கும் மநொக்கில் மொநில 
அ்ளவிலொை குறுகிய மற்றும் நீண் 
்கொல ந்வடிக்ட்க்கட்ள மமற்ப்கொள்ள 
மவணடும். இது ஒரு நிடலயொை திறன 
வ்ளத்டத உறுதிப�டுத்துகிறது," எனறு 
அவர கூறிைொர.

பிைொஙகு 'இன்ரனஷிப' மொனியத் 
திட்்ம் (PISP), பிைொஙகு GBS 
பதொழிலியல் அ்கொ்மி (PGIA) மற்றும் 
பிைொஙகு எதிர்கொல அறக்்கட்்ட்ள 
(PFF) ஆகியடவ அ்ஙகும்.

அ்ளவிலொை விருது்கள மற்றும் 
அஙகீ்கொரத்திற்்கொை மொதிரி 
்கொமசொடல்கட்ள �ல பதொ்ரபுட்ய 
அரசு துடற்களுக்கு முதல்வர வழஙகி 
சிறபபித்தொர.

புக்கிட் தம்புன் - பிைொஙகு மொநில  
முதல்வர மமதகு சொவ் ப்கொன 
இமயொவ், மக்்களின ்கருத்து்கட்ளயும் 
எதிரமநொக்கும் பிரசசடை்கட்ளயும் 
்கண்றிய, ‘பஜலொஜொ  பிைொஙகு’ 
எனற திட்்த்தில் தைது �யணத்டதத் 
பதொ்ரநதொர.

�த்து ்கொவொன நொ்ொளுமனற 
உறுபபிைருமொை சொவ், மக்்கள 
பிரதிநிதியொ்கத் தனடை மதரவுச 
பசய்ததற்்கொ்க �த்து ்கொவொன 
வொக்்கொ்ளர்களுக்கு நனறித் பதரிவித்தொர.

“15வது ப�ொதுத் மதரதல் பிரசசொர 
்கொலத்தில் �த்து ்கொவொனில் உள்ள 
ஒவ்பவொரு �குதிக்கும் பசல்லும் வொய்பபு 
எைக்கு கிட்க்்கவில்டல.

"எனைொல் முடிநதவடர �ல 
�குதி்களுக்குச பசனறு அவர்களின 
மதடவ்கட்ள அறிநது ப்கொள்ள 
முற்�ட்ம்ன. 

"இநத சமூ்கத்து்ைொை சநதிபபுக் 
கூட்்ங்கள  எைக்கும் எைது குழுவிற்கும் 
ப�ொது மக்்கள எதிரப்கொளளும் 
பிரசசடை்கட்ள மநரடியொ்க அறிநது 
ப்கொள்ள உதவுகிறது. எைமவ, இபம�ொது 
நொன பஜலொஜொடவத் பதொ்ரகிமறன, 
குறிப�ொ்க ப�ொதுத் மதரதலுக்கு முனபு 
நொன �ொரடவயி் முடியொத �குதி்களுக்கு 
தற்ம�ொது முக்கியத்துவம் அளிக்கிமறன,” 
எனறு அவர தொமொன முத்தியொரொ 
பசம்�ொக்்கொடவப �ொரடவயிட்்ப பிறகு 
தைது உடரயில் இவ்வொறு கூறிைொர.

"�த்து ்கொவொன மக்்கள எதிரப்கொளளும் 
பிரதொை பிரசசடையொ்க ம�ொக்குவரத்து 
பநரிசல் இ்ம்ப�றுகிறது, எனறு சொவ் 
கூறிைொர.

"�ல சநதிபபு்கள மற்றும் 
அமரவு்களுக்குப பிறகு, இஙகுள்ள மக்்கள 

ேமூகத்து்டனான 
ேந்திப்புகள் 

ததா்டரும் - முதல்வர்

எதிரப்கொளளும் பிரதொை பிரசசடை 
ம�ொக்குவரத்து பநரிசல் என�டத நொன 
புரிநதுப்கொளகிமறன.

"ம�ொக்குவரத்து சிக்்கல்்கள தவிரத்து 
பிற வி்யங்களும்  மொநில அரசொங்கத்தி்ம்  
மு ன னி ட ல ப � டு த் த ப � ட் டு ள ்ள ை . 
அவற்டறத் தீரக்்க  எங்க்ளொல் முடிநத 
அடைத்டதயும் பசய்கிமறொம்,” எனறு 
நம்பிக்ட்க பதரிவித்தொர. 

முதல்வரும்  அவரது குழுவிைரும் 
தொமொன முறொய் பஜயொவில் அவ்வட்்ொர 
மக்்கட்ள சநதித்தைர. புக்கிட் தம்பூன 
சட்்மனற உறுபபிைர ம்கொ சூன ஐக் 
அவர்களும் ்கலநது ப்கொண்ொர. 

முதல்வர மற்றும் ம்கொவும் 
பஜலொஜொவின ம�ொது சநதித்தவர்களுக்கு  
ஆரஞசுப �ழங்கட்ள வழஙகிைர.

�த்து ்கொவொன நொ்ொளுமனற 
உறுபபிைர சொவ், தைது சநதிபபு்கள 
மூலம் முடிநதவடர ப�ொது மக்்கட்ள 
சநதிக்்க முற்�டுகிறொர எை சட்்மனற 
உறுபபிைர கூய் கூறிைொர. 

"�த்து ்கொவொன மி்கப ப�ரிய 
நொ்ொளுமனறத் பதொகுதியொகும். புக்கிட் 
தம்புன, �த்து ்கொவொன ஆகிய இ்ங்களில் 
�ல நி்கழ்சசி்களில் ்கலநது ப்கொள்ள 
இணக்்கம் ப்கொணடுள்ளொர, எனறொர.

ைாநில மு்தல்வர பை்தகு சாவ் ப்கான் இபயாவ் 
ப்பாது ைக்களுககு உைவுப ப்பாட்டலம் 

வைஙகினார.

ஜார்்ச்டவுன-பட்டர்தவார்த் இலகு இரயில் 
திட்டம் ததா்டர இலக்கு - முதல்வர்
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பாயான் பாரு -  சுஙட்க ஆரொ 
ஆற்டறக் ்க்க்கும் புதிய �ொலத்தின 
்கட்டுமொைப �ணி்கள கூடிய விடரவில் 
பதொ்ங்கப�டும் எனறு �ொயொன �ொரு 
நொ்ொளுமனற உறுபபிைர சிம் தி சின 
உறுதிப�டுத்திைொர.

சுஙட்க ஆரொ சுற்றுவட்்ொரத்தில் 
அடமநதுள்ள  வீடு்களுக்கு 
உ்ைடியொ்கச பசல்வதற்கு 
தற்ம�ொதுள்ள �ொலம் இடிக்்கப�ட்டு 
புதிய �ொலம் ்கட்டுவதற்கு மமம்�ொட்டுத் 
திட்்ம் மமற்ப்கொள்ளப�டும்.

புதியதொ்க நிரமொணிக்்கப�டும் �ொலம் 
வித்தியொசமொ்கவும், நவீைமொ்கவும்  
்கட்்ப�டும். இநதப �ொலம் சநடதக்கு 
வரு�வர்கள  மட்டுமினறி,  சுற்றுலொப 
�யணி்கட்ளயும்  ஈரக்கும் வட்கயில் 
அடமக்்கப�டும்,  எை சிம் கூறிைொர.

“இத்திட்்த்தில் சொதொரண �ொலமொ்க 
்கட்்ப�்ொமல், ப�ரியதொ்கவும், 
அழ்கொ்கவும், தனித்துவத்து்ன 
வடிவடமக்்கத் திட்்மிட்டுளம்ளொம்.

"இஙகுள்ள 'லீனியர �ொரக்' 
இவ்வட்்ொர மக்்களுக்கு ஒரு பிர�லமொை 
ப�ொழுது ம�ொக்கு தலமொகும். 

"எைமவ, ஆற்டறக் ்க்ப�தற்குப 
புதிய �ொலம் அடமப�தன மூலம் இநத 
இ்த்டத இனனும் தனித்துவமொ்க 
மொற்றப�டும்," எனறு சிம் முனைதொ்க 
�ொயொன பல�ொஸில் உள்ள சுஙட்க 
ஆரொ லீனியர பூங்கொவில் நட்ப�ற்ற 
விழொவில் ்கலநது ப்கொணடு இவ்வொறு 
கூறிைொர.

ஜொரச்வுனில் உள்ள ்கட்டி்க்்கடல 
நிறுவைமொை BYG ஆரக்கிப்க்சர 
இநத திட்்த்டத பசயல்�டுத்த 
நியமிக்்கப�ட்டுள்ளது.

சுங்ழக ஆரா குடிமக்களுக்கு விழரவில் புதிய 
பாலம் அழமக்கப்படும்

சுஙம்க ஆராவில்  ஆற்மறக 
்க்டககும் புதிய ்பாலத்தின் 

ைாதிரி வமரப்ப்டம்.

்டத்்தா செராமாட் - வீட்டுவசதி, 
உள்ளொட்சி & ந்கரபபுற மற்றும் கிரொமபபுற 
திட்்மி்ல் ஆட்சிக்குழு உறுபபிைர, 
பஜக்டிப சிங டிமயொ, புமலொக் KE, தொமொன 
பிரி ஸ்கூல் அடுக்குமொடி குடியிருபபு்களின 
கூடர அடமபட�ப �ழுதுப�ொரக்்க மொநில 
அரசு ரிம200,000-ஐ நிதி ஒதுக்கீ்ொ்க 
வழஙகியுள்ளதொ்க அறிவித்தொர.

மொநில அரசு, பிைொஙகு அதி்க�ட்சம் 
80 சதவீத �ரொமரிபபு நிதியம் (TPM80PP) 
அறிமு்கப�டுத்தப�ட்்தில் இருநது இநத 
கூடர �ழுதுப�ொரக்கும் விணணப�த்து்ன 
மசரத்து ரிம324 மில்லியன 
பசலவி்ப�ட்டுள்ளது. 

"நொங்கள இநத முனமுயற்சிடய 
பதொ்ரநது பசயல்�டுத்துமவொம்.  இநத 
புதிய ஆணடில் (2023) மக்்களுக்கு 
வழஙகியுள்ள  நிதி ஒதுக்கீடு ஒரு 
சிறநத எடுத்துக்்கொட்்ொகும். இது 
ம�ொனற உதவி்களின மூலம் மொநில அரசு 

தாமான பிரி ஸ்கூல் 
பராமரிப்புத் திட்டத்திற்கு 

நிதியுதவி - தஜக்டிப்
எபம�ொதும் ப�ொது மக்்களின நலனில் 
அக்்கடறக் ப்கொணடுள்ளது என�தடை 
நிரூபிக்கினறது. 

"தொமொன பிரி ஸ்கூல் வீ்டமபபுத் 
திட்்த்தின புதுபபித்தலுக்்கொ்க 
்கொத்திருக்கும்ம�ொது, குறிப�ொ்க 
இஙகு வசிப�வர்களுக்கும் 
குடியிருப�ொ்ளர்களுக்கும் முடறயொை 
�ரொமரிபபுப �ணி்கள  மமற்ப்கொளவடத 
எபம�ொதும் உறுதி பசய்மவொம்.

"தொமொன பிரி ஸ்கூலில்  உள்ள �ல 
புமலொக் மீணடும் வரணம் பூசுவதற்்கொை 
விணணப�த்டத விடரவு�டுத்துமொறு 
பிைொஙகு மொந்கர ்கழ்கத்தி்ம் (எம்.பி.பி.பி)        
ம்கட்டுக் ப்கொணடுளம்ளன," எனறு 
அக்குடியிருபபின கூடரப �ரொமரிபபுக்்கொை 
ஒபபுதடல அறிவிக்கும் பசய்தியொ்ளர 
கூட்்த்தில் பஜக்டிப இவ்வொறு கூறிைொர.

இநநி்கழ்சசியில், பஜலுத்மதொங 
நொ்ொளுமனற உறுபபிைர ஆர.எஸ்.என. 

இரொயர; எம்.பி.பி.பி ்கவுனசிலர, நிக்ம்கொலஸ் 
பதங ஜீ மவ; மற்றும் பிைொஙகு மொநில 
வீட்டுவசதி வொரியத்தின ப�ொது மமலொ்ளர 
அய்னுல் ஃ�ொதிலொஹ சம்சுதி ஆகிமயொர 
இநத பசய்தியொ்ளர சநதிபபில் ்கலநது 
ப்கொண்ைர.

மொநில ஆட்சிக்குழு உறுபபிைர 
பஜக்டிப, பிைொஙகில் வொஙகும் சக்திக்கு 
உட்�ட்் வீ்டமபபுத் திட்்ம் மற்றும் 

்தாைான் பிரி ஸ்கூல் கூமர ்பழுதுப்பாரககும் திட்டத்ம்த ஆடசிககுழு உறுபபினர பஜகடிப சிங 
டிபயா ைற்றும் பஜலுத்ப்தாங சட்டைன்ற உறுபபினர ஆர.எஸ்.என் இராயர அறிவிபபு பசய்்தனர.

�ரொமரிபபுக்்கொை விணணப�ம் குறித்து 
மமம்�ொடு மற்றும் ஊரொட்சி அடமசசர 
ங்கொ ம்கொர மிங அணடமயில் சநதித்தொர.

“15வது ப�ொதுத் மதரதலுக்கு   
பிறகு அடமக்்கப�ட்் ஒற்றுடம 
அரசொங்கத்திற்கு முனைதொ்க  
விணணபபிக்்கப�ட்் விணணப�ங்கள 
குறித்து விவொதிக்்கப�ட்்து," எனறு அவர 
மமலும் கூறிைொர.

இ த ற் கி ட ் யி ல் ,  
இநத வடிவடமபபு 
�ணி்கட்ள மமற்ப்கொள்ள 
ரிம270,000 பசலவொகும் எை 
எதிரப�ொரக்்கப�டுகிறது. இது 
நொ்ொளுமனற உறுபபிைர சிம் அலுவல்க நிதி  

ஒதுக்கீட்டில் இருநது பசலுத்தப�டும்.
“இத்திட்்ம் ஜைவரி மொதம் 

இறுதியில் பதொ்ங்கப�ட்டு மமலும் 
இரணடு மொதங்களில் முடிவட்யும் எனறு 
எதிர�ொரக்்கப�டுகிறது,” எனறு சிம் மமலும் 

கூறிைொர.
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பினாஙகு ஆளுநர துன் ்டத்ப்தா� உத்்தாைா அஹைத் 
ஃபுஸி அபதுல் ரசாக அவர்களின்  அறக்கட்டம்ள நிதியில் 
இருந்து ஒன்்பது முஸ்லிம் அல்லா்த வழி்பாடடு ்தலங்கள 
ைற்றும் சமூ்கநல  இயக்கங்களின் பிரதிநிதி்களுககு ்தலா 
ரிை10,000-ஐ நன்ப்காம்டயா்க வைஙகினார.

OBS 
சீனபபுத்்தாணடு 

ஓட்டத்தில் 
நூற்றுக்கைக்கான

ப்பாதுைக்கள 
்பஙப்கற்றனர.

்பாபலக புலாவ் நா்டாளுைன்ற உறுபபினர ்டத்ப்தா 
முஹம்ைது ்பகதியார ந்கரபபுற விவசாயிககு 
உ்தவும் ப்பாருடடு விவசாயப ப்பாருட்கம்ள 

அவர்களுககு வைஙகினார. 

"CITy RIde" நி்கழ்சசியில் ்கலந்து ப்காண்ட மிதிவணடி ஓடடுநர்கம்ள ்ப்டத்தில் ்காைலாம்.

ப்காவிட ப்தாற்றுபநாய் ்காரைைா்க இரணடு ஆணடு்களுககும் 
பைலா்க ்தாை்தைாகி வரும் ப்காயில் இ்டத்தின் பிரசசமன ைற்றும் 

புதிய ப்காயில் ்கடடி்டத்தின் ்கடடுைானம் பிரசசமன குறித்து 
� ்தரை முனிஸ்வரர ஆலயத்திற்கு பினாஙகு ைாநில இரண்டாம் 
துமை மு்தல்வர ப்பராசிரியர ்ப.இராைசாமி பநரில் பசன்று 
நிரவா்கக குழுவினமர சந்தித்்தார.

 'Go PenAnG 2030' பிரசசாரத்ம்த 
ஆடசிககுழு உறுபபினர இபயா சூன் 

இன் ப்தா்டஙகி மவத்்தார.
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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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Bil. Nama Daerah Pejabat / Unit 
Kewarganegaraan

No. Telefon

1. Yeap Choon Keong Timur Laut Penyelia
Bahagian

Kewarganegaraan

Pejabat Bahagian 
Kewarganegaraan Pulau Pinang,

Tingkat 46, KOMTAR

04 - 650 5105

013 - 449 0366

2. K. Velan Barat Daya 018 - 394 4537

3. Lim Zheng Han Seberang Perai
Utara

011 - 1244 7167

4. K. Nirmala Seberang Perai 
Tengah 

017 - 572 0272

5. K. Viknesh Prabu Seberang Perai
Selatan

012 - 693 4786

Nama Telefon

MBSP 04 - 549 7555

Ahmad Rizal Abd. 
Hamid

019 - 464 6696

Ahmad Tarmizi Jusoh 012 - 487 7575

Anuar Yusoff 016 - 461 6390
04 -507 5390

Chee Yeeh Keen 019 - 455 7731

Cheen Goon Hooi 012 - 402 0923

David Marshel a/l 
Pakianathan

019 - 412 3397
04 - 399 6689

Delakan a/l Ratha 
Krisnak

012 - 584 4437

Fahmi Zainol 018 - 232 2502

Galaimani a/l 
Subramnian

012 - 534 1384

Heng Yeh Shiuan 016 - 261 2460

Jeffery Koay Kai Chin 013 - 521 2868

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

Normahani 
Mohammad

019 - 477 3784

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’ Haji Kamarudin Abdullah 019 - 411 5665

Francis a/l Joseph 012 - 474 3321

Goh Huey Ee 016 - 723 8373

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

Mohd Faruk Abdul Rahman 012 - 552 1820

Mohd Hafiz Abd. Aziz 019 - 480 6273

Mohd Suhairi Arumugam 
Abdullah

016 - 521 3369

Nurhafiza Huda Idris 017 - 450 5751

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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RIDING the digital wave 
is crucial, especially for 
children, to secure a 

better future.
In view of this, Tech Dome 

Penang organised the second 
Penang Digital Literacy Camp 
(PDLC) for pupils and stu-
dents, exposing them to digi-
tal technology.

The camp was held from Dec 
9 to 22 last year at Tech Dome 
Penang.

Tech Dome Penang chief ex-
ecutive officer Khoo Boo Wooi 
said the camp provided an op-
portunity for the participants to 
learn more about digital technol-
ogy and at the same time raised 
public awareness.

“The participants took part 
in 61 sessions of workshops 
throughout the 14-day camp. 
There were virtual and face-to-
face workshops.

“Among the programmes 
held were ‘Introduction to Rob-
lox’, ‘Introduction to Minecraft’, 
‘Machine Learning for Begin-
ner’, ‘Data Analytics with Tab-
leau’, ‘Cyber Security’, ‘Python 
Programming’, ‘Scratch Pro-
gramming’, ‘Game Design with 
Scratch’, and ‘IoT Smart system 
using Arduino’.

“The free camp received 
strong participation from 1,955 
people. They were not only from 
Penang but also from other 
states, including Perlis, Perak, 

Kedah, Terengganu, Sarawak, 
Johor, and others,” he said in 
his speech during the closing 
ceremony of the camp.

Khoo said the PDLC 2.0 was 
the last event before the end of 
2022.

He also thanked the Pen-
ang Chief Minister’s Office, 
co-organisers (Forward School, 
UOW Malaysia KDU, SwissPac 
Edu, Caritech and CodeKidz), 
and sponsors – Analog Devic-
es, Greatech Technology Ber-

had, and Motorola Solutions 
– for their support towards the 
event.

Pulau Tikus assemblyman 
Chris Lee conveyed his heart-
felt congratulations to Tech 
Dome Penang for successfully 
organising the camp.

“I am happy to learn that 
some 280 underprivileged 
students from rural areas in 
five districts were transport-
ed by bus to take part in the 
Scratch programmes.

“The camp acted as a plat-
form for the participants to 
be exposed to digital tech-
nology at a young age. The 
knowledge obtained could 
help them in the future,” Lee, 
who is also a Penang Tech 
Centre board member, said.

Also present were Penang 
Tech Centre board member 
Datuk Cheok Lay Leng, Pen-
ang STEM general manager 
Richard Chung, and the event 
partners.

Lee (centre row, fourth from right), Khoo (centre row, third from right), event partners and the 
participants in a group photo after the closing ceremony.

Camp improves 
students’
digital literacy

THE Penang Centre of Medi-
cal Tourism (P.Med) on Jan 2 
signed a protocol of medical 
tourism collaboration with PT 
Citilink Indonesia to further 
enhance the medical tourism 
sector in Penang.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow, as the guest of honour 
during the ceremony, thanked 
Citilink for their existing part-
nership with Penang as they 
have been actively offering 
connectivity that enables pa-
tients to visit hospitals in the 
state, especially Indonesians 
from Medan and Jakarta.

“Today marks another im-
portant step in our efforts to 
further strengthen the ties be-
tween Penang and Indonesia, 
and we hope that through this 
protocol of collaboration sign-
ing, we will ensure patients 
are given the best possible 
treatment while here.

“We will ensure that our 
hospitals, hotels, travel 
agents, tour guides and all 
those in the travel industry 
will work together to bring a 
seamless and hassle-free ex-
perience for medical tourists 
in Penang.

“In 2019, Penang received 

nearly 480,000 medical tour-
ists, generating RM730 mil-
lion in revenue.

“This amounted to nearly 
50% of the total revenue for 
Malaysia from medical tour-
ism.

“This is very good for our 
economy. It is also something 
we are very proud of because 
it shows that Penang has sur-
vived as a tourism and medi-
cal destination for tourists,” 
Chow said in his speech dur-
ing the signing of a protocol 
of medical tourism collabora-
tion with PT Citlink Indonesia 
on Jan 2. 

Signing on behalf of P.Med 
was state Tourism and Cre-
ative Economy Committee 
chairman Yeoh Soon Hin, 
while for Citilink was its chief 
commercial and cargo officer, 
Ichwan F. Argus.

 The signing was witnessed 
by Chow and the Indonesian 
consul-general in Penang 
Bambang Suharto.

 Among others present dur-
ing the ceremony were Pen-
ang Global Tourism chief ex-
ecutive officer Ooi Chok Yan 
and P.Med executive director 
Dr Mary Ann Harris.

Yeoh and Ichwan 
(seated, right) 
signing the MoU 
while (back row, 
from second 
from left), Mary 
Ann, Chow and 
Bambang look 
on. 

Link-up to boost 
medical tourism
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IN a move to create aware-
ness of crime and crime 
prevention, a one-day sem-

inar titled  “Contemporary 
Issues On Crime & Policing” 
was held recently.

Organised by the Centre for 
Policy Research and Interna-
tional Studies Universiti Sains 
Malaysia (CenPRIS) and Malay-
sia Crime Prevention Foundation 
Penang (MCPFP), it was sup-
ported by the state government.

According to organising 
committee chairman Datuk Dr 
P. Sundramoorthy, the idea to 
hold such an event was initi-
ated by Chief Minister Chow 
Kon Yeow who wanted to in-
crease awareness of crime 
and policing.

“During the Penang State 
Security Council meeting, the 
Chief Minister highlighted the 
importance of improving aware-
ness of crime and policing.

“And he wanted to hold a 
seminar for various state agen-
cies and non-governmental or-
ganisations.

“So, he requested CenPRIS 
and MCPFP to work together 
with his office to organise this 
seminar,” Sundramoorthy said 
during the event.

He added crime is a very 
complex matter and there is a 
lot to learn and understand and 
hoped the seminar could be 
held annually.

“Through programmes like 
this, and with experts partici-
pating, we are able to explain 

personal safety which is often 
taken for granted.

“We invited about 1,050 
participants to the seminar,” 
he added.

Meanwhile, Chow urged every 
individual to carry out his or her 
responsibilities to combat crime.

“Together with the police, 
every individual needs to carry 
out his or her responsibilities 
to combat and prevent crime in 
the community.

“I am confident that with 
the collective effort from all 
parties, we will be able to re-
duce complex social issues 
and move towards achieving 
the Penang2030 vision,” Chow 
said during his speech at the 
seminar.

Chow also shared that, the 
crime index (based on statis-
tics given by police) in Penang 
for last year, from January to 
November, showed a drop of 

42% which was equivalent to 
2,385 cases.

“Congratulations and our 
heartiest gratitude to our safe-
ty squad!

“Also, let us not be compla-
cent. Continue combating crime 
and make Penang a safer place 
for all,” Chow said.

 Among the dignitaries pres-
ent were state executive council-
lor Chong Eng and MCPFP chair-
man Datuk Ong Poh Eng.

A TOTAL of 3,623 participants 
nationwide took part in the 
fourth edition of the Penang 
Second Bridge Royal Malaysia 
Police (PDRM) 2022 Solidarity 
Fun Ride in Bayan Lepas.

Flagged off at 10.50pm on 
Dec 18 by Governor Tun Ahmad 
Fuzi Abdul Razak and Chief Min-
ister Chow Yeow, the riders were 
all excited to start the fun ride.

Some of them came with 
their family members and 
friends to enjoy the 73km ride 
and scenic view of the Sultan 
Abdul Halim Mu’adzam Shah 
Bridge.

Several roads leading to 
Queensbay Mall were closed in 
stages until 6am to ensure the 
safety of the cyclists.

The participants rode to Ba-
tu Maung before entering the 
Sultan Abdul Halim Mu’adzam 
Shah Bridge and taking the 
route back to the finishing line 
near Queensbay Mall.

The event was organised by 
the Royal Malaysia Police.

Ahmad Fuzi also led a group 
of cyclists who took part in the 
52km ride.

The participants also enjoyed 
a spectacular fireworks display.

Among the dignitaries pres-
ent were Penang police chief 
Comm Datuk Mohd Shuhaily 
Mohd Zain, state Tourism and 
Creative Economy Commit-
tee Yeoh Soon Hin, and Hunza 
Properties Bhd Group founder 
Datuk Seri Khor Teng Tong.

Thousands enjoy PDRM fun ride 

Penang team wins bronze in basketball championship

Ahmad Fuzi (centre) getting ready to start the PDRM fun ride.

Chow with the guests present as well as the participants of the seminar.

Together combating, 
preventing crime

THE 56th MABA/Matrix Un-
der-17 Youth Championship 
ended on a successful note on 
Dec 20 last year with partici-
pants bringing priceless experi-
ences and friendships home 
with them.

After nine days of exciting 
matches which saw 35 teams 
(19 boys’ teams and 16 girls) 
vying to be the best of the best, 
the championship finally came 
to an end.

The Penang Under-17 Boys 
team grabbed third place after 
defeating the Johor 1 team in a 
nail-biting match.

Both teams had an equal 
chance of winning when they 
were level at 70-70 with only 
2mins and 39secs remaining.

The match became even 
more exciting when the Penang 
team extended their lead to 77-
72 with just less than a minute 
remaining.

Before the end of the match, 
the players from Penang man-
aged to score an additional four 
points through a two-point shot 
and free-throws, with Penang 
winning 81-72.

Meanwhile, the Under-17 
Boys finals saw Selangor 1 
emerging as the champion after 
defeating Kuala Lumpur 68-58.

Penang Youth and Sports 
Committee chairman Soon Lip 
Chee said the championship 
managed to attract participating 
teams from all over Malaysia.

“The tournament is a good 
platform to unearth new talents 
among the youths. It is also a 
good platform for the players to 
upskill and foster friendships 
with other basketball players.

“This championship is in line 
with the state’s Sports for All 
initiative, which is aimed at fos-
tering healthy and active habits.

“The Penang government 
supports youth and sports ac-
tivities because they can con-
tribute towards improving physi-
cal and mental health, unity, 
and well-being of the rakyat,” 
Soon said in his speech before 
closing the championship at 
Han Chiang Indoor Stadium.

Soon, who represented Chief 
Minister Chow Kon Yeow at the 
event, also announced that the 
Chief Minister has approved an 
allocation of RM50,000 in sup-
port of the 56th MABA/Matrix 
Under-17 Youth Championship.

“We hope that with the state 
government’s support, talent in 
basketball will continue to grow 
in Penang,” Soon said.

Also present were Malaysia 

Basketball Association (MABA) 
president Datuk Seri Lee Thian 
Hock, MABA deputy president 
and Penang Basketball Associa-
tion chairman Datuk Ooi Khoon 
Yeong, and Penang Basketball 
Association vice-chairman and 
organising committee chairman 
Datuk Khor Siang Gin.

RESULTS
Under-17 Boys:

Champion: (RM5,000 cash, 
trophy and medals)
 – Selangor 1
Second: (RM2,500 cash, tro-
phy and medals) 
– Kuala Lumpur
Third: (RM1,000 cash, tro-
phy and medals)
 – Penang
Fourth: (RM500 cash and 
trophy) – Johor 1

 Under-17 Girls:
Champion (RM5,000 cash, 
trophy and medals) 
– Negeri Sembilan
Second (RM2,500 cash, tro-
phy and medals) 
– Selangor 1
Third (RM1,000 cash, trophy 
and medals) – Perak
Fourth (RM500 cash and tro-
phy) – Selangor 2
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PENANG’s karate expo-
nents are not resting on 
their laurels, but are aim-

ing to kick their way to the top in 
future tournaments.

The state has always been a 
karate powerhouse, especial-
ly in the men’s and women’s 
kata events and has domi-
nated the karate kata (non-
combat) in a series of Sukma 
(Malaysia Games) editions.

In this year’s event in Kuala 
Lumpur last September, Pen-
ang has once again proved its 
capability by maintaining its win-
ning momentum.

In an interview with Buletin 
Mutiara recently, two karate ex-
ponents shared their success 
stories during the Sukma.

Lim Hui Ling, 20, who was 
the SEA Games bronze med-
alist, bagged a gold medal for 
Penang while karateka Yong Ko-
jiro also contributed gold to the 
team.

The soft-spoken Hui Ling and 
Kojiro said it was not an over-
night success as they had put 
in a lot of work for several years.

“Perseverance and discipline 
are key to our achievements as 
we are serious in our training. 
We are grateful to our coaches 
(Lim Lee Lee) and (Ku Jin Keat) 
who have played a vital role in 
our success.

“They would not only push us 
but also motivate us during the 
training sessions.

“Lee Lee wants us to keep 
honing our skills and develop-
ing our character,” Hui Ying 
said during an interview at their 
training centre in Transfer Road.

Hui Ling said she took up ka-
rate at the age of 13 and soon 
became passionate about it.

Currently studying Interna-
tional Business at TAR College 
in Penang, she said she 
has learned how to jug-
gle study and training.

Kojiro, 21, agreed with 
Hui Ling that dedication 
and determination are 
needed to reach their 
goals.

“Attending reg-
ular training is a 
must, more so 
when a tournament 
nears.

“Without the will to 
succeed, we would 
not have stood on 
top of the podium,” said Kojiro, 

who is of Malaysian-Japanese 
parentage.

Recalling the Covid-19 pan-
demic, Kojiro said they kept up 
with the training sessions via 

the online platform.
“It’s not easy, but we still 

managed to make it and proved 
that when you commit yourself 
to train, you can overcome ma-

ny obstacles.
“The words of encourage-

ment from teammates and 
coaches helped us as well,” 
said Kojiro, who learned karate 
as early as six years.

One of his outstanding 
achievements so far was win-
ning a bronze medal in the 
2017 World Junior Karate 
Championships in Spain (team 
event).

Meanwhile, Lee Lee said 
she was proud of Hui Ling 

and Kojiro’s remarkable feats.
“I have witnessed their 

progress from the first day of 
training till now. Because they 
are disciplined, they strive to 

achieve more glory.
“In fact, credit also 
goes to their parents for 
being supportive.

“Parents are wel-
come to bring their chil-
dren to learn about 
karate as a self-pro-
tection as well as a 
form of exercise. 
They can benefit 
a lot from it,” she 
said.

For more 
info on joining 

the training ses-
sions, call Lee 
Lee at 012-
4931860.

THE Penang government has 
set aside RM500,000 to re-
ward outstanding youths who 
have made the state proud.

The special incentive 
scheme is known as the “Best! 
Anak Penang – Penang Young 
Talent Excellence Incentive 
Scheme”.

Chief Minister Chow Kon 
Yeow said the objective of the 
scheme was to appreciate 
youths (aged 15 to 30), who 
have excelled in academics or 
co-curricular activities in the na-
tional or international arena.

“It is an initiative by the Pen-
ang Youth Development Cor-
poration (PYDC), showing its 
appreciation to Penang’s youth 
talent pool,” Chow said.

For the first batch, 36 out of 
54 applications were approved.

“Congratulations to the first 
batch of applicants who will be 
receiving their incentives today.

“This shows that your achieve-
ments are highly appreciated by 
the state government,” Chow 
said in his speech during the in-
centive presentation ceremony 
on Dec 22 last year.

Also present were state 

Youth and Sports Commit-
tee chairman Soon Lip Chee 
and PYDC general manager Dr 
Gwee Sai Ling.

Chow said the Penang gov-
ernment values talents.

“We hope that the incentive 
scheme can encourage you 
to maintain the momentum of 
your success. Continue to gain 
experience and become an in-
spiration to other youths in the 
state!” he told the successful 
applicants.

According to Chow, the 
“Best! Anak Penang – Penang 
Young Talent Excellence Incen-
tive Scheme” was different 
from other incentive schemes 
provided by the state govern-

ment for the youths.
“This is because the scheme 

focuses on those who have ex-
celled in academics or co-cur-
ricular activities in the national 
or international arena.

“We also have other incen-
tive schemes such as the 
Penang State Sports Incentive 
Scheme (Skimas) to reward 
state athletes,” he added.

The incentives under the 
“Best! Anak Penang – Penang 
Young Talent Excellence Incen-
tive Scheme” are based on cer-
tain criteria and divided into a 
few categories as stipulated in 
the PYDC website at https://
pydc.com.my/en/bestanak-
penang/ .

Karatekas aim for 
more success 

Chow handing over a mock cheque to one of the recipients while 
Gwee (left) and Soon (second from left) look on. 

Hui Ling (left) 
and Kojiro 
demonstrating 
their karate skills 
during the training 
session.

RM500,000 incentive scheme for outstanding youths
THE education, career and 
well-being of athletes in Pen-
ang remains a priority of the 
state government, says state 
Youth and Sports Committee 
chairman Soon Lip Chee.

He said the state has al-
ways wanted a better future 
for athletes.

“We want to inculcate the 
people’s perception that 
sports can be a career.

“We are committed to pro-
viding and guiding the athletes 
in whatever way we can when 
they need any assistance.

“In fact, we have Penang 
Athletes Career Education 
(PACE), which is a programme 
initiated by the state and 
Penang State Sports Coun-
cil. It provides assistance 
and incentives,” he said in 
his speech when opening the 
Penang Chess Festival 2022 
at St Xavier’s Institution.

The event was organised 
by the Penang Chess Associa-
tion (PCA). 

Soon said he was honoured 
to welcome the international 
players from Brunei, Singa-
pore, Indonesia, Vietnam, 

Thailand, the Philippines, In-
dia and China.

Soon said he was proud of 
the performance of the Pen-
ang chess team.

At school level, the Penang 
team has emerged as overall 
champion for six years con-
secutively in the Malaysian 
Schools Sports Council (MS-
SM) events.

At the university level, he 
said the Penang players have 
emerged as winners in the 
Asean University Games and 
other tournaments as well.

“There are many notable 
talents in Penang that we 
are proud of, like Sim Jia Ru, 
Chua Jia-Tien, Tan Jun Ying, 
Poh Yu Tian, and Yeap Eng 
Chiam,” said Soon.

PCA, which is the oldest 
chess association in the 
country, celebrated its 50th 
anniversary.

Its president, See Swee 
Sie, expressed her gratitude 
to the state for supporting 
the event.

“We hope chess can be 
promoted among the young-
sters,” she said.

Penang cares for athletes' well-being
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Disiar oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang

报导翁懿娴
摄影Adleena Rahayu Ahmad Radzi

阔别两年，横阔槟城两座大桥的骑行活动“槟城团骑”（Penang 
Fellowship Ride）日前清晨活力展开，共2500人参与这项活动。

槟州首席部长曹观友表示，在“爱槟城”精神提倡下，这场骑行活动
不只是消磨时间的运动，反之也是一个促进多元社会的团结与和谐的
平台。

他指出，槟州在刚过的1月2日举办了82公里长的“城市骑行”活动，
他相信当天不少参与的骑士们，都参与了今早的这项活动，且“槟城
团骑”全场66公里，相对地较为轻松。

他是在出席为“槟城团骑”活动主持挥旗礼是，致词时这么表示。槟
州元首敦阿末弗之参与主持挥旗礼后，亦亲身骑行参与这项活动。

该活动的起点及终点皆在 Queens Waterfront 前的 Persiaran Bayan 
Indah 2 路段。

骑行路线则从 Queens Waterfront 开始，途经敦林苍祐大道前往槟城
大桥，再往北赖工业区道路、Jalan Kebun Baru、 Jalan PSPN 2、武吉
敏惹工业区道路、峇都加湾路、 桂花城大道、 Persiaran Cassia Barat 
3、 Lingkaran Cassia Selatan、Persiaran Cassia Selatan 1，进入苏丹阿
都哈林大桥（槟二桥），返回 Queens Waterfront，全长66公里。

当天出席者包括：槟州秘书拿督莫哈末沙育迪、槟州青年与体育委
员会主席孙意志、教育部副部长兼丹绒区国会议员林慧英、槟州总警
长拿督苏海利、槟岛市长拿督尤端祥、槟州体育理事会主任蔡兴华、
双溪槟榔区州议员林秀琴、槟城G Club脚车俱乐部兼筹委会主席拿督
林世源医生，以及各政府机构官员。

槟城团骑横跨两座大桥
2500脚车友活力骑行

曹观友、州元首敦阿末弗之、莫哈末沙育迪、林慧英、孙意志、
尤端祥等人主持挥旗。

槟州元首敦阿末弗之在挥旗礼后也加入骑行行列。

脚车友们整装待发，迫不及待体验横阔槟城两座大桥的乐趣。 2500人参与“槟城团骑”骑行活动。




